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Förord
Enligt stadgarna för de nordiska juristmötena ska över förhandlingarna på varje
juristmöte utges en tryckt berättelse, som deltagarna i mötet äger rätt att erhålla.
På traditionellt vis inleds den tryckta berättelsen med den finska lokalstyrelsens
berättelse för det 41 nordiska juristmötet som ägde rum i Helsingfors den 24 och 25
augusti 2017. Vidare ingår de referat och korreferat som låg till grund för diskussionen
på sektionsmötena samt de föredrag som ingick i programmet.
I en bilaga finns bl.a. mötets program, vissa tal som hölls under mötets sociala
program och en förteckning över mötesdeltagare och ledsagare. Även de skriftliga
anvisningar för aktivdeltagare och mötesdeltagare som den finska lokalstyrelsen
gett finns i bilagan.
De publicerade referaten, korreferaten och föredragen motsvarar de inlämnade
manuskripten. Endast vissa korrigeringar av närmast teknisk karaktär har gjorts.
Vissa korreferat saknas i enlighet med överenskommelse med korreferenten eller till
följd av att korreferaten inte nått den finska lokalstyrelsen.
Den finska lokalstyrelsen tackar samtliga mötesdeltagare och ledsagare. Ett
särskilt tack går till referenter, korreferenter, debattledare och föredragshållare som
med sina insatser har möjliggjort det givande sakprogrammet.
Helsingfors, februari 2018
Den finska lokalstyrelsen för de nordiska juristmötena
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D en finska lokalst y relsens b er ä ttelse

Den finska lokalstyrelsens berättelse
Den finska lokalstyrelsen för de nordiska juristmötena
avger här sin berättelse från det 41 nordiska juristmötet
Allmänt
Det 41 nordiska juristmötet ägde rum i Helsingfors den 24-25 augusti 2017. Den
finska lokalstyrelsen framförde inbjudan till mötet på det 40 nordiska juristmötet
i Oslo 2014.

Lokalstyrelserna
Sammansättningen av lokalstyrelserna efter valen som förrättades vid det 40
nordiska juristmötet i Oslo 2014 presenteras i bilaga 4.

Beredningen av sakprogrammet
De fem lokalstyrelsernas delegater samlades till delegerademöte i Stockholm den
26-27 november 2015 där rubrikerna för referaten och föredragen slogs fast och
delegaterna gjorde en fördelning av vilken lokalstyrelse som skulle ha ansvaret för att
det på juristmötet i Helsingfors skulle finnas debattledare, referent eller korreferent
för de olika rubrikerna.
Den finska lokalstyrelsen uppgjorde vägledningar och tekniska anvisningar för
referenter, korreferenter och debattledare samt föredragshållare för att understöda
samarbetet mellan de olika parterna och förenhetliga det skriftliga materialet.
Vägledningarna och anvisningarna finns i bilagorna 6-8 till denna skrift.
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Deltagarna
Det 41 nordiska juristmötet lockade 865 deltagare och 56 ledsagare. Den landsvisa
fördelningen var följande (se också deltagarförteckningen i slutet av denna skrift):
Danmark 16 %
Finland 20 %
Island 5 %
Norge 23 %
Sverige 36%
I övrigt kan konstateras att åldersgrupperna 35-49 år och 50-64 år var de två största
grupperna, med väldigt jämn representation: 34,26% respektive 34,96 %. Glädjande
var att det verkade som om deltagandet i den yngsta deltagargruppen 20-34 år skulle
ha ökat. Procentandelen för gruppen var 20,56 %.
Fördelningen av deltagarna enligt fackområde utvisar att domstolarna var väl
representerade på juristmötet. Särskilt Sverige hade en mycket stor andel deltagare från
domstolsväsendet. Grupperna forskning/undervisning, annan offentlig förvaltning
och advokat-/juridisk byrå stod för 14 % var av deltagarna. Den kvarvarande andelen
på 17 % fördelade sig mellan justitieministeriet, polis- eller åklagarmyndighet,
företag och gruppen annat. Trots strävan efter att ha ämnesrubriker som tilltalade
affärsvärlden var det inte mer än 2 % av alla deltagare som representerade företag.

Den gemensamma styrelsens möte
Onsdagen den 23 augusti 2017 kl. 14.00 höll den gemensamma nordiska styrelsen
för de nordiska juristmötena sitt möte.
Matti Pellonpää valdes till ordförande vid mötet och Anna-Karin Mickwitz
valdes till sekreterare vid mötet.
Styrelsen enades om att föreslå justitierådet Matti Pellonpää till ordförande
vid det 41 nordiska juristmötet, professor Mads Bryde Andersen, advokat Ragnar
Tómas Árnason, professor Inge Lorange Backer och f.d. lagman Stefan Strömberg
till vice ordförande samt landsdommer Susanne Skotte Wied, advokat Anna-Karin
Mickwitz, professor Ragnhildur Helgadóttir, försteamanuensis Herman Bruserud
och regeringssekreterare Kerstin Bynander till sekreterare vid mötet.
Matti Pellonpää upplyste om att den finska lokalstyrelsen utsett juris magister
Christer Svartström till generalsekreterare vid mötet.
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Generalsekreteraren meddelade att den finska lokalstyrelsen hade infört
några nyheter i de praktiska arrangemangen för juristmötet. Bland annat har
anmälningarna till mötet endast skett per internet, ett s.k. early bird-pris infördes
för att få in anmälningarna i god tid, lunch ingick i deltagaravgiften och referaten
publicerades endast i elektronisk form före mötet.
Diskussionsämnena som fastställts vid delegerademötet i Stockholm indelades i
sju ämneshelheter. Dessa var Norden och världen, Affärsjuridiken i fokus, Moderna
domstolar, Miljö och människor i fokus, Gränsöverskridande brott och processer,
Arbete i förändring, och Aktuella frågor. De enskilda rubrikerna framgår av
mötesprogrammet.
Den svenska lokalstyrelsens ordförande f.d. lagmannen Stefan Strömberg
redogjorde för förvaltningen av Stiftelsen Gunnar Swensons fond under perioden
1 januari 2014 till 31 december 2016 och advokaten Rolf Johansson presenterade
revisionsberättelsen. Mötet beviljade den svenska lokalstyrelsen för de nordiska
juristmötena ansvarsfrihet för förvaltningen av Stiftelsen Gunnar Swensons fond.
Till ordinarie revisor för Stiftelsen Gunnar Swensons fond för perioden 1 januari
2017 till 31 december 2019 omvaldes advokat Rolf Johansson och godkända revisorn
Lena Gustavsson.
Närmare information om mötet och Stiftelsen Gunnar Swensons fond framgår
ur mötesprotokollet i bilagorna 10 och 12 till denna skrift.
I anslutning till juristmötet arrangerade Helsingfors universitet onsdagen den 23
augusti kl. 16-18 ett seminarium kring temat ”Framtidens jurist” med universitetets
kansler, professor Thomas Wilhelmsson som ordförande, där alla juristmötets
deltagare var välkomna att delta.

Mötets gång
Onsdagen den 23 augusti på kvällen gav Helsingfors stad en mottagning
för mötesdeltagarna med ledsagare i Helsingfors stadshus festsal. Högsta
förvaltningsdomstolen, Advokatbyrå Eversheds Sutherland och Advokatbyrå Bird
& Bird höll därefter öppna hus för mötesdeltagare med ledsagare. Justitieministeriet
bjöd lokalstyrelsemedlemmarna med ledsagare samt revisorn för Gunnar Swensons
fond på middag på Restaurang Särkänlinna. Avdelningschef Kari Kiesiläinen var
värd för middagen.
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Öppningsceremonin
Torsdagen den 24 augusti kl. 10 önskade ordföranden för den finska lokalstyrelsen,
justitierådet Matti Pellonpää, alla mötesdeltagarna och ledsagarna välkomna till det
41 nordiska juristmötet med följande ord:
”Kära nordiska vänner, mina damer och herrar:
På den finska lokalstyrelsens vägnar hälsar jag alla mötesdeltagare hjärtligt välkomna
till det 41 nordiska juristmötet.
Jag välkomnar också närvarande inbjudna gäster, bland dem representanter för
den finska statsmakten och representanter för landets näringsliv. Jag tackar dem
för deras stöd, som har gjort detta möte möjligt. I detta sammanhang nämner jag
särskilt vår delegation för de nordiska juristmötena, som under minister Christoffer
Taxells ordförandeskap på ett viktigt sätt har bistått med finansieringen av mötet.
Bidraget från Stiftelsen Gunnar Swensons fond förtjänar naturligtvis också ett
särskilt omnämnande.
Jag och alla som var med för tre år sedan i Oslo tackar än en gång hjärtligt för
mötet där. Mötet inföll under ett jubileumsår, år 2014, när Norge firade författningens
200-årsjubileum och mötet genomfördes mötet på ett utmärkt sätt.
Såsom vi vet infaller det nordiska juristmötet igen ett år som i organisatörslandet
är ett jubileumsår. Finland firar i år sin 100-åriga självständighet. Mitt bland
festligheterna blir vi tvungna att se att mötet i år överskuggas av obegripliga och
tragiska våldshandlingar, såsom de som tidigare inträffade i Stockholm och alldeles
nyligen ägde rum i Åbo. Dessa händelser är uttryck för hänsynslöst våld som i tiden
på Utøya. Samtidigt som vi tänker på offren - och deras anhöriga - är vi även
denna gång fast beslutna att visa att livet går vidare. Snart ser vi redan fram emot
att träffas i Reykjavik - år 2020. Därefter kommer mötena igen att avlösa varandra
i Köpenhamn, Stockholm och Oslo, och år 2032 möts de nordiska juristerna igen
här i Helsingfors.
Denna rotation mellan de fem länderna kan kanske ge intryck av ett slutet sällskap
och till och med inåtvändhet. Så är inte fallet trots att det nordiska juristmötet är
ett utryck för nordisk enhet.
Det nordiska juristmötet har alltid förhållit sig öppet till omvärlden, särskilt
Europa. Redan det första nordiska juristmötet år 1872 i Köpenhamn hade en
europeisk förebild , den tyska juristdagen, Deutscher Juristentag, som hade ordnats
för första gången tolv år tidigare.
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Under de senaste årtiondena har den allmäneuropeiska utvecklingen, både inom
ramen för den europeiska integrationen och Europarådet, haft en central plats i de
nordiska juristmötenas program.
Trots vissa smärtpunkter i rättens europeisering har man alltid kunnat utgå från
att europeiseringen bidrar till den rättsstatliga utvecklingen och man har därför inte
sett någon orsak att motsätta sig den.
Under de senaste åren har man dock tyvärr i vissa länder - bland vilka Polen,
Turkiet och Ungern kan nämnas – kunnat skönja tendenser till en utveckling som
kan hota, och delvis har konkret försämrat, själva grundpelarna för en demokratisk
rättsstat. Sådana grundpelare är domstolsväsendets oberoende och rätten till fritt
meningsutbyte utan risk för repressalier. Tendenserna har noterats på flera håll,
bland annat av Venedig-kommissionen, Europarådets människorättskommissionär
och internationella sammanslutningar. Många av oss som deltar i det nordiska
juristmötet omfattar oron över denna utveckling, och det har väckts en tanke
om att mötet kunde reagera på nämnda utveckling genom en resolution eller ett
motsvarande ställningstagande. Ärendet diskuterades i går av den gemensamma
styrelsen som beslöt att frågan om respekten för grundläggande rättsstatliga
principer ska behandlas på det 42 nordiska juristmötet i Reykjavik. Frågan kommer
att diskuteras vid alla de fem nationella avdelningsmötena senare i dag. Jag kommer
att redogöra för andra beslut som fattades av den gemensamma styrelsen om en
stund.
Innan jag gör det vill jag erinra om en viktig tradition. Sedan gammalt brukar
de nordiska juristmötena ägna en stund åt att hedra och minnas framträdande
nordiska jurister som har gått bort sedan senaste möte. Samtidigt som vi ser fram
emot intressanta diskussioner blandas även denna gång våra känslor med saknad
efter sådana vänner och kolleger som inte längre kan vara med oss. I mötesmaterialet
finns några personer och deras livsverk nämnda. En av dem vill jag särskilt nämna
också här. Jag tänker på Curt Olsson, tidigare president i Finlands Högsta domstol,
mångårig medlem och ordförande i den finska lokalstyrelsen och i sistnämnda
egenskap också ordförande för det 31:a Nordiska juristmötet som ordnades här i
Helsingfors år 1987, för nästan exakt 30 år sedan. Vi minns med tacksamhet alla
bortgångna kolleger. Jag ber de närvarande att resa sig och hedra deras minne med
en stunds tystnad.
Tack.
Härmed förklarar jag det 41 nordiska juristmötet öppnat.
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Den gemensamma styrelsen, som ju består av alla fem lokalstyrelserna, möttes i går
för att diskutera vissa föreningsangelägenheter, bland annat beslut om förslag till
mötesordförande. Såsom traditionen är, beslöt den gemensamma styrelsen att föreslå
ordföranden för värdlandets lokalstyrelse till mötesordförande. År 2014 i Oslo
hänvisade min norska kollega Inge Lorange Backer till gemensamma styrelsens
motsvarande förslag, noterade att det inte fanns något motförslag och konstaterade,
- för att citera honom - ”med en norsk freidighet som neppe er helt ukjent” - att han
blivit vald till ordförande för mötet.
Man kan kanske inte kan tala om någon finsk ”freidighet” och sådan ”freidighet”
-om jag förstår det norska ordet rätt – är inte nödvändigtvis särskilt karakteristiskt
för mig personligen heller. Däremot respekterar jag prejudikat och tänker följa
Inges exempel så gott som ordagrant. Därför vågar jag vidarebefordra gemensamma
styrelsen förslag om att jag väljs till ordförande till mötet och konstatera, om
inget annat förslag görs, vilket inte verkar vara fallet, att detta förslag har godkänts.
Jag tackar för förtroendet och föreslår, helt i enlighet med traditionen och den
gemensamma styrelsens förslag från i går, att ordförandena för de andra fyra
lokalstyrelserna väljs till vice ordförande för mötet.
Finns det andra förslag på denna punkt? Det verkar inte vara fallet, varför jag
konstaterar, att prof. Mads Bryde Andersen från Danmark, hæstarettarlögmadur
Ragnar Tómas Árnasson från Island, prof. emeritus Inge Lorange Backer från Norge
och tidigare lagmannen Stefan Strömberg från Sverige är de fyra viceordförandena
för mötet.
Till generalsekreterare för mötet har den finska lokalstyrelsen utsett Christer
Svartström från advokatbyrån Castren & Snellman. Enligt stadgarna ska mötet
därtill välja fem sekreterare. Den gemensamma styrelsen föreslår att följande
personer som innehar motsvarande funktion i de nationella lokalstyrelserna väljs
till mötets sekretariat: Susanne Skotte Wied från Danmark, Anna-Karin Mickwitz
från Finland, Ragnhildur Helgadottir från Island, Herman Bruserud från Norge
och Kerstin Bynander från Sverige.
Finns det andra förslag? Nej. De fem nämnda personerna har blivit valda.”
Efter valen kungjorde ordföranden för styrelsen för Institutet för rättsvetenskapliga
forskning, f.d. hovrättspresidenten Johan Hirschfeldt, mottagaren av Det nordiska
juristpriset, Knut och Alice Wallenbergs stiftelses pris för rättsvetenskapliga insatser.
Priset utgörs av ett diplom samt 1 miljon svenska kronor och delas ut av Institutet
för rättsvetenskaplig forskning. Denna gång tilldelades priset professor Mads Bryde
Andersen, som efter att ha fått ta emot priset av president Leif Sevón höll sitt tacktal:
”Må jeg allerførst udtrykke min dybtfølte og ydmyge tak til styret for Institutet
för Rättsvetenskaplig Forskning for denne enestående hædersbevisning. Og,
ikke mindst, for denne store pris. Det er nu nogle måneder siden, at jeg modtog
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meddelelsen om, at jeg var årets prismodtager. Jeg er stadig dybt rørt over nu at se
mit navn i den perlerække af fremragende jurister, der tidligere har modtaget prisen.
Den nordiske juristpris er uden sammenligning den fornemste anerkendelse,
en nordisk jurist kan modtage. For der findes som bekendt ingen Nobelpris i
retsvidenskab. Gennem tiderne har mange jurister modtaget nobelprisen, senest
Barack Obama. Men ikke for deres juridiske indsatser. Tvært imod. De har så at
sige fået den for at forlade juraen og gå ind i politik.
Den vej har mange universitetsforskere nok på et eller andet tidspunkt overvejet.
Og enkelte har da også med held kombineret retsvidenskab med politik. Men i dag
har kombinationen sin pris. En juridisk forsker, der kæmper for sit synspunkt i rollen
som politiker, vil let blive opfattet i denne rolle, når han senere forfægter synspunktet
retsvidenskabeligt. Den politiske dimension devaluerer respekten om hans bidrag.
I og for sig er det jo mærkeligt, at man ikke kan gennemføre sit program parallelt
med et juridisk og politisk spor. Sådan var det jo i gamle dage. Mange af de jurister,
der skabte juristmøderne, var netop både politikere (nogle af dem ministre) og
retsforskere.
At det ikke er sådan længere skyldes en beklagelig egenskab ved opfattelsen af
politisk arbejde i det moderne samfund. På den ene side erkender vi, at samfundet
må ledes af folkevalgte. På den anden side oplever mange politikere som kortsigtede,
opportunistiske, ukyndige og måske ligefrem uærlige.
Denne udvikling har nok mange forklaringer. En af dem er, at politik er blevet
langt vanskeligere at bedrive end tidligere pga sagernes kompleksitet. Det problem
må det politiske system løse. Opad sker det ofte ved at lade de folkevalgte tale
generelt i holdninger og værdier. Nedad, fx i den konkrete sagsbehandling, løses
kompleksiteten gennem specialisering – ofte så intenst, så selv enkle sager opdeles
og fordeles til forskellige fagfolk.
Jurister i den offentlige forvaltning oplever denne udvikling ved, at politik er
kommet længere ind i den daglige sagsbehandlingen end før. I arbejdet med ikkejurister om en sag, vil det juridiske bidrag ofte ses som et bidrag på linje med andre
fagområders bidrag. Dermed glider juristens bidrag over i det bidrag, som økonomer
eller statskundskabskandidater leverer.
Jo mere fagene smelter sammen – enten på det politiske niveau eller i de mange
specialer – desto mindre vægt får det særlige bidrag, som juristen kan og skal levere.
Vort demokratiske retsstatslige perspektiv, der hvor samfundsbeslutningerne kan
føres tilbage til demokratiske vedtagelser, drukner mellem andre mere eller mindre
gode bidrag.
Også de juridiske fakulteter oplever, at politik og jura flyder ud. I undervisningen
bliver vi bedt om at tage flere og flere ikke-juridiske emner ind i juraens grænseland,
f.eks. med indslag fra økonomi, filosofi, psykologi og konfliktlære, statskundskab.
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Ingen vil anfægte, at jurister – ligesom andre fagpersoner – har glæde af den slags
viden. Men hver gang man åbner døren den vej, slipper der grundlæggende juridiske
fagelementer ud. Med den konsekvens, at grænsen mellem jura og andre fag fortones.
Derfor har vi jurister en pligt til at fremhæve, at vi ikke blot leverer et
samfundsmæssigt indslag på lige med så mange andre. Og at selv om vore bidrag
ofte spiller en politisk rolle, er de ikke – og bør ikke være – politiske. Vi opfylder
denne pligt ved altid at kunne stå på mål for alle led i vore konklusioner. Ledes de
kun af politiske ønsker, bør vi holde dem for os selv.
En del af mit arbejde har beskæftiget sig med formueret, som alle jo kender og
anvender og som med sin særlige pragmatisme står i en særlig placering mellem den
nedskrevne og regulatoriske civil law og den domstolsforankrede common law. Vi
arbejder med de begreber, som kendes i civil law-begreberne, men på pragmatisk og
ulovreguleret grundlag. Civil law med common sense.
De mellemregninger, der gælder på et sådant retsområde, må ofte søges i
begreber og teorier, der har dybe historiske rødder. Vore studerende har ofte svært
ved at se, hvorfor de også skal lære disse grundlæggende principper, fx om vilje og
forventning. Men de er vigtige, fordi de netop tilbyder blivende forklaringer på,
hvorfor reglerne ser ud, som de gør.
Og her er vi så ved det nordiske. De begreber, teorier og tankegange, der gælder i
nordisk formueret, er netop født af et nordisk familieskab, som netop har udviklet sig
på juristmøder som dette. Uden dette samarbejde og uden løbende kontakter mellem
nordiske formueretsjurister ville den nordiske formueret ikke se ud, som den gør.
Derfor er det ikke for meget at sige, at de nordiske juristmøder er samlingspunktet for
de mest fremragende – og mest generelt orienterede – jurister i norden. Og af samme
grund er det en særlig glæde for mig at modtage denne fornemme anerkendelse af
nordiske kolleger.
En stor tak til styrelsen for Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse og til
Instituttet för Retsvetenskaplig Forskning for den nordiske juristpris. En stor tak
til mine danske og nordiske forskerkolleger for samarbejdet gennem årene. Tak for
opmærksomheden. ”
Därefter följde ett föredrag av professor Martti Koskenniemi över ämnet
Folkrätten i de nordiska länderna på 1900-talet.

