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GRØNNBOK OM LØSNINGSMODELLER FOR EN EUROPEISK
KONTRAKTSRETT- HØRINGSSVAR

Det vises tit høringsbrev 20. august 2010 fra Justisdepartementet vedrørende EU-
kommisjonens grønnbok om valg av løsningsmodetter for en europeisk kontraktsrett. I e-
post fra departementet v/ Hans Kaiser 18. november 2011, ble det gitt ny frist for
tilbakemelding 26. november 2010.

HSH representerer over 14 500 virksomheter innenfor handels- og tjenesteytende
næringer, som i økende grad handler med virksomheter i andre land. HSH ser derfor
positivt på Kommisjonens ønske om, og initiativ tit en utvikling av kontraktsretten i EU.
Det er samtidig positivt at interessegrupper i de ulike land inktuderes på et tidlig stadium
i prosessen.

I høringen bes det om titbakemelding på flere konkrete spørsmål. Ved at arbeidet med å
utforme en felles europeisk kontraktsrett er i en oppstartsfase, vit HSH kun knytte
kommentarer til noen av probtemstillingene som tas opp.

Hvilken type rettslig instrument bør en felles referanseramme være?

Ved vurderingen av hvitke type rettslig instrument en felles europeisk kontraktsrett bør
være, er det HSHs utgangspunkt og grunnteggende syn at det bør være avtalefrihet
mettom private parter. En felles europeisk kontraktsrett bør derfor ikke baseres på
preseptoriske regter, men på et system hvor det tegges tit rette for at partene kan bli
enige om å benytte seg av en europeisk kontraktsrett.

HSH er kjent med at enkette mindre aktører opplever det som usikkert å inngå kontrakter
med parter fra land med andre rettssystemer og rettstradisjoner, noe som bidrar tit å
redusere antall grenseoverskridende transaksjoner. Setv om en rettslig bindende felles
europeisk kontraktsrett ville kunne bøte på stike hindringer, er det HSHs syn at hensynet
til avtalefrihet må veie tyngst og at EU i stedet for å innføre bindende regter bør arbeide
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for å fremme en valgfri europeisk kontraktsrett. En felles europeisk referanseramme bør
dermed benyttes som inspirasjonskilde og "verktøykasse" overfor nasjonale lovgivende
myndigheter og overfor parter som forhandler om standardvilkår.

Hvilket anvendelsesområde bør en felles referanse ramme ha?

En felles europeisk referanseramme som benyttes som inspirasjonskilde og verktøykasse
for de nasjonale myndigheter kan etter HSHs syn omfatte både avtaler mellom nærings-
drivende og avtater mettom næringsdrivende og forbruker. Ved innføring av en
preseptorisk europeisk kontraktsrett bør anvendelsesområdet av hensyn til de nærings-
drivendes avtalefrihet, begrenses til å omfatte avtaler mettom næringsdrivende og
forbruker.

Hva bør være instrumentets materielle anvendelsesområde?

Det  materielle anvendelsesområdet for en felles europeisk referanseramme bør ikke
gjøres generett, men begrenses tit visse avtatetyper. Hvilke typer av avtater må vurderes
nærmere. I en stik vurdering må det sees hen til at det på EU-nivå alterede foreligger en
det forbrukerregutering i form av for eksempel fjernsalgsdirektivet og kredittavtale-
direktivet og at erfaringene med å innføre et generelt forbrukerdirektiv ikke har ført
frem .

Ved at det vansketig vit ta seg gjøre å erstatte all nasjonat tovgivning knyttet tit
kontrakter, vit HSH avslutningsvis peke på at innføring av ytterligere regelverk i form av
en europeisk kontraktsrett vil kunne bidra tit å komplisere hverdagen for nærings-
drivende, noe som kan medføre økte administrative kostnader. Dette må også tas hensyn
til ved vurderingen av innføringen av en felles europeisk referanseramme på kontrakts-
rettens område.
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