Sektionsmöten och lokalstyrelsernas sammanträden
Mötet fortsatte sedan fram till kl. 16.30 i Finlandia-husets salar med sammanlagt
10 sektionsmöten. Efter sektionsmötena höll de olika lokalavdelningarna särskilda
sammanträden bl.a. för val av lokalstyrelser för tiden intill nästa juristmöte.
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Kvällsprogram
På kvällen var mötesdeltagarna från de övriga nordiska länderna och deras ledsagare
och andra deltagare som inte är från Helsingforsregionen inbjudna till finska jurister
eller till särskilda middagsarrangemang. För de s.k. unga mötesdeltagarna ordnades
det en separat fest i litet friare former.

Andra mötesdagen
Fredagen den 25 augusti fortsatte juristmötet med 11 sektionsmöten och tre föredrag.
På eftermiddagen hölls det avslutande plenarmötet för deltagare och ledsagare.
Mötet inleddes med ämnet Har juristen en framtid? som en modererad diskussion,
där åhörarna kunde delta med kommentarer på en s.k. message wall, som ledde till
rikligt meningsutbyte.
Efter diskussionen antecknades vilka personer respektive lokalavdelningar valt för
de tre följande åren, dvs. fram till det 42 juristmötet i Reykjavik. Sammansättningen
av de nya lokalstyrelserna presenteras i bilaga 5 till denna skrift.
Den isländska lokalstyrelsens ordförande, advokat Ragnar Tómas Árnasson bjöd
in medlemmarna till det följande nordiska juristmötet i Reykjavik år 2020. Inbjudan
mottogs med acklamation.
Mötets ordförande justitierådet Matti Pellonpää tackade mötesdeltagarna,
speciellt de som ställt upp som debattledare, referenter, korreferenter samt alla som
medverkat till arrangemangen. Därefter avslutande han den officiella delen av mötet
och önskade alla välkomna till kvällens bankett.
Det 41 juristmötet avslutades med en bankett med dans i Mässcentrum i
Helsingfors.
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Slutord
Den finska lokalstyrelsen vill tacka alla som med sina generösa bidrag möjliggjorde
genomförandet av det 41 nordiska juristmötet i Helsingfors. Speciellt vill den finska
lokalstyrelsen nämna Stiftelsen Gunnar Swensons fond och delegationen bestående
av jurister med anknytning till näringslivet med minister Christoffer Taxell som
ordförande som varit behjälpliga vid anskaffningen av sponsorering. Ett varmt
tack riktas till Advokatbyrå Castrén & Snellman som bidragit med ett stort antal
arbetstimmar av generalsekreteraren, lokalstyrelsens sekreterare och assisterande
personal.
Lokalstyrelsen riktar också ett tack till värdarna för ”öppna hus” på onsdag kväll
den 23 augusti 2017. Ett särskilt tack går till alla de privatpersoner som ställt upp som
värdar och öppnat sina hem, eller arrangerat middagar på annat sätt. Det har gjort
det möjligt att fortsätta traditionen med de s.k. ”hemma hos”-middagarna som är
en viktig del av de nordiska juristmötenas sociala program.
Helsingfors, februari 2018
Matti Pellonpää

Anna-Karin Mickwitz
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Folkrätten i de nordiska
länderna på 1900-talet
Föredragshållare:
Professor Martti Koskenniemi (F)
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Folkrätten i de nordiska länderna på 1900-talet
Martti Koskenniemi, professor, Finland
Nordiska jurister och politiker har rutinmässigt betonat vikten av folkrätten, särskilt
för småstater. Samtidigt har ämnet varit i marginalen av juridiska studier och den
juridiska kulturen i Norden. Att få jurister specialiserar sig i folkrätt är lätt att förstå.
Jobb på fältet finns endast inom utrikesförvaltningen eller på universitetet. Men
folkrätten har alltid haft rätt stor synlighet bland allmänheten som ofta frågar efter
lagligheten eller olagligheten av storpolitiska åtgärder. Då man granskar folkrättens
utveckling i Norden är det påtagligt att politiker som specialiserar sig i utrikesaffärer
ofta har intresserat sig för dess rättsliga aspekter. Folkrättare har också ofta tagit del i
den utrikespolitiska debatten. I dag skall jag säga några ord om folkrättens betydelse,
och dess ”image” i Norden – har den verkligen varit så viktig för oss?
Den moderna folkrätten föddes mot slutet av adertonhundratalet, då de första
professurerna och första rådgivartjänsterna grundades i Europa och i Norden. På
den tiden diskuterade man framför allt suveränitets- och territorialfrågor. Senare
har uppmärksamhet fästs vid havsrätts- och minoritetsproblem och samarbete i
internationella organisationer. Nordiska jurister har alltid varit aktiva vid Nationernas
förbund och i Förenta nationerna. Vi har ofta använt den internationella domstolen
i Haag och tagit del i internationella skiljemansprocedurer. Vi har haft en liknande
syn på folkrättsliga problem. Då jag tjänstgjorde vid det finska utrikesministeriets
rättsavdelning under 80-talet brukade vi ständigt hålla sammannordiska tal i FN
om folkrättsliga ämnen. Vi har ansett oss vara ansvariga och lagtrogna medborgare
i världssamfundet.
Under de senaste åren har folkrätten genomgått en specialiseringsprocess: den
klassiska folkrätten – FN, multilateralt samarbete i allmänna frågor – har gett rum
åt ämnen som internationell miljörätt, internationell straffrätt, ekonomisk rätt,
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humanitär rätt, de mänskliga rättigheterna, och naturligtvis EU-rätt. När all juridik
har blivit internationell har folkrätten kanske sett ut som bara en exotisk del av
diplomatin. Därför är det kanske nyttigt att ta en titt på dess historiska utveckling
med hänsyn till Norden.
Vi kan börja genom att konstatera att Sverige och Danmark var representerade
vid de första stora folkrättsevenemangen – de två Haagkonferenserna 1899 och
1907 – men spelade ingen stor roll där. Den norske Francis Hagerup var välkänd
som folkrättsjurist redan då han deltog i konferensen år 1907 efter att ha givit upp
statsministerposten två år tidigare. Han var en av de första nordiska medlemmarna
i Institut de droit international som grundades år 1873 som det första professionella
organet i ämnet. Senare organiserade Hagerup Institutets möte i Christiania
och ledde den första norska delegationen vid Nationernas förbund. Hagerup var
politiskt konservativ och tvingades lämna statsministerjobbet för att han inte
hade varit tillräckligt aggressiv vid upplösningen av unionen med Sverige. Hans
juridiska utbildning var präglad av tyska källor. År 1885 hade han översatt Franz
von Holzendorffs ”Das europäische Völkerrecht” till norska och i sina skrivelser om
unionens rättsliga natur – det rådde stor okunskap om detta – utnyttjade han Georg
Jellineks viktiga Die Lehre von Staatenverbindungen. År 1920 blev han medlem av
den kommitté som förberedde stadgan för den internationella domstolen i Den Haag.
(Här kan man notera att den kanske inflytelserikaste juristen vid Haagdomstolen
under mellankrigstiden – först som registrar och senare som domare – var svensken
Åke Hammarskjöld – hans bror Dag blev senare FN:s generalsekreterare).1 2
Upplösning av unionen hade att göra med suveräniteten, och suveränitetsfrågor
var i allmänhet viktiga för de nordiska länderna. Som en del av Finlands kamp för
autonomi under Ryssland publicerade professor Robert Hermansson i Helsingfors
en studie om ”Finlands statsrättsliga ställning” med hjälp av samma tyska källor
som Hagerup hade utnyttjat. Hermansson hade också föreläst i folkrätt men det
var hans efterträdare Rafael Erich som 1910 blev den första professorn i ämnet
i Finland. Erich var också en aktiv självständighetsman; hans bok, Finlands
rättsställning, belyst av utländsk rättslära översattes till flera språk och blev en
viktig del av finländsk propaganda utomlands. Det var ingen överraskning att han
efter 1917 blev statsminister, utrikesminister, ambassadör i Geneve och slutligen
domare i Haagdomstolen. Hagerup och Erich är två exempel på folkrättare som
1

2

Den första membre honoraire var K. Olivecrona från Sverige och det första mötet i de nordiska
länderna organiserades i Köpenhamn år 1897 under ordförandeskap av den danska diplomaten
Carl Goos. Den andra danska medlemmen var Henning Matsen, (1840-1910) professor i jura
i Köpenhamn. Också statsvetaren O.J. Alin (1846-1900) och Hermann Rydin (1822-1904) från
Uppsala, professor i juridik och politiker var ”membre associé” på den tiden.
1912. Det var det andra mötet i ett nordiskt land. Det första ägde rum 1897 i Köpenhamn under
Good’s ledning.
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också var ledande politiker i sina hemländer. Det kan i allmänhet konstateras att
det under hela nittonhundratalet rådde stort samförstånd om folkrättens betydelse
inom utrikesförvaltningen och akademin. Listan över folkrättslärare som också
tjänstgjorde vid UD/UM är alldeles för lång för att citeras här. Med det är något
speciellt för de nordiska länderna: vi har samfällt ansett folkrätten vara båda
intellektuellt intressant och politiskt viktig.
För oss i Finland spelade folkrätten en viktig roll från första början. Tvisten
med Sverige om Ålandsfrågan togs upp i Nationernas Förbund vars juristkommitté
år 1921 beslöt att öarna skulle höra till Finland, men också att deras obefästade
karaktär skulle bevaras som en del av vad kommittén kallade en ”juridisk regim i
allmänt europeiskt intresse”. Språkliga och minoritetsrättigheter skulle skyddas.
Som känt, har Ålandsregimen numera bekräftats i flera internationella traktater,
och också inom EU. Framgången i Ålandsfallet uppmuntrade finska jurister att ta
frågan om Östra Karelen till Haagdomstolen år 1923. Finland påstod att Ryssland
inte hade implementerat bestämmelserna i fredsavtalet i Tartu (Dorpat) som rörde
den finsksläktade befolkningen i Östra Karelen. Ryssland vägrade delta i processen
och domstolen tog aldrig ställning till sakens substans.
Också upplösningen av unionen mellan Norge och Sverige gav anledning till
suveränitetstvister. Frågan om Grisbådarna hade att göra med några små öar som både
svenska och norska fiskare hade använt som fiskevatten; en internationell skiljedom
från 1908 gav folkrätten principen att man inte borde förändra omständigheter som
förelegat en lång tid – ”let sleeping dogs lie”. Ett mer känt nordiskt rättsfall var
Eastern Greenland case i den Ständiga internationella domstolen i Haag år 1933.
Affären rörde tvisten mellan Norge och Danmark om det så kallade Erik Rödes
land, en liten del av östra Grönland. Fallet gjorde den norske utrikesministern Nils
Claus Ihlen världsberömd, åtminstone inom folkrätten. Saken avgjordes delvis på
den grunden att Ihlen hade svarat den danska ambassadören att danska planer ”skall
inte möta några svårigheter från Norges sida”. När Norge senare protesterade mot de
danska suveränitetsanspråken, förkastade domstolen protesten. Deklarationen hade
blivit bindande. Det här var något som vi på utrikesministeriet noggrant förklarade
för ministern då han eller hon träffade utländska ambassadörer. Principen har också
verkat till Norges fördel – om än bara marginellt. Vid en officiell visit i Oslo år 1977
bekräftade president Kekkonen att Finland inte har några problem med det norska
kravet på en fortlöpande kontinentalsockel ända till Jan Mayen – få stater hade på den
tiden gjort detsamma. Numera regleras saken genom FNs stora havsrättskonvention
från år 1982 och Jan Mayen avtalet. Men hur de borde tolkas är ännu oklart.
Norden har spelat en betydande roll i havsrättsutvecklingen. Anglo-Norwegian
Fisheries case 1951 hade att göra med den baslinjemetod som Norge använde för
att dra gränsen till territorialhavet; metoden uteslöt engelska fiskare från en del
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av deras gamla fiskevatten. Norge vann saken i Haagdomstolen delvis på grund av
att England inte hade protesterat i tid, delvis därför att gränslinjen respekterade
nya havsrättsprinciper. Dessa principer testades också under torskkriget år 1974
där England och Tyskland motsatte sig Islands då nyligen etablerade fiskerizon.
Domstolen fattade ett kompromissbeslut men saken hade stor inverkan på
utformningen av nya fiskeriregler och för begreppet ”ekonomisk zon” på 200 nautiska
mil.
Traktaten löste också en del av problemen angående kontinentalsockeln –
problem som Danmark hade tvistat om med Holland och Tyskland i den stora
affären om delningen av kontinentalsockeln i Nordsjön år 1969. Gränslinjerna har
ju därefter blivit avgjorda genom bilaterala traktater. Även om frågorna angående
marina resurser fortsättningsvis är viktiga för särskilt Norge, Danmark, och Island
har tvisterna lösts på fredlig väg genom bilaterala avtal eller skiljedom. Som Finlands
ombud i fallet om Stora Bält bron vill jag säga något om denna erfarenhet. År 1991
stämde Finland Danmark inför Haagdomstolen i fallet om bron över Stora Bält.
Finska oljeborrningsinstallationer hade transporterats genom Stora Bält, som var
den enda djupvattenkanalen mellan Östersjön och världshaven. Diskussionen inom
den finska regeringen gällde frågan om det verkligen passade sig för två nordiska
länder att strida i ett internationellt forum. Jag minns den högspända atmosfären
som rådde under förhandlingarna mellan finska och danska jurister – kolleger som
ofta hade kämpat tillsammans på internationella konferenser. Nå, i alla fall gjordes
saken upp i godo efter den första rundan i Den Haag. Danmark betalade Finland
en engångsersättning, och finska bolag fortsatte att gräla om uppdelningen av
denna i finska domstolar. Men som engagerad jurist skulle jag naturligtvis av rent
professionella skäl ha velat se domstolens avgörande i målet.
Territorialfrågor har också rört den nationella säkerheten, t.ex. vid ubåtsjakten
i svenska territorialvatten under 80-talet. Om Sverige hade rättfärdigat sina
militära åtgärder med att det rörde sig om självförsvar – artikel 51 i FN-stadgan
–skulle det ha antytt att landet var under väpnad attack. Den slutsatsen ville man
undvika. Därför motiverades operationerna med rätten att skydda suveräniteten.
Folkrätten har mycket att göra med säkerhetspolitiken. Under mellankrigstiden
anknöt sig de nordiska länderna som neutrala stater till Nationernas förbund.
Det var passande – Nordens rättsliga identitet rörde just neutralitetsfrågor. Den
danske naturrättsjuristen Gustav Hübner hade varit en inflytelserik skribent under
sjuttonhundratalet och ”den väpnade neutraliteten” hade utgjort en viktig del av det
tidigare europeiska säkerhetssystemet. Under 20-talet debatterade man häftigt i
Sverige om sanktionssystemet skulle passa ihop med neutraliteten. Debatten gav ett
tillfälle för rättsfilosofen Vilhelm Lundstedt att angripa folkrätten i allmänhet som
helt orealistiskt. År 1937 publicerade han en bok med den tilltalande titeln Folkrätten
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– en livsfara för folken. Men huvudlinjen fastslog juristen och ministern Östen
Undén som i sina många skrivelser beskrev neutraliteten som helt passande för ett
medlemskap i NF. Så var det ända till Etiopienkrisen år 1938 då sanktionssystemet
hade gått under och de nordiska förbundsmedlemmarna avgav en deklaration om
att de inte längre ansåg sig bundna vid systemet, och skulle söka sin säkerhet genom
andra medel.
Som FN-medlemmar har alla nordiska länder – neutrala eller inte – noggrant
implementerat säkerhetsrådets sanktionsbeslut. Även om de har valt olika
säkerhetspoliska riktningar, har de fortsatt att samarbeta t.ex. genom att delta i
FN:s fredsbevarande operationer. Systemet byggdes ju upp under den tid då Dag
Hammarskjöld var FN:s generalsekreterare, genast efter den norske Trygve Lie.
Nordiska trupper deltog redan i UNEF-operationen i Suez år 1956 och permanent
nordisk koordinering började i mitten av 60-talet. Sammanlagt 125 000 nordiska
män och kvinnor har deltagit i fredsbevarande operationer tillsammans. Norden är
fortfarande aktiv i FN:s krishantering, om än i mindre utsträck än förut. Länderna
har, som känt, valt olika säkerhetspoliska grundlösningar. Medan Finland och
Sverige har ökat det bilaterala samarbetet både med NATO och sinsemellan, har
Danmark deltagit i kampen mot den islamiska staten i Syrien och Irak. Men det
juridiska samarbetet inom FN fortsätter aktivt. En kollega räknade nyss ut att de
nordiska länderna hade gett 16 gemensamma tal under fyraårsperioden 2010–2014
bara i generalförsamlingens juridiska utskott. Under flera år har man gemensamt
protesterat emot reservationer som då och då har gjorts mot vissa bestämmelser i
konventionerna om mänskliga rättigheter. Samarbetet inom FN har varit aktivt vad
gäller frågor som kvinnors rättigheter och minoritetsskydd.
Även om Nordiska rådet eller ministerrådet inte spelar någon formell roll i
folkrätten har till exempel den nordiska passunionen, som grundades redan på 50talet, kvarstått som en viktig symbol för Nordens enhetliga juridiska system. Man
hoppas att det snart blir möjligt att ge upp de nyinförda gränskontrollerna mellan
Köpenhamn och Malmö som uppstod under flyktingkrisen. Det finns många viktiga
nordiska juridiska samarbetsformer. En av dessa är de gränsavtal som existerar
mellan Finland och Sverige och Finland och Norge: Europarådet har ofta tagit
modell av det gränsöverskridande samarbetet mellan lokalförvaltningar i miljö-,
fiskeri- och numera också flyktingfrågor.
Redan år 1930 grundades Nordisk Tidsskrift for International Ret – numera
Nordic Journal of International Law – som ett forum för allmännordisk akademisk
publicering. Tidskriften ger en bra bild av ämnen som har varit viktiga i Norden
och den ger värdefullt tillträde till jämförande rapporter om olika folkrättsfrågor –
implementering av mänskliga rättigheter i de nordiska länderna, till exempel. Under
en tid publicerade de nordiska utrikesdepartementen också rapporter om sina årliga
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aktiviteter. Tyvärr har denna praxis avslutats. Om det finns någon här i salen med
goda kontakter till traktatsavdelningarna vid nordiska UD, kunde de kanske säga
några ord till sina diplomatkolleger om nyttan av denna praktik.
Sedan något om den ideologiska utvecklingen inom folkrätten i Norden. Det kan
synas överraskande att de folkrättsjurister som var aktiva i början av nittiohundratalet
representerade i hög grad konservativa eller nationalistiska åsikter: Hagerup i
Norge, Erich i Finland. Man antog – och det var ju inte fel – att folkrätten gav
värdefullt stöd till den nationella suveräniteten. Dess regler kunde användas för att
stå emot stormaktshegemonin. Men samtidigt såg man självständigheten i en vidare
internationell kontext. De nordiska länderna har aktivt sökt främja internationellt
samarbete, fredlig lösning av tvister, utveckling, och mänskliga rättigheter. Två
problem har i alla fall intresserat forskare, nämligen: frågorna om folkrättens realitet
och dess inhemska tillämpning. Det var rättsrealisterna från Uppsalaskolan – särskilt
Lundstedt – som började polemisera mot det förtroende som nordiska politiker hade
för folkrätten under 30-talet. Det finns inget internationellt sanktionssystem påstods
det – staterna följer folkrättsliga regler bara om det ligger i deras intresse. Det är en
viktig synpunkt. Folkrättens tillämpning beror faktiskt på politiska förhållanden. Men
rätt och politik fungerar alltid tillsammans; det är omöjligt att främja utrikespolitiska
ändamål utan att formulera dem som rättsregler som tillämpas av internationella
institutioner genom internationella avtal. Redan Frede Castberg i Norge – diplomat
under 20-talet, samt professor och rektor vid Oslo universitet – beskrev traktatsrätten
och den internationella sedvanerätten som empiriska rättsprocesser vars regler kunde
verifieras och tillämpas på den internationella nivån på samma sätt som inhemska
rättsregler hemma. Inget universellt rättsmedvetande behövdes för att folkrätten
skulle kunna realiseras i praktiken. Några år därefter publicerade Torsten Gihl,
professor i folkrätt i Stockholm, en studie där han beskrev traktater, sedvanerätten
och beslut av internationella organisationer som ”internationell lagstiftning”. Gihl
kombinerade rättsfilosofin med sin tjänst som folkrättsrådgivare vid UD och försökte
visa att folkrätten grundade sig på statsintressen och reciprocitet.
Också rättsrealister som Alf Ross och Max Sörensen från Danmark var viktiga
folkrättare. Enligt dem bestod folkrätten av de reala faktorer som hade inverkan på
domstolarnas beslutfattningsprocess. De förkastade den formalistiska rättskälleläran;
både inhemska och internationella rättsregler grundade sig på deras psykologiska
effekt i institutionell praxis. Det här motsvarar min erfarenhet vid finska UM. Då
jag var med i den finska delegationen i FN:s säkerhetsråd på 90-talet blev jag väldigt
överraskad över hur ofta diskussionen i det ultrapolitiska organet blev till en debatt
om rättslig tolkning av FN-stadgan.
Ett annat diskussionsämne har varit folkrättens tillämpning hemma. Ett
nationalistiskt synsätt har dominerat. Man har förstått folkrätten som ett särskilt
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system utanför det inhemska. Om man tar till exempel Carl Rastings lärobok
Folkeretten som publicerades i Köpenhamn år 1940, så får vi där läsa att internationella
traktater bör omvandlas till dansk rätt innan de kan tillämpas av danska domstolar
eller inom förvaltningen. Folkrätten var enligt Rasting ”interlegalt rätt” – i kraft
mellan inhemska rättsordningar men inte inom dem. Denna dualism – att folkrätt
och inhemsk rätt är helt separata system – har varit den dominerande principen
i nordisk statsförfattningsrätt. Det betyder inte konservatism i och för sig. Den
ledande finske folkrättsjuristen under efterkrigstiden, Erik Castrén, var allt förutom
nationalist. Men hans lärobok som användes hos oss i Finland under 70-talet hette
Finlands internationella rätt. Den behandlade Finlands yttre gränser, havsrätt i
Östersjön och implementeringen av bestämmelserna i fredsavtalet med Sovjet. Det
var en bra och praktisk bok, men knappast internationalistisk.
Det har funnits en tendens i Norden att också se på folkrätten som en slags
”världsrätt”. Frågan om dess tillämpning i Sverige gav under 50-talet tillfälle till en
aktiv debatt mellan Gihl och Stig Jägerskjöd, som ansåg att dualismen var alldeles för
teoretisk: domstolarna kunde alltid använda och tillämpa också internationella regler.
Under 70-talet började atmosfären förändras. Castréns ”Finlands internationella
rätt” ersättes av Bengt Broms Internationell rätt – och sedan av Kari Hakapääs Den
nya internationella rätten. Även om den dualistiska principen – att folkrätt och
nationell rätt var skilda rättssystem – kvarstod, började utvecklingen inom mänskliga
rättigheter och miljörätten att ifrågasätta den. Man avtalade internationellt om
inhemska reglers substans. De nordiska länderna stod i första linjen under 60- och
70-talen när det gällde att använda de nya traktaterna och institutionerna för att
”civilisera” andra länder, för att bekämpa politisk påtryckning och diskriminering
utomlands. Men vi var lite överraskade då Strasbourg-domstolen började rikta kritik
också mot oss. Det har rört sig om en lärdomsprocess där de nordiska samhällena har
börjat förstå sig själva som en del av den globala världen. I en nyss publicerad studie
kan man konstatera att den högsta domstolen i Norge under femtiotreårsperioden
mellan 1961 och 2014 har hänvisat till internationella avtal 1285 gånger. Även om
siffran i Sverige, Danmark och Finland har varit betydligt lägre, har traktater och
andra folkrättsregler blivit en del av rutinen inom domstolspraxisen, till stor del på
grund av den Europeiska konventionen om mänskliga rättigheter (EMRK). Men
folkrättens specialisering har också lett till att inhemsk miljörätt, ekonomisk rätt,
energirätt, immaterialrätt osv. numera i stor grad baserar sig på internationella avtal.
Och EU-rätten har trängt sig in i all rättspraxis.
Då all juridik blir internationell, har folkrättens ideologiska innehåll betonats.
Man talar numera on en ”backlash” mot globalisering. Ökad nationalism är
verklighet också i Norden. I den situationen kan folkrätten fortfarande spela den
roll som den hade redan för etthundra år sedan, på den tiden då Hagerup, Erich och
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Åke Hammarskjöld var aktiva. Också på den tiden var nationalismen stark – men
folkrätten försökte integrera nationalismen i en värld av olika intressen och värden.
Det är lätt att konstatera att folkrätten är mycket mer än tekniska regler då man
intervjuar studenter om varför de vill ta sig an ämnet, även om välbetalda jobb ju
inte precis står att finna i praktiken på folkrättens område. För dem, liksom för de
jurister som verkade som självständighetsaktivister och diplomater för hundra år
sedan, representerar folkrätten en idé om möjligheten att bygga samhällen på rättvisa
och solidaritet – och att dessa idéer inte kan realiseras hemma om de inte tillämpas
också ute i den internationella världen.
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En återgång till ett proaktivt samarbete–
är tiden mogen?
Päivi Leino-Sandberg, professor, Finland
EU-medlemskapet har haft långtgående rättsliga konsekvenser för samarbetet
mellan de nordiska länderna. EU:s grundfördrag innehåller inga uttryckliga
allmänna bestämmelser om det nordiska samarbetet. I Finlands och Sveriges EUanslutningsavtal finns det inga bestämmelser rörande det nordiska samarbetet.
Däremot kom avtalsparterna ut med en gemensam förklaring nr 28 om nordiskt
samarbete:
”De avtalsslutande parterna registrerar att Sverige[...] och Finland som medlemmar
av Europeiska unionen avser att fortsätta sitt nordiska samarbete, både inbördes
och tillsammans med andra länder och territorier, i full överensstämmelse med
gemenskapsrätten och andra bestämmelser i Maastrichtfördraget.”

EU-domstolen har i sin rättspraxis betonat att förklaringen inte i sig garanterar det
nordiska samarbetet en sådan särställning som vissa andra regionala lösningar har
i de mer bindande fördragstexterna. Domstolen har hänvisat till att det nordiska
samarbetet enligt förklaring nr 28 ska bedrivas på ett sätt som innebär att man
följer EU:s lagstiftning.1 När en fråga regleras av EU-rätten är rörelseutrymmet för
”nordiska speciallösningar” beroende av bestämmelserna i EU:s sekundärlagstiftning.
I frågor som ingår i EU:s exklusiva befogenhet är förhandlingar om ett undantag
till bestämmelserna som antas i EU det enda sättet att fortsätta tillämpningen av
1

Se mål C-435/06 ’C’ EU:C:2007:714, punkt 63–64.
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ett nordiskt avtal. Finland, Sverige och Danmark kan inte tillsammans uppnå
kvalificerad minoritet i EU-rådet och på det sättet förhindra majoritetsbeslut från
att fattas på EU-nivå. Endast på några av EU:s politikområden, som exempelvis
familjerätt och socialskydd, tillämpas i vissa fall fortfarande konsensuskravet.2
Nordiska speciallösningar är i praktiken få. I litteraturen talar man ibland om att det
nordiska rättsliga samarbetet befinner sig i en kris.3 Men är det nordiska samarbetet
hotat? Eller som Leif Sevón nyligen ställt frågan: är nordiskt rättsligt samarbete
forntid eller nutid – eller eventuellt framtid?4
* * *
Avtalet som sätter upp ramarna för det nordiska samarbetet, det vill säga
samarbetsöverenskommelsen mellan Island, Norge, Sverige, Finland och
Danmark (Helsingforsavtalet) undertecknades den 23 mars 1962. Enligt artikel
1 i Helsingforsavtalet ska de ” fördragsslutande parterna [...] eftersträva att bevara
och ytterligare utveckla samarbetet mellan länderna på det rättsliga, kulturella, sociala
och ekonomiska området samt i fråga om samfärdseln och miljövården.” Det nordiska
samarbetet på dessa områden sker inom ramen för Nordiska ministerrådet.
Samarbetet har under åren lett till åtskilliga mellanstatliga överenskommelser
mellan de nordiska länderna, men även till ett antal samnordiska lagar och
konventioner som förhandlats utom ministerrådets regi. Gemensam lagberedning
utan bindande internationellt avtal är kännetecknande för det nordiska samarbetet.5
Då ingås inget separat mellanstatligt avtal mellan länderna trots den gemensamma
beredningen, utan varje land inför nationella bestämmelser som delvis bygger på den
gemensamma beredningen. Till dessa hör exempelvis den nordiska samarbetslagen
om verkställighet av domar vid brottmål.
EU:s medlemsstater kan med vissa förbehåll behålla internationella avtal som
ingåtts före EU-medlemskapet som inte står i konflikt med EU-rätten inklusive
sekundärlagstiftningen.6 Medlemsstaterna har dock enligt EU-rätten skyldighet att
’vidta alla lämpliga åtgärder för att undanröja det som är oförenligt med fördragen’
(artikel 351 i FEUF). Avtalen i fråga blir således inte automatiskt ogiltiga, men om
motstridigheten med EU-rätten är tydlig ses det som medlemsstatens skyldighet att
2
3
4
5
6

För t.e.x familjerätt, se artikel 81(2) i FEUF; för socialskydd se Artikel 21(3) i FEUF.
För en sammanfattning, se exempelvis Sevón, Leif ”Nordisk lagstifningssamarbete – forntid eller
framtid?” JFT 2009/34, s. 545–550.
Sevón, Leif ”Nordisk lagstifningssamarbete – forntid eller framtid?” JFT 2009/34, s. 545–550.
Mer om samarbetet hittar man exempelvis i Abrahamsson, Olle ”Det nordiska
lagstiftningssamarbetets framtid i ett EU-perspektiv” Svensk Juristtidning 2001; Mattson, Dag
”Nordiskt samarbete i EU i praktiken”, Svensk Juristtidning 2001, s. 12–26.
Så exempelvis i mål 170/98 kommissionen mot Belgien EU:C:1999:411.
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ändra eller säga upp avtalet. Principen om icke-diskriminering i EU-rätten7 (Artikel
18 FEUF) blir ofta central när man granskar de nordiska avtalen: de avtal som
förbättrar ställningen för nordiska medborgare utan att ge motsvarande rättigheter
även till andra EU-medborgare kan utgöra ett brott mot EU-rätten.8 Samtidigt har
man till exempel i finska riksdagens grundlagsutskotts tolkningspraxis betonat den
långa traditionen av nordiskt samarbete, de samhälleliga och kulturella likheterna i
Norden och den nordiska samhörigheten som motivation för fortsatt särbehandling.9
Förhållandet mellan nordiska arrangemang och EU-rätten har inte bedömts på
ett omfattande sätt efter att Finland och Sverige blev medlemmar i EU. Under de
senaste 22 åren har EU-rätten utvecklats genom att ny EU-lagstiftning har antagits.
Även EU-domstolens rättspraxis har utvecklats speciellt när det gäller EU:s exklusiva
behörighet och dess inverkan på medlemsstaternas möjligheter att ingå avtal med
tredje stater. Som basis för referatet ligger en utredning som gjorts på uppdrag av
Nordiska ministerrådet år 2015,10 och som ämnade att kartlägga vilka nordiska avtal
som har ingåtts eller som har ändrats efter att Finland och Sverige gick med i EU
(efter 1 januari 1995) och om dessa ändringar påverkats av EU-medlemskapet eller
EU-lagstiftningen. Frågan om EU-rättens inverkan är dock bredare. Man kan utgå
ifrån att de nordiska avtalen är många och (totalt över 100, även om ingen tycks vara
riktigt säker på deras exakta antal eftersom de registrerats hos olika avtalsparter)
att det finns flera bland de existerade avtalen som inte ändrats trots att de strider
mot EU-rätten. EU-rätten påvekar även de framtidsvisioner som nordiska EUmedlemsstater kan tänkas ha för att utveckla samarbetet med de nordiska stater
som inte hör till unionen.
Norge och Island inte är medlemmar i EU, men trots detta är förbundna till
en del av EU-lagstiftningen genom EES-avtalet.11 Det omfattar de fyra friheterna
på den inre marknaden, konkurrensregler samt vissa anslutande frågor som ingår i
EU:s lagstiftningsåtgärder. Danmark gick med i EU tidigare än Sverige och Finland
och deltar som utgångspunkt inte i samarbetet inom området för frihet, säkerhet
och rättvisa. Danmark deltar inte heller fullt ut i den gemensamma säkerhetsoch försvarspolitiken. Ålands ställning definieras i protokoll nr 2 till Finlands,
Sveriges och Österrikes anslutningsfördrag, särskilt när det gäller beskattning
7
8
9
10
11

I artikeln har man för tydlighetens skull bestämt sig för att främst använda begreppen ”Europeiska
unionen” och ”EU-lagstiftingen” oberoende av vid vilken tidpunkt avtalet ingicks.
Förhållandet mellan förbudet mot diskriminering på grund av nationalitet och principen om
likabehandling av nordiska medborgare diskuteras ingående i rapporten Stoor, Håkan ”Översyn av
den nordiska konventionen om socialt bistånd och sociala tjänster”, Norden 2015, s. 24-36.
GrUB 2/2012 rd, s. 2.
Hela rapporten finns tillgänglig på http://www.norden.org/sv/publikationer.
Se även Wenander, Henrik: Fri rörlighet i Norden: Nordiska gränshinder i rättslig belysning.
Juristförlaget i Lund 2014, s. 49–59 samt Stoor, Håkan, ”Översyn av den nordiska konventionen om
socialt bistånd och sociala tjänster” (Norden, 2015).
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och markägande. Färöarna förblev utanför EU i samband med Danmarks
anslutningsfördrag. Grönland har efter 1985 varit ett område utanför EU, där man
endast tillämpar specialbestämmelser som associerad med EU.
Det centrala målet för många av de nordiska arrangemangen efter 1995 har varit
att fortsättningsvis möjliggöra ett gemensamt regelverk i de nordiska länderna. I
praktiken har detta betytt att man samtidigt utökar tillämpningen av EU:s regelverk
till samtliga nordiska länder inklusive Grönland och Färöarna. Infallsvinkeln
från de nordiska länder som är utanför EU i det nordiska samarbetet är dock av
princip annorlunda. I finska och svenska regeringspropositioner diskuteras ofta
konventionernas praktiska betydelse för personer som rör sig mellan de nordiska
länderna.12 Men speciellt i finska regeringspropositioner konstateras det tidvis att de
nordiska avtalen i praktiken inte haft någon större betydelse sedan Finland anslöt
sig till EES och EU.13
* * *
Enligt en etablerad EU-rättslig tolkning förbigår en EU-bestämmelse den nationella
bestämmelse som står i strid med den. EU-rättens inverkan på medlemsstaternas
internationella avtal är stark. I sina inbördes relationer är Finland, Sverige och
Danmark skyldiga att följa EU-rätten och kan inte hänvisa till ett internationellt
avtal även om det också innefattar tredje part. EU-rätten tillämpas även på privata
parter vars rättigheter enligt tidigare internationella avtal påverkas av senare EUavtal eller -lagstiftning. När en stat ansluter sig till EU förlorar den befogenheten
att ingå internationella avtal i den utsträckning som EU-rätten ger EU exklusiv
befogenhet att ingå sådana. Eftersom EU-rätten är dynamisk förändras förhållandet
mellan EU:s och medlemsstatens befogenheter i och med att EU-rätten utvecklas.
I EU-domstolens förhandsavgöranden har man efter 1995 behandlat ett fåtal
ärenden i vilka man har utvärderat på vilket sätt ett nordiskt avtal påverkar tolkningen
av EU-rätten.14 Bara en bråkdel av de bestämmelser vars förenlighet med EU-rätten
skulle kunna ifrågasättas går till avgörande i EU-domstolen. Kommissionen har
ingen skyldighet att väcka talan om fördragsbrott.15 Det är enbart EU-domstolen som
12
13
14

15

RP 170/2012 rd, s. 3-4; I den svenska regeringspropositionen motiveras varför konventionen
fortfarande har en central betydelse för personer som inte är medborgare i en EU- eller EES-stat
och som rör sig inom Norden Regeringens proposition 2012/13:31, s. 16.
Ibid
Se mål C-50/05 Nikula EU:C:2006:493 samt mål C-319/02 Manninen EU:C:2004:484, i vilka man
behandlar effekten av avtalet om undvikande av dubbelbeskattning av inkomst och förmögenhet
mellan de nordiska länderna på tolkningen av EU-rätten. Se även mål C-389/99 Rundgren
EU:C:2001:264, i vilket man behandlar betydelsen av tillämpningen av en viss bestämmelse i den
nordiska konventionen om social trygghet i tolkningen av EU:s förordning om social trygghet.
Mål 247/87 Star Fruit mot kommissionen EU:C:1989:58, punkt 11.
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enligt fördragen på ett bindande sätt kan tolka EU-fördragen. I den mån det inte
finns någon rättspraxis, är förenligheten med EU-rätten rättsligt olöst. I samband
med utredningsarbetet har det inte framkommit situationer i vilka kommissionen
skulle ha drivit talan om fördragsbrott i EU-domstolen på grund av en misstanke
om att ett nordiskt avtal skulle ha brutit mot EU-rätten. Den inofficiella fasen i
förfarandet, det så kallade EU Pilot-förfarandet har inletts i åtminstone ett mål
som rör ett nordiskt avtal.16
Kategorin av befogenhet som EU har fått enligt grundfördragen på olika
politikområden avgör vilken inverkan den har på medlemsstatens befogenhet att
ingå internationella avtal. EU har tre huvudsakliga befogenheter som beskrivs i
artikel 2 i FEUF: exklusiv befogenhet, delad befogenhet och stödjande befogenhet.17
På områdena med delad befogenhet kan både EU och medlemsstaterna ha
lagstiftande makt men medlemsstaterna kan utöva sin befogenhet bara i den mån som
unionen inte har utövat sin befogenhet. EU:s befogenhet omfattar enbart unionsakten
i fråga och således inte hela politikområdet.18 De flesta av EU:s befogenheter faller
inom denna kategori. I artikel 4 i FEUF finns det en uppräkning av de huvudsakliga
områdena med delad befogenhet. På vissa områden med delad befogenhet preciseras
det i fördragen att EU:s befogenheter inte utesluter en medlemsstats agerande.19
I artikel 6 i FEUF räknar man upp de så kallade stödjande befogenheterna.20
Enligt punkt 5 i artikel 2 i FEUF får unionens rättsligt bindande akter inom dessa
områden ”inte omfatta någon harmonisering av medlemsstaternas lagar och andra
författningar”.
I artikel 3 i FEUF anges de områden inom vilka EU har exklusiv befogenhet
att ”lagstifta och anta rättsligt bindande akter medan medlemsstaterna får göra
detta endast efter bemyndigande från unionen eller för att genomföra unionens
akter”.21 Enligt artikel 3(2) i FEUF har endast EU i tre fall som definieras på olika

16
17
18
19
20

21

EU Pilot 5247/13/MARK om erkännande av yrkeskvalifikationer hos personal inom hälso- och
sjukvårdsbranschen.
Dessutom fastställs samordningen av medlemsstaternas ekonomiska politik och
sysselsättningspolitik samt den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken separat i artikel 2 i
FEUF.
Se protokoll nr 25 rörande tillämpning av delad befogenhet och mål C-114/12 kommissionen mot
rådet EU:C:2014:2151, punkt 73.
Artikel 4(3) och 4(4) i FEUF.
De är a) skydd för och förbättring av människors hälsa, b) industri, c) kultur,
d) turism, e) utbildning, yrkesutbildning, ungdomsfrågor och idrott, f) civilskydd och g)
administrativt samarbete. På dessa områden ska unionen ”ha befogenhet att vidta åtgärder för
att stödja, samordna eller komplettera medlemsstaternas åtgärder, dock utan att ersätta deras
befogenhet på dessa områden”.
Dessa är tullunionen; fastställandet av konkurrensreglerna för en fungerande inre marknad;
penningpolitiken i de medlemsstater som har euron som valuta; bevarande av havets biologiska
resurser som en del av den gemensamma fiskeripolitiken samt den gemensamma handelspolitiken.
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sätt befogenhet att ingå avtal med tredje land. EU har exklusiv befogenhet att ingå
internationella avtal
”[1] om ingåendet av avtalet föreskrivs i en unionslagstiftningsakt eller om [2]ingåendet
är nödvändigt för att unionen ska kunna utöva sin befogenhet internt eller i den mån
ingåendet kan påverka gemensamma regler eller [3] ändra räckvidden för dessa”.

EU:s befogenhet att ingå avtal med tredje part kan avgöras av ett uttryckligt
förordnande eller oftare av hur EU-lagstiftningen ser ut. Exklusiv befogenhet
uppstår redan när EU-bestämmelserna ”till största delen täcker” området som
avtalet mellan medlemsstaten och tredje part gäller. Medlemsstaterna ska även ta
framtida tillstånd för EU-rätten i beaktande när det gäller EU-rättens förhållande
till ingående av nya internationella avtal med tredje land. På vissa områden ger
EU-lagstiftningen uttryckligen EU befogenhet att ingå ett internationellt avtal.
Även i detta fall är EU:s befogenhet exklusiv och medlemsstaten kan inte ingå ett
dylikt avtal. EU-rätten gör det möjligt för EU att befullmäktiga medlemsstaterna
att använda befogenheterna för EU:s egen räkning.
EU:s exklusiva externa befogenhet är en central fråga när man funderar över
nordiska samarbetsmöjligheter. En EU-medlemsstat får inte upprätthålla eller ingå
nya avtal om EU har exklusiv befogenhet att ingå internationella avtal. Tillämpningen
av kriterierna i artikel 3(2) i FEUF kräver i praktiken en bedömning från fall till fall,
god kännedom om EU-rätten samt en tolkning av i vilka situationer avtalet skulle
kunna förändra räckvidden för de gemensamma bestämmelserna. Om det finns
EU-bestämmelser för de ärenden som det planerade avtalet rör, utvärderas avtalets
eventuella inverkan på dessa med utgångspunkt i en konkret helhetsbedömning och
jämförelse av avtalet och EU-bestämmelserna utifrån det aktuella fallet. Även om
EU explicit har befogenhet eller lagstiftning på området som ger stöd till en implicit
befogenhet hindrar det inte alltid medlemsstater från att agera. EU-lagstiftningen
kan exempelvis förbehålla möjligheten för medlemsstaterna att ingå internationella
avtal eller harmonisera endast en del av den rättsliga fråga som medlemsstaterna och
tredje land vill behandla i sitt avtal, eller ha så kallad minimiharmonisering, som
medlemsstaterna kan avvika från under vissa villkor. I det fallet kan det vara möjligt
för medlemsstaterna att ingå internationella avtal som går längre än miniminivån
som fastställts i EU-rätten. Då hindrar regelverket inte nödvändigtvis medlemsstater
från att upprätta mer detaljerade normer som är i harmoni med detta regelverk. Det
behövs emellertid ingen direkt motstridighet mellan avtalet och EU:s regelverk för
att medlemsstaten ska mista sin delade externa befogenhet till förmån för EU.
I praktiken har frågan om vilken befogenhet det handlar om en central betydelse
i utvärderingen av vilka konsekvenser de bestämmelser som godkänns av EU får för
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det nordiska samarbetet. Om de samarbetsområden som anges i Helsingforsavtalet
(”rättsliga, kulturella, sociala och ekonomiska området samt i fråga om samfärdseln och
miljövården”) placeras inom ramverket för EU:s befogenheter kan man konstatera
att EU har delad befogenhet inom det rättsliga samarbetet, men att grundfördragen
begränsar EU-samarbetet till vissa frågor, exempelvis frågor om gränsöverskridande
situationer. Frågor om trafik och miljöskydd hör till EU:s och medlemsstaternas
delade befogenhet. Befogenheten inom utbildning är främst en stödbefogenhet.
När det gäller sociala frågor och på det ekonomiska området är fördelningen av
befogenheter i större utsträckning föremål för tolkning, och exempelvis socialskyddet
har reglerats på EU-nivå i vissa frågor, medan vissa andra frågor anses höra till de
nationella befogenheterna.
EU:s och medlemsstaternas utnyttjande av befogenheter styrs ur EU-rättsligt
perspektiv även av lojalitetsprincipen. Medlemsstaterna ska i sina relationer med tredje
land följa principen om ett lojalt samarbete med EU och de andra medlemsstaterna
i EU. EU-domstolen har hänvisat till lojalitetsprincipen i fall då en medlemsstat
har agerat i frågor som faller inom EU:s befogenhet utan bemyndigande från EU.
När EU-rätten och de nordiska avtalen överlappar finns det två huvudsakliga sätt
att lösa situationen. I det första lämnar EU-rätten utrymme för nordiskt samarbete
genom särskilda lösningar. I det andra, mycket vanligare fallet får nordiskt samarbete
ge vika och modifieras enligt EU-rättens krav.
* * *
I praktiken har det i vissa fall varit möjligt att fortsätta närmare samarbete mellan de
nordiska länderna genom att EU-lagstiftningen innehåller en auktorisation för detta
ändamål. Två EU-förodrningar innehåller ett särskilt system för EU-auktorisation,
med vars hjälp en medlemsstat kan auktoriseras att ingå eller ändra avtal med tredje
land i vissa frågor som ingår i EU:s exklusiva befogenhet.22 Av dessa förordningar
är förordning 664/2009 om det familjerättsliga området relevant för det nordiska
samarbetet, eftersom konventionen om indrivning av underhållsbidrag och konventionen
om äktenskap, adoption och förmynderskap hör till förordningens tillämpningsområde.
Detta innebär att om man skulle behöva ändra dessa konventioner måste de
22

EU-domstolen konstaterade i sitt Lugano-yttrande 1/03 EU:C:2006:81 att EU hade fått exklusiv
befogenhet att ingå internationella avtal med tredje land av samma typ som Luganokonventionen
i frågor som påverkar bestämmelserna i förordning (EG) nr 44/2001 (Bryssel I). Efter det
bemyndigade rådet genom en förordning emellertid medlemsstaterna att använda denna
befogenhet och skapade samtidigt en mekanism med förhandsmeddelande som användes för att
meddela kommissionen om avtalsändringar. Se förordningarna (EG) nr 662/2009 och (EG) nr
664/2009 (EUT 200, 31.7.2009, s. 46–51).

41

E n återgång till ett p roakti v t samar b ete – ä r tiden mogen ?

undergå ett förfarande för förhandsanmälan och auktorisation enligt förordningens
bestämmelser.
Ett vanligare sätt att beakta det nordiska samarbetet i EU:s regelverk är genom
att i EU-lagstiftningen införa antingen allmänna undantag för internationellt
samarbete eller specifika undantag för det nordiska samarbetet. Undantagen har
haft två olika sorters effekt. I EU-lagstiftningen har man uttryckligen gjort det
möjligt att tillämpa det nordiska avtalet istället för EU:s regler åtminstone när det
gäller förordningen om underhållsbidrag.23 Ett undantag med motsvarande effekt,
men som inte enbart begränsar sig till de nordiska avtalen, har antagits åtminstone
när det gäller förordningen om delgivning av handlingar24 och bevisupptagning25.
Det gemensamma för dessa undantag är att man i dem gör det möjligt att göra upp
avtal som ytterligare förenklar eller underlättar det förfarande som avses i EUlagstiftningen. Man kan alltså betrakta det som att undantagen främjar målen i
EU:s regelverk genom att låta samarbetet mellan de nordiska länderna gå längre än
vad som krävs enligt EU-lagstiftningen.
Ett exempel ingår i EU:s färska förordning 2016/1103. Äktenskapskonventionen
ändrades år 2006 oberoende av EU-rätten, eftersom det då inte hade fastställts på
EU-nivå vilken lag som skulle tillämpas på förmögenhetsförhållanden mellan makar.
I det läget var de nordiska länderna fria att avtala om ändringar i konventionen enligt
sin egen önskan. Å andra sidan visste man att det fanns planer på EU-nivå att reglera
lagen som skulle tillämpas på förmögenhetsförhållanden mellan makar, så man
var tvungen att beakta detta i ändringsavtalet. Konventionens tillämpningsområde
begränsades något med tanke på den eventuella utvecklingen på EU-nivå.26 Rådets
förordning 2016/1103 innehåller ett begränsat undantag som Sverige och Finland
förhandlade för att kunna forstätta tillämpa de relevanta nordiska avtalen mellan
Finland och Sverige. 27 Enligt Artikel 62(3),
Denna förordning ska inte hindra de medlemsstater som är parter i konventionen av
den 6 februari 1931 mellan Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige innehållande
internationellt privaträttsliga bestämmelser om äktenskap, adoption och förmynderskap,
reviderad 2006, i konventionen av den 19 november 1934 mellan Danmark, Finland,
23
24
25
26
27

Artikel 69(3) i förordningen om underhållsstöd (EG) nr 4/2009 (EUT L 7, 10.1.2009, s. 1–79).
Ett undantag enligt artikel 20(2) och 20(3) i förordningen om delgivning av handlingar (EG) nr
1393/2007 (EUT L 324, 10.12.2007, s. 79–120) hänvisar inte särskilt till de nordiska länderna eller
samarbetet mellan de nordiska länderna, men gör det möjligt att effektivisera förfarandena.
Artikel 21 i förordningen om bevisupptagning (EG) nr 1206/2001 (EUT L 174, 27.6.2001, s. 1-24).
Bakgrunden till förhandlingarna om konventionen belyses i artikeln Helin, Markku
”Pohjoismaisen avioliittokonvention uudet määräykset” Lakimies 7–8/2008 s. 1045–1046.
I Finlands statsråds kompletterande skrivelse till riksdagen har man tagit upp frågan om den
nordiska konventionen. I skrivelsen konstateras det att man i förhandlingarna i nära samarbete med
Sverige har strävat efter att man ska kunna fortsätta tillämpa de relevanta nordiska avtalen mellan
Finland och Sverige (Kompletterande U-skrivelse 14.11.2013, OM2013-00359, U-ärende 8/2011).
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Island, Norge och Sverige innehållande internationella privaträttsliga bestämmelser
om arv, testamente och boutredning, reviderad i juni 2012, och i konventionen av den
11 oktober 1977 mellan Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige om erkännande
och verkställighet av domar på privaträttens område, att tillämpa dessa i den mån de
föreskriver enklare och snabbare förfaranden för erkännande och verkställighet av
domar i frågor rörande makars förmögenhetsförhållanden.28

EU-lagstiftningen innehåller också undantag som möjliggör en tillämpning av
nordiska avtal, men trots vilka man ändå har behövt ändra ett nordiskt avtal så att
bestämmelserna i avtalet innehållsmässigt motsvarar bestämmelserna i EU-rätten.
Undantagens utformning varierar i omfattning. Vissa av undantagen gör det möjligt
att tillämpa det nordiska avtalet i sin helhet, medan vissa endast gör det möjligt
att tillämpa en del i avtalet istället för EU-lagstiftningen.29 Som undantag till
huvudregeln tolkas de sannolikt mycket snävt.
Det bör dock noteras att dessa exempel är få och de har krävt betydande insatser
i EU-förhandlingar av de nordiska stater som deltagit i förhandlingarna. I fråga
om familjerätt till exempel är det frågan om två EU-stater som förhandlar mot
en överväldigande majoritet som sällan ser motiverade grunder för undantag.
Att man når ett förhandlingsresultat som möjliggör den sortens arrangemang
är därför allt annat än automatiskt. När det dessutom är frågan om två eller tre
små EU-medlemsstater kommer deras förhandlingsposition även annars med
stora begränsningar som effektivt begränsar antalet nationella positioner som kan
försvaras i förhandlingarna.
Det finns exempel på EU-lagstifning som innehåller ett separat undantag som
gäller det nordiska samarbetet men som varit så snäva att de ändå krävt ändringar
i de nordiska avtalen.
Överenskommelsen om att upphäva passkontrollen vid de internordiska gränserna30
(1957) blev aktuell när de nordiska länderna började förhandla om deltagande
i Schengensamarbetet och samtidigt önskade behålla den nordiska pass- och
rörelsefriheten.31 Samtliga nordiska länder är medlemmar av Schengenkonventionen

28
29
30

31

Förordning (EU) nr 2016/1103 om genomförande av ett fördjupat samarbete på området för
domstols behörighet, tillämplig lag samt erkännande och verkställighet av domar i mål om makars
förmögenhetsförhållanden (EUT L 183, 8.7.2016, s. 1–29).
Förordning (EG) nr 2201/2003 (EUT L 338, 23.12.2003, s. 1–29); Mål C-435/06 ’C’ EU:C:2007:714,
punkt 66.
Överenskommelsen är en del av den så kallade nordiska passunionen, vilken avser helheten som
utgörs av denna överenskommelse och protokollet angående befrielse för medborgare i Sverige,
Danmark, Finland och Norge från att under uppehåll i annat nordiskt land än hemlandet inneha
pass och uppehållstillstånd.
RP 20/1998 rd, s. 7–8.
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som integrerats i EU-rätten.32 Danmark deltar emellertid inte nödvändigtvis till fullo
i implementeringen av de nya Schengenbestämmelserna. Man ville inte upphöra med
det etablerade nordiska samarbetet, men såg det som en risk att de nordiska länderna
blev isolerade och om man var utanför Europeiska unionens system.33 De nordiska
länderna förhandlade tillsammans om villkoren för anslutning till Schengenområdet
så att man kunde behålla den nordiska passunionen.34 I de relevanta Schengenavtalen
konstateras det uttryckligen att den nordiska passunionen ska bevaras parallellt
med Schengensamarbetet, förutsatt att det inte hindrar genomförandet av målen
i Schengenavtalet.35 Den nordiska passkontrollöverenskommelsen ansågs få en
självständig betydelse åtminstone när det gäller harmonisering av visumprinciperna,
återtagningsplikten och informationsutbytet.36 Schengenregelverket började
tillämpas för de nordiska ländernas del i mars 2001,37 vilket krävde ändringar i
den nordiska överenskommelsen38 för att anpassa den till utvecklingen i EU och
därigenom sträva efter att avlägsna eventuella konflikter mellan överenskommelsen
och Schengen- eller EU-samarbetet. Därtill har överenskommelsen fått en klausul
som blickar framåt och säger att de nordiska länderna genom inbördes förhandlingar
gemensamt ska utreda och lösa situationer där EU:s regelverk utvecklas i en riktning
som är oförenlig med den nordiska överenskommelsen.
Den andra ändringen av äktenskapskonventionen (2001) förorsakades av Bryssel IIförordningen39 vars bestämmelser om internationellt behörig domstol i äktenskapsmål
och vissa frågor gällande vårdnad om barn, barns boende och umgänge med barn
överlappade delvis med äktenskapskonventionen.40 Enligt en uttrycklig bestämmelse
i förordningen ersatte den för medlemsstaternas del konventioner som ingåtts mellan
två eller flera medlemsstater om frågor som regleras i förordningen och som gällde när
förordningen trädde i kraft.41 Det skulle alltså ha inneburit att Finland och Sverige
inte i sina inbördes förhållanden skulle ha kunnat tillämpa äktenskapskonventionen.
32
33
34
35

36
37
38
39
40
41

Se protokoll nr 19 om Schengenregelverket som en del av Europeiska unionen samt Danmarks
särställning även i detta avseende, protokoll nr 22 om Danmarks ställning (EUT C 326, 26.10.2012,
s. 47–390) s. 290 och 299.
RP 20/1998 rd, s. 7–8.
Se närmare under avsnitt 3.3 nedan.
Se Artikel 5 i Finlands anslutningsavtal. Motsvarande formulering användes också i Sveriges
och Danmarks anslutningsavtal. En bestämmelse med något annorlunda formulering, men
med samma sakinnehåll ingår i Islands och Norges samarbetsavtal. Se även protokoll nr 19 om
Schengenreglverket införlivat inom Europeiska unionens ramar (EUT C 326, 26.10.2012, s. 47–390)
s. 290.
Ibid., s. 18. Se motsvarande även i Wenander, Henrik 2014, s. 107, som anser att det nordiska
samarbetet fortfarande går längre än EU-samarbetet på området.
EUT L 309, 9.12.2000, s. 24–28.
See artikel 2 och 3 i det ändrade avtalet.
Förordning (EG) nr 1347/2000 (EUT L 160, 30.6.2000, s. 19–36).
RP 67/2001 rd, s. 4.
Punkt 1 artikel 36 i förordningen.
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Bryssel II-förordningen tillämpades inte i Danmark. Förordningen ansågs inte
ändra situationen för Sverige och Finland i relation till Island och Norge, för vilkas
del äktenskapskonventionen kunde fortsätta att tillämpas. Finland och Sverige
förhandlade om ett undantag enligt vilket de kan avge en förklaring om att de
tillämpar den nordiska äktenskapskonventionen på sina inbördes förhållanden i
stället för förordningen. Båda medlemsstaterna förklarade enligt undantaget att
de tillämpar äktenskapskonventionen.42 Enligt undantaget ska principen om ickediskriminering på grund av nationalitet iakttas när det gäller unionens medborgare.
I den nordiska konventionen ingick en bestämmelse som byggde på medborgarskap
och som ansågs diskriminerande. Den nordiska konventionen ändrades gällande
myndigheters befogenhet att pröva hem- eller äktenskapskillnad om båda makarna
är medborgare i en fördragsslutande stat och de har sitt hemvist i en fördragsslutande
stat samt om vissa anslutande frågor.43 Därtill beaktades i undantaget i förordningen
även den nordiska konventionens kommande utveckling som måste vara i linje med
EU-förordningens regler. Förordningen ersattes kort därefter med den nya Bryssel
IIa-förordningen 44. Den nya förordningen innehåller motsvarande undantag för
Finlands och Sveriges del.45
Konventionen om arv, testamente och boutredning (1934) ändrades år 2012 eftersom
dess bestämmelser ansågs vara delvis föråldrade. Ändringsöverenskommelsen gäller
i huvudsak reglerna för lagval. Eftersom Finland och Sverige även måste tillämpa
bestämmelserna i EU:s arvsförordning från 2012 46 om tillämplig lag, ändrades
bestämmelserna i den nordiska arvskonventionen så att den till sitt sakinnehåll
motsvarar reglerna i denna förordning, men ett enhetligt förfarande ändå bibehölls
mellan alla nordiska länder. 47 Ett begränsat undantag som gäller Finland och
Sverige infördes dock i EU:s arvsförordning48 som möjliggör det att i vissa frågor
i stället för förordningen tillämpa den nordiska arvskonventionen (artikel 75).
EU:s arvsförordning har påverkat utformningen av konventionen på många sätt.
I ändringsöverenskommelsen konstateras det uttryckligen att EU-förordningen
har företräde.49 Därtill har konventionen innehållsmässigt gjorts förenlig med EU42
43
44
45
46
47
48

49

RP 67/2001 rd, s. 4. Undantaget för Finlands och Sveriges del ingår i förordningen artikel 36, punkt 2.
RP 67/2001 rd, s. 4.
Förordning (EG) nr 2201/2003 (EUT L 338, 23.12.2003, s. 1–29).
Se artikel 57 i förordningen. Undantaget i Bryssel IIa-förordningen har behandlats av EUdomstolen i förhandsavgörandemålet C-435/06 ’C’ EU:C:2007:714, där undantaget tolkades snävt.
Förordning (EU) nr 650/2012 (EUVL L 201, 27.7.2012, s. 107–134).
RP 361/2014 rd, s. 5.
Se närmare om den finska och svenska traditionen om att bevara en specialställning i familje- och
arvsfrågor i Jänterä-Jareborg, Maarit 2015 och Jänterä-Jareborg, ”Överenskommelsen av den 1 juni
2012 om ändring av den nordiska arvskonventionen” i verket Utviklingen i nordisk arverett – tegn i
tiden (TemaNord 2013:517).
Artikel 1 i konventionen.
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förordningen.50 Därutöver har man vid utformningen av konventionen varit tvungen
att beakta undantaget som gäller Finland och Sverige i EU:s arvsförordning, vilket gör
det möjligt att ändå tillämpa arvskonventionen. Nordiska ändringsöverenskommelsen
säkerställde ändå bevarandet av det gemensamma nordiska avtalssystemet, om än
i en mer begränsad form än förr. Därtill möjliggör konventionen fortsättningsvis
rörligheten för beslut som gäller arv mellan de nordiska länderna.51
* * *
När det nordiska avtalen och EU-rätten krockar är den mycket vanligare lösningen
att de nordiska arrangemangen får ge till vika. Det finns ett antal nordiska avtal
som ändrats innehållsmässigt för att motsvara EU-lagsiftningen efter den 1 januari
1995 eller som kompletterar EU-lagstiftningen. För dessa avtal kan man grovt taget
urskilja två olika sätt att arrangera förhållandet mellan EU-reglerna och reglerna
i de nordiska avtalen: innehållet i det nordiska avtalet har bearbetats så att det i
sin helhet motsvarar unionens lagstiftning eller EU-reglerna har införlivats i det
nordiska avtalet och samtidigt har EU-reglernas tillämpningsområde utvidgats
eller kompletterats. Det centrala i lösningarna är att avtalets innehåll i praktiken
har reviderats så att det motsvarar EU-lagstiftningen. Den första ändringen av
äktenskapskonventionen och överenskommelsen om samordning av pensionsrätt
enligt statliga pensionsordningar är avtal genom vilka ett nordiskt avtal har ändrats
för att innehållsmässigt överensstämma med EU:s lagstiftning. Mekanismerna som
tillämpats i dessa två avtal för att anpassa innehållet skiljer sig dock i viss grad från
varandra.
Den nordiska äktenskapkonventionen (1931)52 överlappar till viss del med EUlagstiftningen. Enligt artikel 71 i Bryssel I-förordningen”Denna förordning skall
inte inverka på konventioner som medlemsstaterna har tillträtt och som på särskilda
områden reglerar domstolars behörighet eller erkännande eller verkställighet av
domar”. Därigenom kunde bestämmelserna i äktenskapskonventionen tillämpas
mellan de nordiska länderna. Bestämmelserna i den nordiska konventionen
betraktades dock som föråldrade och Bryssel- och Luganokonventionerna ansågs
kunde bättre trygga ställningen för den som har rätt till underhållsbidrag. I och

50
51
52

Se närmare RP 361/2014 rd, s. 10.
ibid., s. 7.
Konvention, innehållande internationellt privaträttsliga bestämmelser om äktenskap, adoption och
förmynderskap, avslutad i Stockholm den 6 februari 1931 mellan Finland, Island, Danmark, Norge
och Sverige, samt därtill hörande slutprotokoll och notväxling av den 9 juni 1931 mellan Finlands
och Danmarks regeringar
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med att dessa bestämmelser avlägsnades från äktenskapskonventionen kunde man i
Norden tillämpa Lugano- och Brysselkonventionerna i dessa frågor.53
Överenskommelsen om samordning av pensionsrätt enligt statliga pensionsordningar
(1973/2001) ämnar att säkerställa att frågan om pension inte ska hindra övergång
från anställning med rätt till statlig pension i ett nordiskt land till en likadan
anställning i ett annat nordiskt land.54 Den ursprungliga överenskommelsen (1973)
ansågs strida delvis mot EU-lagstiftningen, speciellt EU:s förordning om social
trygghet.55 Den centrala utgångspunkten i förordningen om social trygghet var att
pensionstagarna får sin pension separat från respektive stat där de arbetat, medan
den nordiska överenskommelsen gick ut på att pensionen i sin helhet beviljas av det
sista landet där man arbetat, även för den tid man arbetat i andra länder. Bland annat
av denna orsak ansågs det nödvändigt att förhandla fram en ny överenskommelse.56
Den nordiska överenskommelsen anpassades innehållsmässigt till EU-förordningen
och överenskommelsen innehåller också en klausul som ger tillämpningen av EUförordningen företräde.57
I konventionen om social trygghet och i överenskommelsen om en gemensam
nordisk arbetsmarknad inom hälso- och sjukvården har EU-reglerna införlivats i
det nordiska avtalet och därutöver har innehållet i EU:s regelverk utvidgats eller
kompletterats. För båda avtalens del har EU-reglerna kommit att i allt större grad
omfatta avtalets område. Behovet att förnya konventionen om sociala tjänster
har dock nyligen utretts i synnerhet ur EU-rättslig synvinkel iom. att EUlagstiftningen har utvecklats i en sådan riktning att den även omfattar regler som
ingår i tillämpningsområdet för den nordiska konventionen.58 Överenskommelsen
om gemensam nordisk arbetsmarknad för viss hälso- och sjukvådspersonal (1993) ämnar
att säkerställa en tillräcklig utbildningskapacitet för de nämnda yrkesgrupperna
i Norden samt en så enhetlig utbildning och lagstiftning som möjligt.59
Innehållsmässigt kompletterar överenskommelsen EU-lagstiftningen exempelvis
med bestämmelser som gäller reglerade yrkesgrupper och specialistkompetenser

53

54
55
56
57
58
59

ibid., s. 4-5. Om särskilda bestämmelser om erkännande inte hade lagts till i den nordiska
konventionen, skulle de europeiska konventionenerna tillämpats på erkännande, vilket skulle
ha lett till att man blivit tvungen att avstå från automatiskt erkännande. Se även Helin, Markku
”Pohjoismaisen avioliittokonvention uudet määräykset”, Lakimies 7–8/2008 s. 1044–1045.
RP 172/2001 rd, s. 1.
Förordning (EEG) nr 1408/71 (EUT L 149, 5.7.1971, s. 2–50).
RP 172/2001 rd, s. 1–2.
See tredje stycket i artikel 1, 5 och 9 i överenskommelsen, vilka innehåller specificerande
bestämmelser.
Se Stoor, Håkan ”Översyn av den nordiska konventionen om socialt bistånd och sociala tjänster”,
januari 2015, i synnerhet s. 12-18. I rapporten analyseras i detalj konventionens förhållande till
EU-lagstiftningen och möjligheter att ändra konventionen.
RP 215/1993 rd, s. 1.
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som inte omfattas av reglerna i EES-avtalet.60 De finska myndigheterna har dock
inom ramen för ett EU Pilot-förfarande nyligen korresponderat med kommissionen
om den nordiska överenskommelsens relation till EU-direktivet om erkännande av
yrkeskvalifikationer och den allmänna principen om icke-diskriminering.61 Saken
har inte gått vidare efter EU Pilot-förfarandet. Nordiska ministerrådet har nyligen
fattat beslut om en revision av överenskommelsen. Avsikten är att som utgångspunkt
för erkännande av examina ta EU-direktivet om erkännande av yrkeskvalifikationer.
Vissa examina som avläggs på Grönland respektive Färöarna ingår inte i direktivets
tillämpningsområde. Överenskommelsen omfattar i framtiden enbart ömsesidigt
erkännande av dessa examina i Norden. Lösningen är ett exempel på en nordisk
överenskommelse där EU:s regelverk i huvudsak har kommit att omfatta områden
för den nordiska överenskommelsen men EU-reglerna kompletteras med en nordisk
överenskommelse för att säkerställa Grönlands och Färöarnas möjlighet att tillämpa
reglering. Huruvida en dylik lösning är förenlig med EU-rätten är formellt sett en
öppen fråga, men man kan förhålla sig skeptiskt till lösningen speciellt i ljuset av
EU-domstolens senare rättsspraxis som diskuteras nedan.
Konventionen om överlämnande mellan de nordiska staterna på grund av brott (Nordisk
arresteringsorder, 2005)62 är ett exempel på den samnordiska lagstiftningstraditionen
som inte bygger på formella mellanstatliga avtal.63 I detta fall förnyades dock den
samnordiska lagstiftingen som tillämpats sedan 1960-talet.64 Konventionen har
ett samband med EU-lagstiftningen, eftersom EU-medlemsstaterna i princip
sinsemellan tillämpar den europeiska arresteringsordern.65 EU-lagstiftningen
utgjorde den centrala inspirationen för revideringen av den nordiska arresteringsoch överlämningslagstiftningen samt modell för regelverket.66 Mellan de nordiska
länderna tillämpar man den nordiska arresteringsordern (artikel 1) som ersätter den
europeiska arresteringsordern. EU:s rambeslut om den europeiska arresteringsordern
möjliggör uttryckligen på vissa villkor att tillämpningen av gällande avtal fortsätter
60 Ibid., s. 4. Även i överenskommelsen preambel behandlas överenskommelsens förhållande till
EU-förordningen ingående.
61 Finlands svar till kommissionen inom EU-Pilot-förfarandet 22.8.2013 (dokumentreferens
STM2013-00256) och 29.10.2013 (dokumentreferens STM2013-00304).
62 Se även Suominen, Annika ”The Nordic Arrest Warrant finally in force” European Criminal Law
Review. 1/2014, s. 41–45.
63 Den samnordiska lagstiftningstraditionen ligger även som bakgrund till lagen om samarbete
mellan Finland och de övriga nordiska länderna vid verkställighet av domar i brottmål (Finlands
Författningssamling 326/1963) som dock tills vidare inte har förnyats genom avtal utan genom
ändringar i lagstiftningen. Se exempelvis RP 97/2014 vp, s. 3.
64 RP 51/2007 rd, s. 4–5. Den samnordiska överlämningslagstiftningen som gällde tidigare utgick inte
från ett avtal mellan staterna, utan det var fråga om nationella lagar som gällde med motsvarande
innehåll i samtliga nordiska länder. Förfarandet enligt konventionen ersatte lagen som gällde
tidigare.
65 Rådets rambeslut 2002/584/RIF, (EUT L 190, 18.7.2002, s. 1–20).
66 Sveriges regerings proposition 2010/11:158 s. 39.
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eller att nya avtal ingås.67 Syftet med den nordiska konventionen var uttryckligen
att underlätta och förenkla förfarandet och förutsättningarna för överlämnande är
lägre än vid överlämningar som görs på grundval av det europeiska rambeslutet.68
Det finns även andra avtal som sakmässigt kompletterar EU:s regelverk. Till
exempel avtalet enligt förordningen om internationell persontransport med buss (2003)69
är ett modellexempel på en situation där man inom det nordiska samarbetet har
utnyttjat den uttryckliga möjligheten som EU-lagstiftningen ger att ingå avtal som
går längre i samarbetet än EU-reglerna. Avtalet har en tydlig koppling till EUförordningen om internationell persontransport med buss70 som reglerar bland annat
kravet på kontrolldokument vid tillfällig trafik, pendeltrafik med logi och annan
trafik som inte kräver tillstånd.71 Förordningen ger medlemsstaterna möjlighet att
ingå bilaterala och multilaterala avtal om ytterligare liberalisering av trafik som
omfattas av förordningen, särskilt i fråga om tillståndssystemet och om förenkling
eller avskaffande av kontrolldokument. Syftet med nordiska avtalet är att undanta
avtalsländerna från kravet att färdblad ska medföras i fordonet enligt artikel 11 i
EU-förordningen.
* * *
De flesta ändringar som hittills gjort i de nordiska avtalen har handlat om tekniska
ändringar där vissa bestämmelser i de nordiska avtalen entydigt har behandlat
samma frågor som omfattas av EU-lagstiftningen. Denna sorts teknik har också
möjliggjorts av att EU-kommissionen inte haft särskilt stort intresse att granska
existerande nordiska lösningar.
EU-domstolens nyare rättspraxis väcker dock allvarliga frågor om huruvida
den teknik som hittills tillämpats är förenlig med EU-rättens krav. Denna slutsats
följer speciellt från EU-domsstolens yttrande 1/13 i fråga om Haagkonventionen.
Yttrandet är av särskild relevans för många nordiska avtal eftersom det handlar om
befogenheten att utvidga tillämpningen av EU:s regelverk till tredje stater. I detta
sammanhang gav EU-domstolen Artikel 3.2 en bred tolkning:
67
68
69

70
71

Se andra stycket i punkt 2 i rambeslutets artikel 31.
RP 51/2007 rd, s. 6.
Avtal mellan Danmark, Finland, Norge och Sverige om avskaffande av färdblad för tillfällig trafik
med buss inom Norden enligt artikel 18 (1) i Rådets förordning nr 684/92 (EEG) av den 16 mars
1992, ändrad genom Rådets förordning nr 11/98 (EG) av den 11 december 1997, om gemensamma
regler för internationell persontransport med buss.
Förordning (EEG) nr 684/92 (EUT L 74, 20.3.1992, s. 1–9).
Denna förordning har ändrats med förordning (EG) nr 11/98 (EUT L 4, 8.1.1998, s. 1–9) där
exempelvis begreppet kontrolldokument har ändrats till färdblad.
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Eftersom unionen endast har tilldelade befogenheter, måste en befogenhet, och i
synnerhet en exklusiv befogenhet, grunda sig på en konkret helhetsbedömning av
förhållandet mellan det planerade internationella avtalet och gällande unionsrätt.
De områden som omfattas av unionsbestämmelserna respektive av bestämmelserna
i det planerade avtalet ska beaktas vid bedömningen och dessutom ska den möjliga
utveckling som kan förutses samt beskaffenheten och innehållet i dessa regler och
bestämmelser beaktas. Syftet med detta är att kontrollera huruvida det ifrågavarande
avtalet kan inverka menligt på den enhetliga och konsekventa tillämpningen av
unionsbestämmelserna och hindra de system som inrättats genom dessa bestämmelser
från att fungera väl. 72

I yttrande 1/13 granskade EU-domstolen huruvida beslutet att anta nya medlemmar
till Haagkonventionen föll under Unionens exklusiva befogenhet pga att beslutet
kunde ‘påverka gemensamma regler eller påverka räckvidden av dessa. EU-domstolen
fann att bestämmelserna i EU-förordningen ”till stor del” (och alltså inte i sin helhet)
omfattade de båda förfaranden som regleras i 1980 års Haagkonvention. Unionens
regler ska därför anses omfatta hela konventionen.73 Enligt domstolen fanns det
en ”risk för att räckvidden och verkan hos de gemensamma regler som fastställs
i den påverkas av att medlemsstaterna godtar tredjelands anslutning till 1980 års
Haagkonvention på olika sätt”. 74 Av denna orsak kan exklusiv befogenhet också bli
aktuell pga att avtalsparterna ändras och även i förhållande till en konvention som
substansmässigt är mera omfattande än EU:s regelverk. Det fanns en risk för att
EU-fördningen ”inte skulle tillämpas enhetligt och konsekvent om inte unionen
utan medlemsstaterna hade befogenhet att godta eller inte godta ett nytt tredjelands
anslutning till 1980 års Haagkonvention. Detta gäller särskilt reglerna om samarbetet
mellan medlemsstaternas myndigheter […].75
Yttandet är av hög relevans för många nordiska lösningar som är i kraft. Som
exempel kan nämnas Överenskommelsen om gemensam nordisk arbetsmarknad för viss
hälso- och sjukvådspersonal som komissionen tidigare uttryckt oro över och som det
finns planer på att revidera. Avsikten är att som utgångspunkt för erkännande av
examina ta EU-direktivet om erkännande av yrkeskvalifikationer. Tanken är att
EU-reglerna i framtiden skulle kompletteras med en nordisk överenskommelse
för att säkerställa Grönlands och Färöarnas möjlighet att tillämpa reglering. En
dylik lösning motsvarar till sin logik den som EU-domstolen granskade i Yttrande
1/13 och som ansågs strida mot EU-rätten. Domslutet är också relevant för Avtalet
om samarbete i konkurrensfrågor (2001/2003) mellan Danmark, Island, Norge och
72
73
74
75

Yttrande 1/13 at [74].
ibid at [75]-[83].
ibid at [88].
ibid at [89].
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Sverige som gäller samarbete mellan parternas konkurrensmyndigheter och i
synnerhet informationsutbyte. I svenska regeringspropositionen framgår det att
en av remissinstanserna har fäst uppmärksamhet vid behovet att analysera avtalets
relation till EU-lagstiftningen. I den svenska regeringspropositionen konstateras det
att EU-regleringen endast gäller utbyte av information för tillämpningen av vissa
artiklar i fördraget medan det för en effektiv konkurrensövervakning är viktigt att
konkurrensmyndigheterna i de nordiska länderna ges goda förutsättningar att utbyta
information också utanför ramarna för EU-samarbetet. Det konstateras uttryckligen
i regeringens proposition att avtalet inte anses stå i konflikt med EU-lagstiftningen.76
Avtalet är dock intressant ur ett befogenhetsperspektiv, eftersom konkurrenspolitik
på den inre marknaden ingår i unionens exklusiva befogenheter. Efter Yttrande 1/13
kan man med starka grunder bestrida tolkningen som år 2002 gjordes i svenska
regeringspropositionen.
* * *
Eftersom EU:s grundfördrag inte innehåller särskilda undantag för nordiskt
samarbete, löser man de nordiska avtalens förhållande till EU-lagstiftningen
genom att för varje avtal för sig utvärdera effekterna av EU:s bestämmelser på
det enskilda avtalet. I praktiken visar erfarenheterna att på områden som regleras
mera omfattande i EU har det i praktiken varit svårt att uppnå lösningar för att
låta det gemensamma nordiska regelverket avvika från EU-lagstiftningen, såvida
inte det nordiska regelverket i praktiken utvecklar EU:s bestämmelser i riktning
mot EU:s mål. Exempelvis på områdena rättsligt samarbete och harmonisering av
socialskyddet har det under de senaste tjugo åren uppstått många överlappningar
mellan de EU-rättsliga och nordiska bestämmelserna. I praktiken har detta inneburit
att EU-rätten har kommit att sätta agendan för innehållet i det nordiska samarbetet
på dessa områden. Det har dock bara framkommit ett tillfälle då kommissionen har
utrett om det nordiska avtalet är förenligt med EU-rätten.
Att sammanjämka målen för det nordiska samarbetet med de EU-rättsliga
skyldigheterna har i praktiken ofta krävt ändringar i nordiska avtal så att regelverket
till sitt innehåll motsvarar EU-lagstiftningen. Det innebär att innehållet i det
nordiska avtalet fastställs i EU:s lagstiftningsförfarande mellan EU-staterna och
att det nordiska avtalet i praktiken bara handlar om att utvidga dessa bestämmelser
så att de också tillämpas i de nordiska länder där EU:s regelverk annars inte hade
tillämpats samt på Grönland och Färöarna. På det sättet har man kunnat bibehålla
76

Sveriges regerings proposition 2002/03:134, s. 5–6.
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en enhetlig nordisk lagstiftning i de fall då man ansett att det är nödvändigt. Man
kan dock ifrågasätta dylika arrangemangen förenlighet med EU-rätten speciellt i
ljuset av EU-domstolens senare rättspraxis. Det är också viktigt att observera att
den ”nordiska lagstiftningsautonomin” i dessa fall i praktiken ändå har gått förlorad
på grund av påverkan av EU-rätten. På det sättet har det nordiska avtalet främst
gjort det möjligt att utvidga lösningar som fastställs inom EU:s institutioner till
alla de nordiska länderna. Det är tydligt att bland annat de respektive nordiska
ländernas olika positioneringar i förhållande till EU påverkar vilken rättslig eller
politisk betydelse man ger dessa arrangemang.
Även mera allmänt kan man fråga sej om EU-domstolens omfattande tolkning
av EU:s exklusiva befogenhet tillsammans med principen om EU-rättens företräde
I praktiken betyder att EU-rätten påverkar nordiska arrangemang på ett mycket
mera omfattande sätt än vad man hittills tänkt. Man kan ifrågasätta till exempel
de lösningar som bygger på principen om ett mera utvecklat samarbete mellan de
nordiska länderna inom de områden som omfattas av EU:s regelverk men utan ett
särskilt bemyndigande från EU.
Som bäst pågår ett nordiskt forskningsprojekt som gäller användningen
av administrativa påföljder. I Finland har arbetet kopplats till en arbetsgrupp
som har som uppgift att bereda en allmän lag om administrativa påföljder av
straff karaktär. Med administrativa påföljder av straff karaktär avses bland annat
olika överträdelse- och påföljdsavgifter, såsom konkurrensbrottsavgifter eller
kontrollavgifter i kollektivtrafiken, och som används i allt större utsträckning inom
olika förvaltningsområden, inklusive EU:s regelverk. Det är en öppen fråga hur
existerande EU-lagstiftning begränsar möjligheterna till nationell lagberedning eller
nordiskt samarbete inom området.
Finns det en framtid för nordiskt rättsligt samarbete? Tanken om att ge upp det
nordiska samarbetet ter sig onödigt pessimistisk. Det finns även aktuella förslag
att utveckla nordiskt samarbete vidare.77 Det är dock tydligt att möjligheterna till
nordiskt samarbete minskar i och med att EU-rätten utvecklas och EU-lagstiftningen
utvidgas till nya områden. Artikeln visar dock också att man i praktiken hittat
möjligheter att jämka samman det nordiska samarbetet och samarbetet inom ramen
för EU i de fall då man har kunnat uppnå ett mervärde med det nordiska samarbetet.
EU-domstolens senare rättspraxis har dock krympt detta utrymme ytterligare.
Det finns fortfarande utrymme för att ingå nordiska avtal i synnerhet på områden
inom vilka EU:s befogenhet är svag eller inom vilka EU endast har varit verksamt
i begränsad omfattning. Sådana samarbetsområden är till exempel utbildning och
77

Se Kaisa Korhonen, ”The blueprint for a Nordic federation. Selected thoughts for reinforcing
Nordic cooperation”, FIIA Comment 8/2010; ”Haglund driver på delat nordiskt medborgarskap”,
publicerad i Hufvudstadsbladet 23.10.2015.
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kultur där man fortsättningsvis finner utrymme för bindande nordiskt samarbete.
Inom rättsligt samarbete, trafik och sociala frågor utvecklas EU-rätten kontinuerligt
och således minskar utrymmet för nordiska lösningar. Detta gäller även miljövård
där EU:s regelverk ofta bygger på minimiregler, men där EU-reglerna omfattar ett
allt större område. Nordiskt samarbete har dock alltid tagit även andra än rättsligt
bindande former i form av politiska deklarationer och ställningstaganden. Dessa är
fortsättningsvis möjliga och kan användas även inom de områden där EU har stark
befogenhet till exempel för att definiera gemensamma nordiska mål. Såtillvida kan
man tänka sig att nordiskt samarbete ändrar form från att vara rättsligt bindande
till samarbete av mera politisk karaktär.
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Korreferat - En återgång till ett proaktivt
samarbete – är tiden mogen?
Johan Danelius, rätts- och expeditionschef, Sverige

1. Inledning
Referenten lämnar i sitt referat en gedigen analys av EU-medlemskapets rättsliga
konsekvenser för samarbetet mellan de nordiska länderna. Hon konstaterar att
EU-rätten på vissa områden påverkar nordiska arrangemang på ett mycket mera
omfattande sätt än vad man hittills tänkt och att möjligheterna till nordiskt
samarbete minskar i och med att EU-rätten utvecklas och EU-lagstiftningen
utvidgas till nya områden. Som korreferent är det min uppgift att antingen ställa upp
antiteser, komma med kompletterande synpunkter eller angripa ämnet ur ett annat
perspektiv, allt för att ge ytterligare underlag för den efterföljande diskussionen.
Eftersom jag i grunden inte har några invändningar mot den rättsliga analys som
referatet innehåller, väljer jag att främst fokusera på att i mitt korreferat lämna vissa
kompletterande synpunkter och att anlägga några andra perspektiv på frågan om
nordiskt rättsligt samarbete. Som praktiskt verksam inom lagstiftningsmaskineriet
intresserar jag mig härvid särskilt för vilka förutsättningar det finns för nordiskt
lagstiftningssamarbete framöver och vilka former man kan tänka sig för ett sådant
samarbete. Jag tar min utgångspunkt i tre grundläggande frågor:
1. Kan vi samarbeta?
2. Bör vi samarbeta?
3. Hur ska vi samarbeta?
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2. Kan vi samarbeta?
I referatet konstateras att det, trots de rättsliga hinder mot nordiskt samarbete som
EU-rätten innebär, har visat sig möjligt att jämka samman det nordiska samarbetet
och samarbete inom ramen för EU i de fall då man har kunnat uppnå ett mervärde
med det nordiska samarbetet. Referentens uppfattning är också att tanken att ge upp
det nordiska samarbetet ”ter sig onödigt pessimistisk”. Jag delar denna uppfattning.
Som artikeln visar utesluter EU-rätten inte ett nordiskt samarbete och det finns goda
exempel på hur nordiska lösningar har kunnat upprätthållas även på områden som
omfattas av EU-rättslig reglering. Därtill kommer att det finns många områden där
EU-rätten inte lägger hinder i vägen för nationella särlösningar och där det således
står oss relativt fritt att samarbeta mellan de nordiska länderna. T.ex. på stora delar
av den centrala civilrätten är sådana samarbeten tänkbara. Även på straffrättens
och processrättens områden kan man tänka sig nordiska lösningar på gemensamma
problem utan att detta skulle komma i konflikt med våra åtaganden inom eller i
förhållande till EU.
Trots att det således i betydande utsträckning finns rättsliga förutsättningar
för ett nordiskt samarbete kan man konstatera att över tiden så har det nordiska
lagstiftningssamarbetet blivit mindre omfattande och mindre långtgående än vad
det en gång var. EU-rätten är förstås en starkt bidragande orsak till det. Utöver
de rättsliga svårigheter som de nordiska ländernas anslutning till EU respektive
EES har inneburit, har de praktiska konsekvenserna av dessa förändringar haft
avgörande betydelse. Det EU-relaterade arbetet har kommit att sluka resurser i
sådan utsträckning att det helt enkelt inte har varit möjligt att prioritera det nordiska
samarbetet i samma utsträckning som förr.
Samtidigt har de nordiska ländernas anslutning till EU respektive EES i viss
mån skapat nya möjligheter och incitament för samarbete. Och det finns åtskilliga
exempel där de nordiska länderna framgångsrikt har samarbetat inom ramen för
förhandlingar om nya EU-instrument. Bland annat av det skälet att de nordiska
länderna har arrangerat sina förhållanden till EU på så olika sätt har det dock varit
svårt att få den kraft i detta samarbete som måhända hade varit önskvärt. Norge och
Island ingår inte i unionen, Danmark har en speciallösning på det rättsliga området
och Finland och Sverige har i vart fall tidvis haft ganska olika förhållningssätt till
samarbetet inom EU.
Till detta kommer ett antal faktorer som inte direkt har med EU att göra.
En allt snabbare politisk verklighet där medias arbetssätt och nya former för
nyhetsförmedling och politisk diskussion skapar förväntningar på politiska
företrädare att allt snabbare ta fram och kommunicera åtgärder för att hantera
allehanda problem som uppmärksammas i debatten. Det säger sig självt att det är svårt
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att i en sådan verklighet bedriva sådant mer långsiktigt och systemunderhållande
lagstiftningsarbete som det tidigare nordiska samarbetet inte sällan avsåg. Detta
är något som har noterats i diskussioner om nordiskt rättsligt samarbete i vart fall
sedan 1970-talet men utvecklingen i denna riktning har eskalerat med åren.1 Något
utrymme för av opolitiska tjänstemän ”fritt valt arbete” finns knappast i dagens
regeringskanslier. Av betydelse i sammanhanget är också att tjänstemannaresurserna
i allt högre utsträckning styrs mot de områden som står högt på den politiska
dagordningen för stunden. Som exempel kan nämnas att under innevarande
mandatperiod (2014- ) har bemanningen i det svenska Justitiedepartementet på de
enheter som arbetar med migrationsrelaterade frågor ökat med närmare 50 procent
medan bemanningen på de enheter som ansvarar för civilrättslig, straffrättslig och
processrättslig lagstiftning har minskat med mellan 5 och 15 procent.
Några av de behov och intressen som tidigare burit upp det nordiska samarbete
gör sig heller inte gällande med samma styrka som förr. Värnandet av den nordiska
gemenskapen för gemenskapens egen skull upplevs t.ex. knappast som lika angeläget
i dag som det gjorde under det nordiska lagstiftningssamarbetets guldålder. Och
undanröjande av gränshinder är visserligen alltjämt en viktig sak för exportberoende
länder som de nordiska men i en alltmer globaliserad värld är det inte lika självklart
att prioritera det nordiska perspektivet på frågan som det tidigare var.
Orsakerna till den negativa utvecklingen när det gäller nordiskt juridiskt
samarbete låter sig alltså bara till viss del förklaras av de rättsliga hinder som
EU-rätten innebär. Min slutsats är därför att det är rättsligt möjligt med ett mer
långtgående nordiskt juridiskt samarbete än vad vi har i dag. Nästa fråga blir det om
det finns behov och intresse av ett sådant samarbete.

3. Bör vi samarbeta?
Genom åren har liknande diskussionspunkter som den som vi ägnar oss åt på detta
sektionsmöte varit återkommande på de nordiska juristmötena. En sådan diskussion
som tilldrog sig mycket uppmärksamhet på den tiden var diskussionen om ”den
nordiska rättsenhetens problem i dag” på 1972 års möte i Helsingfors. Sveriges
representant i den diskussionen, statsrådet Carl Lidbom, gav där uttryck för en
skeptisk syn på värdet av nordisk rättslikhet. Hans ståndpunkter finns återgivna

1

Se bl.a. Förhandlingarna vid det tjugosjätte nordiska juristmötet i Helsingfors den 24-26 augusti
1972. - 1975. - s. 35-37 och 45-74 och Förhandlingarna vid det 37:e nordiska juristmötet i Reykjavik
2005, s. 435 ff.
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i en artikel i Svensk juristtidning som publicerades året efter.2 Lidbom skriver att
lagstiftningssamarbete och nordisk rättslikhet inte längre kan vara självändamål.
För möjligheterna att fortsätta det nordiska lagstiftningssamarbetet var det, enligt
Lidbom, av alldeles avgörande betydelse att vi inte ställde upp krav på rättslikhet
som i verkligheten blir krav på att det bestående ska konserveras. Den utveckling
mot minskad nordisk rättslikhet och lägre ambition i lagstiftningssamarbetet som
Lidbom såg framför sig var inget som han sörjde:
De finns de som inte vill se vad som har förändrats utan föredrar att nostalgiskt
drömma sig tillbaka till en svunnen tids förhållanden. Min reaktion är en annan.
Jag känner inte någon stor sorg över att de skandinaviska drömmarna har skingrats
– drömmarna om ett enhetligt nordiskt rättssystem i den bokstavliga betydelsen
av likadana lagar. Om vi nu framhärdade i de ursprungliga ambitionerna och
koncentrerade oss uteslutande eller huvudsakligen på frågor där det finns utsikter
att få till stånd likadana lagar skulle vi snart finna att samarbetet i allmänhet kunde
leda till resultat bara i detaljfrågor av ringa intresse.
Även om Carl Lidboms inlägg från 1972 då var kontroversiellt och än i dag
kan uppfattas som provokativt kan man knappast förneka att den bild som han
målade upp ligger ganska nära hur verkligheten ser ut i dag för dem som arbetar i
lagstiftningsmaskineriet. I likhet med referenten vid dagens övning är jag emellertid
av uppfattningen att det inte finns anledning att se alltför pessimistiskt på framtiden
för det nordiska samarbetet på det rättsliga området. Det finns nämligen alltjämt
goda skäl för ett sådant samarbete, om än med en något lägre ambitionsnivå än vad
som en gång var fallet.
En anledning till varför vi har anledning att värna om och utveckla det nordiska
samarbetet har redan antytts och är tämligen uppenbar. För de nordiska länder
som är med i EU är det nödvändigt att i olika förhandlingsarbeten hitta allierade.
Vi är små länder som var för sig har mycket litet formellt inflytande. Tillsammans
har vi bättre förutsättningar att göra våra röster hörda. En samordnat nordiskt
agerande kan komma att bli än viktigare nu när Storbritannien, som inte sällan
haft en liknande hållning som de nordiska länderna i rättsliga frågor, är på väg ut ur
samarbetet. Bland EU:s medlemsstater finns ett antal mer eller mindre formaliserade
länderblock och att helt stå utanför den typen av samarbeten kan vara kostsamt. För
Island och Norge kan samarbete med de nordiska länder som ingår i EU vara ett bra

2

Carl Lidbom, Den nordiska rättsenhetens problem i dag, SvJT 1973 s. 273. Artikeln bemöttes av
framstående jurister från andra nordiska länder, se Mogens Koktvedgaard, Nordisk retsenhed:
Principper eller realiteter?, SvJT 1973 s. 398, Curt Olsson, Bör vi alltjämt sträva efter likartade lagar
i Norden?, SvJT 1973 s. 400 och Helge Seip, Lovgivningssamarbeidet i Norden – enhetslinje eller
pionérteori?, SvJT 1973 s. 402.
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sätt att indirekt få ett inflytande i förhandlingsprocesser som förstnämnda länder
annars inte har tillträde till men vars resultat ofta har stor påverkan också på dem.
Med risk för att låta högtravande skulle jag därutöver vilja hävda att de likartade
värderingar som ligger till grund för våra nordiska samhällen är ett gott skäl för att
värna och utveckla det rättsliga samarbetet mellan länderna. Även om det förstås
finns betydande skillnader mellan våra samhällen och de politiska kartorna delvis har
ritats om under senare år finns det hos de nordiska länderna en likartad syn i många
grundläggande frågor. Det är också på många områden fortfarande relevant att tala
om en nordisk rättsgemenskap där de rättsliga lösningarna och regleringsmetoderna
bär gemensamma drag som skiljer sig från andra rättsordningar. Detta skapar goda
förutsättningar för ett givande samarbete och för att lära oss av varandra.
I mitt dagliga arbete som opolitisk tjänsteman i Justitiedepartementet framförs
från politiskt håll rätt sällan konkreta önskemål om nordiskt samarbete i enskilda
lagstiftningsärenden. Däremot händer det ganska ofta att jag ställs inför påståenden
om att ett visst problem som uppmärksammats här ska ha funnit sin lösning i ett
annat nordiskt land. Vid en närmare granskning är verkligheten ofta mer komplicerad
än så men det råder ingen tvekan om att det från politiskt håll finns ett stort intresse
för hur problem och utmaningar har hanterats i andra nordiska länder. Eftersom våra
samhällen är förhållandevis lika varandra och den rättsliga kontexten är likartad är
övriga nordiska länder särskilt intressanta i dessa hänseenden. Och eftersom våra
värderingar ofta ligger nära varandra, är det sannolikt att lösningar som har valts
och visat sig fungera i ett nordiskt land kan fungera och vinna acceptans också i ett
annat nordiskt land.
För att hitta funktionella och i bästa fall t.o.m. beprövade lösningar på de
problem som politiker och tjänstemän vid regeringskanslierna ställs inför kan vi
således ha stor nytta av kontakter mellan de nordiska länderna. Vi kan spara tid och
resurser samt förbättra träffsäkerheten i de lösningar som tas fram om vi använder
oss av varandras erfarenheter och kunskaper. En positiv bieffekt av att på detta sätt
uppnå viss rättslikhet är också att vi därigenom kommer att ha likartade intressen
att bevaka när internationella regelverk tas fram eller utvecklas, såväl i EU som i
andra internationella fora. Det kommer göra att incitamenten för nordiskt samarbete
i internationella organ blir tydligare än vad de annars är.

4. Hur ska vi samarbeta?
Den tid då stora reformer på exempelvis civilrättens område i huvudsak var en
angelägenhet för opolitiska jurister vid de nordiska departementen är sedan länge
förbi. I dagens politiserade miljö inom regeringskanslierna finns litet utrymme för
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tjänstemannaambitioner om nordisk rättslikhet. Det samarbete som vi bedriver på
departementsnivå måste därför ligga på en rimlig ambitionsnivå och tydligt kunna
motiveras av den typen av nyttoargument som jag har varit inne på i det föregående.
Det tror jag ganska lätt låter sig göras i fråga om sådant mer informellt utbyte som
redan i dag förekommer på flera rättsområden mellan de nordiska departementen.3
En del av dessa utbyten är redan i dag livaktiga. Det finns goda skäl att bevara dessa
och att försöka väcka till liv utbyten på områden där sådana har gått i stå. Inte sällan
har sådana utbyten som växer fram av sig själv i det dagliga arbetet utan formella
beslut och riktlinjer bäst förutsättningar att bli lyckade.4
I takt med att tempot i lagstiftningsarbetet i regeringskanslierna skruvas
upp blir det allt viktigare att den nordiska dimensionen – när denna är relevant –
kommer in i det förberedande arbetet på utredningsnivå. Även om mer långtgående
nordiska samarbeten inte kan förväntas bedrivas av de utredare och kommittéer som
tillsätts är det angeläget att de nordiska länderna ägnas särskild uppmärksamhet
i sådana kartläggningar av utländska rättssystem som regelmässigt förekommer i
utredningsbetänkanden och departementspromemorior. Så sker redan i dag och det
är rimligt att anta att detta i vart fall ibland också får betydelse för hur de förslag
som läggs fram utformas. Betydelsen av detta både för att upprätthålla viss nordisk
rättslikhet och för att undvika att i onödan ”uppfinna hjulet” flera gånger ska inte
underskattas. Här kan och bör vi tjänstemän i departementen ta vårt ansvar genom
att se till att kartläggning och bedömning av hur en viss sak är reglerad i andra
nordiska länder ingår i kommittédirektiv och uppdragsbeskrivningar, när detta är
relevant.
Jag har i detta inlägg hittills inte nämnt Nordiska rådet. Men här finns tveklöst
en betydande potential för att få större kraft i det nordiska rättsliga samarbetet. Det
finns inom det Nordiska rådet etablerade strukturer för samarbeten och utbyten och
resurser avsatta för detta. Det finns också en politisk överbyggnad som, rätt utnyttjad,
kan generera verkningsfulla styrsignaler i de olika departementen. Och detta tror jag
är grundläggande för den framtida utvecklingen för det nordiska samarbetet. Visst
kan vi jurister åstadkomma en del och ta egna initiativ men för att det ska bli verklig
kraft i samarbetet krävs ett politiskt engagemang. Från demokratiska utgångspunkter
är det förstås också nödvändigt att ett nordiskt samarbete i lagstiftningsfrågor har
sin grund i politiska beslut och prioriteringar.
Vad kan vi då vänta oss av det Nordiska rådet framöver? Den nordiska
överenskommelse (”Helsingforsavtalet”) som ligger till grund för det rättsliga
3
4

En redogörelse för ett antal sådana samarbeten finns i Johan Danelius, Svensk juristtidning och
nordiskt juridiskt samarbete, SvJT 2016 s. 1.
Jfr Dag Mattsson, Nordiskt samarbete i EU i praktiken, SvJT 2001 s. 12.
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samarbete som sker inom Nordiska rådets ram ger uttryck för en hög ambitionsnivå.5
Om man ser tillbaka på de senaste decennierna måste man konstatera att dessa
ambitioner inte har infriats6 och som referentens analys visar skulle det knappast vara
rättsligt möjligt med sådana omfattande och långtgående nordiska harmoniseringar
som avtalet indikerar. Nyligen har emellertid en process inletts som skulle kunna
leda till en viss ambitionshöjning i det rättsliga samarbetet jämfört med hur det har
sett ut under en tid.
På ett möte i Nordiska ministerrådet för samarbetsministrarna (MR-SAM)
i februari 2016 fick generalsekreteraren för Nordiska ministerrådet i uppdrag att
förbereda reformarbetets nästa fas som efter ”Nytt Norden-reformen” skulle bidra till
att öka Nordiska ministerrådets relevans för de nordiska regeringarna, näringslivet
och civilsamhället. Mot bakgrund av generalsekreterarens rekommendation att
”revitalisere det nordiske lovsamarbejde” beslutade MR-SAM runt årsskiftet
2016/2017 om ett uppdrag att värdera möjligheten för det framtida nordiska
lagstiftningssamarbetet, i syfte att utveckla nordiskt samarbete och stärka nordisk
integration. MR-SAM bad generalsekreteraren att utse en person som ska genomföra
analysen.7 På basis av förslag från länderna utsågs prof. em. Inge Lorange Backer
till uppdraget. Resultatet av Inge Lorange Backers analys ska presenteras under
hösten. Det finns all anledning att tro att denna analys kan utgöra en bra grund för
ett stärkt rättsligt samarbete mellan de nordiska länderna på sådana områden där
detta bedöms vara till nytta och förenligt med EU-rätten. Därefter återstår det att
se om de politiska styrsignaler som krävs för att omsätta detta i praktisk handling
blir tillräckligt starka. Risken är förstås att nyttorna med samarbetet från politiska
utgångspunkter framstår som alltför abstrakta och långsiktiga och att det vid de
konkreta prioriteringar som i slutänden måste göras blir frågor som för stunden
står högre på den politiska dagordningen som väljs framför nordiska samarbeten.
Det är inte svårt att gissa utfallet av en prioriteringsdiskussion mellan, låt oss säga,
5

6
7

Samarbetsöverenskommelsen mellan Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige av den 23
mars 1963 (”Helsingforsavtalet”). I överenskommelsen sägs att de fördragsslutande parterna
ska ”eftersträva enhetliga regler i de nordiska länderna i så många avseenden som möjligt”
(ingressen) samt ”skola fortsätta lagsamarbetet i syfte att uppnå största möjliga överensstämmelse
på privaträttens område” (artikel 4), ”böra eftersträva enhetliga bestämmelser om brott och
brottspåföljder” (artikel 5) och ”skola eftersträva inbördes samordning av annan lagstiftning än som
nu sagts på sådana områden, där detta ter sig ändamålsenligt”.
Jfr Thomas Wilhelmsson, Det bristfälliga nordiska lagstiftningssamarbetet och
Helsingforsfördraget, TemaNord 2005 s. 117.
Analysen förväntas innefatta följande element: bedömning av hittillsvarande nordiskt samarbete,
diskussion om möjliga framtida former för samarbete, diskussion av hur ett stärkt samarbete kan
medverka till att undanröja gränshinder, diskussion om på vilka områden potentialen är störst
att bygga ut det nordiska samarbetet med respekt för ländernas EU-förpliktelser, bedömning av
nyttorna med stärkt samarbete och bedömning av vilka hinder som finns mot stärkt samarbete och
hur dessa kan hanteras. (Kommissorium den 8 december 2016, J.nr. 16-01083-10)
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en gemensam nordisk översyn av stiftelselagstiftningen och en inhemsk reform om
skärpta straff för terrorbrott.
Slutligen vill jag här säga något om betydelsen av nordiskt samarbete och
utbyte utanför regeringskanslierna. Resurserna i regeringskanslierna är begränsade
och den politiska viljan till ambitiösa nordiska samarbetsprojekt har i alla fall
under senare år inte varit särskilt stark. Detta skapar utrymme för och behov av
samarbeten i andra former. Under senare år har vi också sett flera exempel på
gemensamma nordiska initiativ och projekt av olika slag utanför regeringskanslierna.
Ett exempel är boken ”The Nordic Corporate Governance Model”8 som genom
näringslivsorganisationers försorg (och finansiering från bl.a. Nordiska Rådet)
togs fram för att öka förståelsen i framför allt Bryssel för nordiska lösningar på
bolagsstyrningsområdet. På insolvensrättens område har det inom ramen för ett
nordiskt-baltiskt nätverk, bestående främst av akademiker och praktiker, bedrivits
att ambitiöst nordisk-baltiskt samarbete som syftar bl.a. till att få till stånd en ökad
harmonisering och uppgradering av insolvensrätten i den nordisk-baltiska regionen.9
Gemensamma ”soft law” projekt av detta slag kan bidra till att hålla samman de
nordiska rättskulturerna och kan även ge värdefulla influenser till lagstiftarna när
dessa väl ska agera.

8
9

Per Lekvall (red.), The Nordic Corporate Governance Model, SNS Förlag, 2014.
Se Nordic-Baltic Recommendations on Insolvency Law; Final Draft June 2015, drafted by the
Nordic Baltic Insolvency Network

62

N orden i v ä rlden

NORDEN I VÄRLDEN

Autonomi i Norden –
dynamiska självstyrelser som
exempel för resten av världen?
Debattledare:
Juris licentiat Sten Palmgren (F)
Referent:
Professor Markku Suksi (F)
Korreferent:
Advokat Ole Spiermann (D)

63

N orden i v ä rlden

Autonomi i Norden – dynamiska självstyrelser
som exempel för resten av världen?
Markku Suksi, professor i offentlig rätt, Finland

De nordiska ländernas enhetsstatliga karaktär bryts på olika sätt upp av olika
autonomiarrangemang utan att dessa för den skull blir federationer. De självstyrande
områden Färöarna och Grönland i Danmark har under det senaste decenniet
genomgått olika förändringar i sin juridiska status och för det självstyrande Åland
i Finland förbereds en revidering av självstyrelselagen inför hundraårsjubileet 2020.
Utöver dessa territoriella autonomier återfinns i Norden icke-territoriella former av
kulturautonomi för samerna, som utgör ett ursprungsfolk och vars internationella
och nationella ställning är stadd i utveckling. Vad gäller de självstyrande områdena
Färöarna, Grönland och Åland är fördelning av lagstiftningsmakt, kontakterna
mellan självstyrelsemyndigheterna och centralmakten samt de självstyrande
områdenas folkrättsliga och även EU-rättsliga ställning temaområden som ständigt
väcker diskussion. Beträffande de nordiska sametingen kan noteras att deras
maktbefogenheter varierar, men de tre sametingen har likartade möjligheter att
representera samerna i förhållande till olika statliga och kommunala myndigheter,
samtidigt som Finland, Norge och Sverige förhåller sig olika till ILO-konventionen nr
169 om urfolkens ställning och FN-förklaringen om urfolkens rättigheter. Utkastet till
nordisk samekonvention bidrar till att stärka de icke-territoriella självstyrelseformernas
ställning. De statsrättsliga och administrativa lösningar som de nordiska ländernas
rättsordningar inbegriper med anledning av dessa territoriella och icke-territoriella
autonomilösningar väcker också ett tämligen stort intresse utanför Norden.
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1. Autonomier i Norden och världen:
territoriella och icke-territoriella
De nordiska autonomierna är av två olika slag, territoriella och icke-territoriella.
De territoriella innefattar Färöarna och Grönland i Danmark och Åland i Finland,
medan de icke-territoriella innefattar sametingen i Finland,1 Norge och Sverige,
visserligen med den reservationen att sametinget i Sverige är en statlig myndighet
och inte ett självständigt offentligrättsligt rättssubjekt som grundats genom lag.
Det beräknas att det i hela världen existerar ca 65-70 territoriella autonomier (exkl.
delstater i federationer). Det finns inga uppgifter om hur många de icke-territoriella
autonomierna kunde vara på global nivå, men det är möjligt att deras antal uppgår
till kanske mellan 50 och 100.
Båda autonomityperna består av enheter som skapats genom lagstiftning
på varierande normativ nivå samtidigt som dessa autonomiers i lag etablerade
maktbefogenheter kan variera mellan lagstiftningsmakt och makt att fatta
förvaltningsbeslut (se tabell 1 nedan):

1

I Finland finns därtill ett rättshistoriskt intressant särområde, Maakalla, som består av två
obebodda öar (Maakalla och Ulkokalla utanför Kalajoki kommun i Bottniska viken), vilka under
sommarhalvåret används som fiskelägen. Maakallas självstyrelse fungerar med stöd av 1771 års
Kongl. Maj:ts förnyade hamnordning (24 Januarii 1771), och år 1989 beslöt Högsta domstolen att
beslutsrätten avseende området hör till Maakalla, inte till Skogsstyrelsen.
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Tabell 1: Olika autonomipositioner (ST = sametinget)

Tabell 1 antyder att stor variation råder bland enheter som identifieras som autonoma
eller självstyrande. De grundar sin existens på bestämmelser i ett lands grundlag eller
får den autonoma ställningen i vanlig lagstiftning utan att alls nämnas i den skrivna
konstitutionen. Det är möjligt att autonoma eller självstyrande enheter av detta slag
är utrustade med omfattande lagstiftningsmakt, men det finns också enheter som
har rätt att fatta förvaltningsbeslut i större eller mindre utsträckning.

Territoriella autonomier i Norden
Uppställningen med exempel på autonoma områden placerar Åland i sektion I i och
med att landskapet har exklusiv lagstiftningsbehörighet i stöd av en enumeration
med ett stort antal punkter i självstyrelselagens för Åland (1144/1991) 18 §, främst
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inom området för offentlig rätt,2 samtidigt som Ålands ställning definieras i
grundlagens 120 § och 75 §. Det sistnämnda lagrummet etablerar en hänvisning till
en åländsk lagstiftare och placerar denna på samma nivå som lagstiftaren i riket.
Därtill är självstyrelselagen antagen i grundlagsstiftningsordning (2/3 kvalificerad
majoritet) och förutsätter för ändring eller upphävande bifall av Ålands lagting
genom överensstämmande beslut fattat med 2/3 kvalificerad majoritet. Ändringar
i självstyrelselagen kräver således en hög nivå av samstämmighet mellan riket och
Åland.
I Danmarks grundlag ingår ingen uttrycklig bestämmelse om Färöarnas
eller Grönlands autonomi, men däremot en bestämmelse i 28 § som etablerar
dessa områdens representation i Folketinget. Följaktligen är dessa autonomiers
ställning i teorin ”endast” beroende av vanlig lagstiftning, men hänvisningar till
överenskommelse mellan den danska regeringen och de självstyrande områdenas
regeringar ingår i ingresserna till respektive självstyrelselag.3 Mot bakgrunden
av en dylik överenskommelsekonstruktion, som ger uttryck för s.k. rigsfaelleskab
mellan de olika delarna av Danmark, kan man tänka sig att de två självstyrande
enheterna fått en i konstitutionellt avseende upphöjd ställning som inte gör det
åtminstone politiskt sett möjligt att ändra eller rentav upphäva den danska
självstyrelselagstiftningen genom ensidiga lagstiftningsåtgärder i Folketinget. De
danska autonomiernas ställning förefaller emellertid tämligen svag i ett formellt
hänseende,4 även om Grönlands ställning kan anses vara skyddad i folkrätten genom
det erkännande av den grönländska befolkningens självbestämmanderätt som ingår i
2009 års lag om Grönlands självstyrelse. Däremot är de danska autonomierna starka
med avseende på deras befogenheter inom lagstiftningsområdet, särskilt då båda
självstyrande områdena kan överta lagstiftningsmakt från den danska lagstiftaren.
Den grönländska självstyrelsen kan enligt 2009 års lagstiftning i själva verket överta
alla lagstiftningsbefogenheter och förklara sig självständig.
De finska och danska autonomierna har, utöver lagstiftningskompetens, även
förvaltningskompetens. Det är naturligt att innehav av lagstiftningskompetens
samtidigt betyder att lagarna som stiftats av det autonoma områdets lagstiftningsorgan
verkställs av det autonoma områdets verkställande myndigheter. Ofta gäller även det
motsatta, dvs. att verkställigheten av rikslagarna på det autonoma området handhas
2
3
4

Självstyrelselagens 27 § etablerar ett på det hela taget ”privaträttsligt” kompetensområde för rikets
lagstiftare.
Lov nr. 137 af 23. Marts 1948 om Færøernes Hjemmestyre och lov nr. 578 af 24. Juni 2005 om de
færøske myndigheders overtagelse af sager og sagsområder samt lov om Grønlands Selvstyre av den
12 juni 2009.
Det bör noteras att även om den första självstyrelselagen för Färöarna stiftades 1948, godkändes den
nuvarande grundlagen för Danmark år 1953 utan någon hänvisning till den redan då existerande
färiska självstyrelsen med lagstiftningsmakt.
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av statliga myndigheter inom det autonoma området. Det finns emellertid vissa
undantag till denna huvudregel. I vissa fall verkställer riksmyndigheter åländsk
landskapslagstiftning och de åländska landskapsmyndigheterna rikslagstiftning,
förutsatt att en särskild överenskommelseförordning reglerar det relevanta
verkställighetsuppdraget. För Färöarnas del gäller ett något liknande arrangemang
bl.a. hälso- och sjukvård, där lagstiftningsbehörigheten fortsättningsvis ligger hos
rikets lagstiftare, men utförandet i många fall på självstyrelsemyndigheterna.

3. Icke-territoriella autonomier i Norden
Sametingen i de tre nordiska länderna är också olika organiserade i den nationella
lagstiftningen.5 I Finland innehåller grundlagen en utgångspunkt för skapandet av
sametinget i grundlagens 121 § 4 mom., andra satsen, enligt vilket ”[s]amerna har
inom sitt hembygdsområde språklig och kulturell autonomi enligt vad som bestäms
i lag”. Det är sedan sametingslagen som etablerar Sametinget i Finland som ett slags
icke-territoriell autonomi (även om sametingets verksamhetsområde avgränsas till
samernas hembygdsområde i det nordligaste Finland, får alla röstberättigade samer
rösta i sametingsvalen oavsett hemort i Finland), samtidigt som organisationsformen
i viss mån skyddas av grundlagsbestämmelsen.6 Varken den norska eller den svenska
grundlagen innehåller bestämmelser om institutionella lösningar för samisk
befolkning, utan där baserar sig sametingens verksamhet på vanlig lagstiftning.
De icke-territoriella autonomiernas placering i tabellen antyder en
ytterligare variation i och med att de inte försetts med lagstiftningsmakt,
utan har endast befogenheter av administrativ natur och även dessa i tämligen
begränsad utsträckning. Det är här inte fråga om vare sig beskattningsrätt eller
självständiga uppdrag inom centrala offentliga tjänster, vilka handhas av staten och
kommunerna inom de områden där samer bor, utan främst om ordnandet av den
samiska befolkningens representation i förhållande till statliga och kommunala
beslutsfattare beträffande ärenden som är viktiga för samerna. I det avseendet är den
engelskspråkiga terminologin beträffande sametingen missvisande, för det engelska
uttryck som används är ”Sami Parliament”, vilket antyder att sametingen skulle ha
5
6

Svenska Finlands folkting torde inte räknas till de icke-territoriella autonomierna.
För en kritisk granskning av samedefinitionen, valen till det finländska sametinget och sametingets
beslutanderätt, se Leena Heinämäki et al., Förverkligandet av samiska rättigheter: Internationell
jämförande Forskning. Publikationsserie för statsrådets utrednings- och forskningsverksamhet
4/2017. Helsingfors: Statsrådet, 2017 (på finska och engelska) (http://tietokayttoon.fi/
documents/10616/3866814/4_saamelaisten+oikeuksien+toteutuminen+kansainv%C3%A4linen+oi
keusvertaileva+tutkimus/e765f819-d90c-4318-9ff0-cf4375e00688?version=1.0, besökt den 31 januari
2017).
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lagstiftningsbehörighet. Detta är emellertid inte fallet, utan de tre sametingen har
genom lagstiftning givits vissa uppgifter vars natur och omfattning varierar mellan
de nordiska länderna. Därför skulle det engelskspråkiga uttrycket ”Sami Assembly”
bättre illustrera de tre olika sametingens verksamhet.
I Finland beslutar Sametinget med stöd av Sametingslagen bl.a. om vem
som är röstberättigad i sametingsvalen7 och om fördelning av de budgetmedel
som Sametinget tilldelas i statsbudgeten, men därtill ger Sametinget utlåtanden
i ärenden som angår frågor inom det samiska hembygdsområdet och utgör part
i de förhandlingar som statliga och kommunala myndigheter bör engagera sig i
beträffande beslut och åtgärder som har en inverkan på samiska förhållanden inom
samiska hembygdsområdet.8 Därtill finns materiell lagstiftning som ger Sametinget
möjlighet att representera samerna i olika beslutsprocesser och även möjlighet att
utöva besvärsrätt på samernas vägnar.9 I Norge är situationen likartad i och med att
Sametinget har beslutsmyndighet när sametingslagen eller andra bestämmelser i lag
så föreskriver, vilket betyder att Sametinget beslutar om beviljningar som härstammar
från statsbudgeten,10 men även om de fyra samiska medlemmarna i styrelsen för
Finnmarkseiendommen som förvaltar det omfattande vildmarksområdet i nordNorge och uttalar sig och tar initiativ i samiska frågor.11 Den materiella lagstiftningen
som det norska Sametinget kan stöda sig på innefattar gruvlagen, som ger med
finska Sametinget jämförbara möjligheter för Sametinget att representera samerna
i beslutsprocesser som kan leda till öppnandet av gruvor.12 I Sverige har Sametinget
likartade uppgifter, inklusive att besluta om fördelningen av statens bidrag och av
medel ur Samefonden, men därtill att utse medlemmarna i Sameskolstyrelsen som
förvaltar de statliga sameskolorna.13 Det förefaller som om den svenska gruvlagen
inte innehåller några särskilda bestämmelser om samernas möjligheter att delta i
beslutsfattandet om åtgärder som leder till beslut om öppnandet av gruvor (men nog
om information om vissa åtgärder till Sametinget eller relevant sameby).14
Utmärkande för de tre sametingens förhållande till den reguljära
förvaltningsorganisationen är att de är främst komplementära och åsidosätter
vanligtvis inte statliga och kommunala myndigheters verksamheter, förutom i
7
8
9
10
11
12
13
14

De tolkningar som Högsta förvaltningsdomstolen kommit med sedan 1990-talet om vem som
har och vem som inte har rösträtt i sametingsvalen har väckt en livlig och kritisk debatt om
samedefinitionens gränser. Se t.ex. Heinämäki et al. 2017, ovan.
Sametingslag (974/1995).
Gruvlag (621/2011).
Lov om Sametinget og andre samiske rettsforhold (sameloven; LOV-1987-06-12-56).
Lov om rettsforhold og forvaltning av grunn og naturressurser i Finnmark fylke (finnmarksloven;
LOV-2005-06-17-85).
Lov om erverv og utvinning av mineralressurser (mineralloven; LOV-2009-06-19-101).
Sametingslag (1992:1433).
Minerallag (1991:45).
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Sverige med avseende på sameskolorna. Samtidigt existerar emellertid med stöd
av den svenska minoritetslagstiftningen ett samiskt förvaltningsdistrikt i vilket
kommuner sammanförs till en större helhet för t.ex. ordnandet av utbildning och
hälsovård för samerna. I övrigt har de tre sametingen uppdraget att främja samiska
språk och samisk kultur. Sametingen framträder därför som ett representativt
organ för samer med syfte att ge utlåtanden, ta initiativ och upprätta eller finansiera
olika kulturanknutna verksamheter, såsom läroboksproduktion. Det är sannolikt
att de tre nordiska sametingen på det hela taget uppfyller förutsättningarna som
artikel 6 i ILO-konventionen nr 169 uppställer för de institutionella former och
förfaranden som ursprungsbefolkningar borde få åtnjuta för skyddet av sin ställning.
ILO-konventionen hänvisar emellertid varken till autonomi eller till självstyrelse,
inte heller till självbestämmande. Det gör däremot artikel 4 i FN:s (icke-bindande)
förklaring om ursprungsbefolkningars rättigheter, enligt vilken dessa befolkningar
har, för utövandet av sin rätt till självbestämmande, rätt till autonomi eller
självstyrelse i frågor som gäller deras interna och lokala ärenden och därtill rätt
till finansiering av deras autonoma uppgifter.15 Det förefaller som om området för
de nordiska samernas interna och lokala ärenden är tämligen begränsat, även om
området säkerligen kan tänkas öka ju mera ansvar sametingen får t.ex. när det gäller
användningen av markområden.
Utkastet till nordisk samekonvention av den 13 januari 2017
(förhandlingsdelegationens förslag) etablerar i artikel 14 sametingens rätt till
självstyre.16 Enligt utkastet till fördragsbestämmelse fattar sametingen ”självständiga
beslut i de frågor som de enligt nationell lagstiftning ansvarar för samt i övriga
frågor de arbetar med”. Bestämmelsen i utkastet utgår ifrån det att sametingens
beslutandemakt bestäms i nationell lag och att de inte har något självskrivet område
för utövning av offentlig makt, förutom att de kan arbeta med övriga frågor. Utkastet
till samekonvention innehåller således ingen antydan om sådan offentlig makt som
sametingen skulle kunna utöva, utan deras maktbefogenheter ska kunna bestämmas
i den nationella lagstiftningen såsom hittills, något som även konstateras i utkastets
artikel 12(4), första satsen. Däremot ingår i utkastets artikel 12(3) en tanke om
att sametingen ska ha sådant ansvar och sådana uppgifter som gör det möjligt
för dem att förverkliga samernas rätt till självbestämmande, vilket kan tänkas
antyda ett stöd för en överföring av ytterligare maktbefogenheter till sametingen.
Därtill ingår i utkastets artikel 12(4), andra satsen, en tanke om att sametingen
bestämmer självständigt vilka övriga frågor de vill arbeta med. Det förefaller mot
bakgrunden av den från kommunalrätten kända uppdelningen i den självstyrande
15
16

UN G.A.Res. 61/295, United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples, 107th
plenary meeting, 13 September 2007.
https://www.sametinget.se/111445 (besökt den 23 januari 2017).
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kommunens allmänna och speciella kompetens som om man i utkastet till en nordisk
samekonvention skulle arbeta med en motsvarande distinktion, d.v.s. att sametingen
har en allmän kompetens att självständigt bestämma vilka frågor de vill arbeta med
och en speciell kompetens som består av genom lagstiftning bestämda uppgifter.

4. Fördelning av lagstiftningsbehörighet i territoriella
autonomier, inklusive behörighetskontroll
En typisk federation kännetecknas av att federationens grundlag etablerar en
enumeration av lagstiftningsbehörigheter för den federala lagstiftaren och lämnar
resten av lagstiftningsbehörigheterna till delstaterna. Samtidigt brukar en federal
företrädesrätt etableras, antingen i grundlagen eller genom konstitutionell rättspraxis,
som innebär att i fall av konflikt mellan federal och delstatslagstiftning slås den
senare ut av den förra. Federationer är därtill organiserade så, att det finns två
lagstiftande organ, en av hela federationens befolkning direkt vald folkrepresentation
och ett federationsråd (eller en senat) som antingen genom val eller tillsättningsbeslut
innehåller en institutionell representation för delstaterna, varigenom delstaterna får
en andel i lagstiftningsarbetet på federal nivå. En typisk autonomi kännetecknas
av det motsatta, nämligen att statens konstitution i bred bemärkelse etablerar en
enumeration av lagstiftningsbehörigheter för den autonoma enheten och behåller
resten för statens centrala lagstiftare. Samtidigt gäller att ingen företrädesrätt ges för
statens lagstiftning i förhållande till den autonoma enhetens lagstiftning. Autonoma
enheter är därtill organiserade så att deras befolkning deltar i de reguljära statliga
valen, men har ingen institutionell representation i någon särskild kammare i det
statliga parlamentet.
De nordiska territoriella autonomierna står inte i ett federalt förhållande till
de stater där de existerar, utan är i princip vanliga autonomier, förutom på en
punkt, nämligen med avseende på fördelning av lagstiftningsbehörigheten mellan
statens lagstiftare och det självstyrande områdets lagstiftare. Vid fördelningen
av lagstiftningsbehörigheten uppvisar de nordiska territoriella autonomierna
Färöarna och Åland en alldeles särskild profil som på många sätt är unik och
tillämpas sällan på annat håll (fördelningen av lagstiftningsbehörigheten i Kanada
mellan federationen och provinserna är ett ytterligare exempel). Fördelningen av
lagstiftningsbehörigheten avviker nämligen från det för autonomier typiska genom
att både den statliga lagstiftarens (Folketingets och Riksdagens) och den självstyrande
enhetens lagstiftares (Ålands lagting och Färöarnas løgting) behörigheter är
uppräknade (enumererade), men på olika sätt. För Grönlands del förhåller det sig
emellertid så att Folketinget behåller en rest av de lagstiftningsbehörigheter som
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inte hör till eller överförts till självstyrelsen (Grönlands Inatsisartut). I det avseendet
motsvarar Grönlands självstyrelse bättre ett vanligt autonomiarrangemang.
I förhållandet mellan Åland och riket bestämmer självstyrelselagens 18 §
genom en uppräkning i 27 punkter lagtingets lagstiftningsbehörigheter (främst
inom det offentligrättsliga området) samtidigt som 27 § uppställer en förteckning
av 42 punkter som hör till riksdagen (främst inom det privaträttsliga området).
Mellan dessa två enumerationer råder i princip vattentäta skott: där lagtinget
har lagstiftningsbehörighet kan inte riksdagen lagstifta, och där riksdagen
har lagstiftningsbehörighet kan inte lagtinget lagstifta. Situationen är likartad
för Färöarnas del i och med att överföringslagen av år 2005 delar upp rikets
lagstiftningsbehörighet i tre kategorier av ämnen och ämnesområden, nämligen
icke-överförbara (kärnan av offentlig rätt), 17 sådana som kan överföras efter
förhandlingar mellan Danmarks regering och Färöarna 18 och sådana som kan
överföras utan förhandlingar. Från tiden före 2005 gäller att Färöarna redan haft en
hel del enumererade lagstiftningsbehörigheter. Behörighetsfördelningssystemet i
2005 års överföringslag skapar ett förfarande genom vilket den färöiska lagstiftaren
överför behörigheter från riket genom sina egna lagstiftningsbeslut. Detta leder
till att olika delar av den färöiska behörigheten etableras i ett antal olika färöiska
lagar antagna vid olika tidpunkter på ett sätt som verkar fragmentariskt och
svåröverskådligt, men i grunden uppstår på Färöarna en enumeration av färiska
lagstiftningsbehörigheter. Trots omfattande överföringsmöjlighet och trots att
många lagstiftningsbehörigheter överförts från folketinget till løgtinget, återstår
ännu behörigheter hos folketinget trots att de är överförbara.
Vad gäller behörighetsområden som är nämnda i förteckning nr 1 i bilagan till den
grönländska självstyrelselagen av år 2009 kan den grönländska självstyrelsen enligt
3 § själv fastställa tidpunkten för när de övergår till självstyrelsen.19 Förteckning nr
2 innehåller behörighetsområden som övergår till den grönländska självstyrelsen

17

18

19

I överföringslagens 1 § 2 stycke fastslås att statsförfattningen, medborgarskapet, högsta domstolen
och utrikes-, säkerhets- och försvarspolitiken samt valuta- och penningpolitiken är ämnesområden
som inte kan överföras till Färöarna. Dessa områden utgör kärnan av folketingets behörighet på
Färöarna.
I överföringslagens 2 § 2 stycke hänvisas till den bilaga till överföringslagen som innehåller de
ämnen och ämnesområden som kan överföras efter förhandlingar mellan Danmarks regering
och Färöarnas regering: advokatverksamhet, folkkyrkan, förmögenhetsrätt, industriella
egendomsrättigheter (bl.a. patent och varumärke), kriminalvård, flygtrafik, pass, familje- och
kvarlåtenskapsrätt samt personrätt, polis- och åklagarmyndigheten och de delar av straffrätten
som ansluter sig till dem, rättskipning (inklusive grundandet av domstol) och straffrätten samt
utlänningsärenden och gränskontroll.
Arbetsskadeförsäkring, återstående områden inom hälsovården, trafik, förmögenhetsrätten och
dykning.
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först efter förhandlingar med riksmyndigheterna.20 Den första gruppen behörigheter
är mindre än för Färöarnas del, medan den andra gruppen är mera omfattande.
Behörigheter som inte är övertagna av de grönländska självstyrelsemyndigheterna
hör till riksmyndigheterna. Trots att överföringsmöjligheten är mycket omfattande
och trots att omfattande behörigheter överförts från folketinget till den grönländska
självstyrelsen finns det ännu förhållandevis många sådana som hör till folketinget
och som skulle kunna överföras till den grönländska självstyrelsen.21
Jämfört med Färöarna är det speciellt att den grönländska självstyrelselagen av
år 2009 inte innehåller någon uppräkning av behörigheter som inte kan överföras.
Avsaknaden av en uppräkning av icke-överförbara behörigheter förefaller lämna dem
hos folketinget så att riksbehörigheterna utgör den del som återstår.22 Upplägget med
behörighetsfördelningen är alltså en annan beträffande Grönland än beträffande
Färöarna: folketingets återstående behörigheter när det gäller Grönland motsvaras
när det gäller Färöarna av uppräknade behörigheter. Många av dessa har när det
gäller Grönland överförts till den grönländska lagstiftaren genom denna lagstiftares
egna beslut.23 I likhet med Färöarna leder detta till att olika delar av den grönländska
behörigheten etableras i ett antal olika grönländska lagar antagna vid olika tidpunkter
på ett sätt som verkar mycket fragmentariskt och svåröverskådligt, men som
etablerar en enumeration för Grönlands del. Samtidigt verkar det i det grönländska
fallet som om komplexiteten ökas något av att de återstående behörigheterna finns
på rikets sida. Hur som helst motsvarar den grönländska behörighetsfördelningen
bättre en ”idealtyp” för autonomi: staten behåller de återstående behörigheterna
20

21
22

23

Kriminalvård, pass, polisen och åklagarmyndigheten samt härtill anslutna delar av
straffrättskipning, rättskipning med grundandet av domstolar, straffrätt, utlänningslag och
gränskontroll, personrätt, familjerätt, arvsrätt, advokatverksamhet, vapen, radiobaserade maritima
nöd- och säkerhetstjänster, radiokommunikationer, bolags-, boksluts- och revisorsområdet,
födoämnes- och veterinärområdet, luftfart, immaterialrätt, upphovsrätt, skeppsvrak, vrakgods och
användning av havsbotten, sjösäkerhet, fartygsregister och sjörättsliga förhållanden, kartläggning,
farledsbestämning, fyrbelysning och lotsområdet, havsmiljö, finansiell reglering och tillsyn,
råvaruområdet, arbetsmiljö och meteorologi.
För behörigheter som övertagits av Grönland, se Oversigt over sagsområder, der er overtaget
af Grønlands hjemmestyre (I og II) henholdsvis Grønlands Selvstyre (III), http://www.stm.dk/
multimedia/Oversigt_sagsomr_der_241111.pdf ( per den 27 augusti 2014).
Uppfattningen i förarbeten till den grönländska självstyrelselagen verkar vara den, att man av
hänsyn till rigsfællesskabet och särskilda bestämmelser i Danmarks grundlag inte kan överföra
vissa behörigheter till Grönland, nämligen statsförfattningen, medborgarskap, högsta domstolen,
utrikes-, försvars- och säkerhetspolitiken samt valuta- och penningpolitiken, dvs. samma
behörigheter som i den färöiska överföringslagen uttryckligen förklaras som icke-överförbara.
Avsaknaden är emellertid symmetrisk med tanke på möjligheten för Grönland att genom ett i
självstyrelselagen etablerat förfarande uppnå självständighet, dvs. överta de för suveräniteten
centrala behörigheterna.
Intrycket av att det är folketinget som har de återstående rättigheterna förstärks av bestämmelsen
i självstyrelselagens 4 §, enligt vilken det grönländska landsstyret och den danska regeringen kan
avtala, att ämnesområden som endast berör grönländska angelägenheter och som inte är nämnda i
bilagan till självstyrelselagen kan övertas av Grönlands självstyrelse.
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eller resten, medan det autonoma området har uppräknade behörigheter. Även om
de två danska autonomierna uppvisar en från varandra avvikande konstruktion av
lagstiftningskompetens är den flexibilitet som det danska systemet upprättar genom
överföringsmöjligheter efter beslut av det självstyrande områdets lagstiftare från den
nationella lagstiftaren till autonomin ett mycket säreget sätt att disponera över ett
centralt kännetecken för suveränitet, nämligen lagstiftningsmakten. Det danska
exemplet visar att staten kanske inte behöver vara så ömsint eller känsligt om sina
suveräna lagstiftningsbehörigheter när det gäller smärre områden långt borta från
huvudstaden, utan kan förhålla sig flexibelt till utövningen av lagstiftningsmakten
i autonoma områden.

5. Fördjupning av självstyrelsen och möjlighet till
självständighet
Ett rättshistoriskt spörsmål är Finlands, Norges och Islands placering i Tabell 1
innan de blev självständiga. Efter en något oklar ställning för det autonoma Finland i
anslutning till Ryssland försågs artikel 2 i Rysslands första skrivna grundlag av år 1906
med en bestämmelse om Finland enligt vilken särskilda institutioner och särskild
lagstiftning skulle utgöra grunden för styrelsen i Finland.24 I kombination med 1772
års regeringsform och 1789 års förenings- och säkerhetsakt kan man placera Finland
i sektion I, men förryskningsåtgärderna mot slutet av autonomitiden signalerar en
förändring i den ryska inställningen som förmodligen avsåg en placering av Finland
i sektion III strax innan självständigheten den 6 december 1917, för etthundra år
sedan. Det kaos som utbröt i Ryssland i anslutning till bolsjevikrevolutionen i
oktober 1917 ledde till att Finland beslöt förklara sig självständigt och utverkade
dessutom revolutionsledarnas samtycke till självständighet alldeles i slutet
av år 1917. Norge blev självständigt år 1905 utifrån en ställning som genom
Kielfördraget 1814 och personalunionen med Sverige främst antyder placering
i sektion I. Även om förhållandet mellan de två riksdelarna, Sverige och Norge,
hade varit ansträngda redan en längre tid, var den omedelbara orsaken till den
norska självständighetsförklaringen frågan om huruvida Norge kunde ha egna
utrikesbeskickningar.25 Island i sin tur blev självständigt från Danmark under 1944
24

25

”The Grand Duchy of Finland, while it constitutes an indivisible part of the Russian State, is
governed in its domestic affairs by special institutions on the basis of a special legislation.” Se
Marc Szeftel, The Russian Constitution of April 23, 1906. Political Institutions of the Duma Monarchy.
Bruxelles: Les editions de la librairie encyclopédique, 1976, s. 84.
För en jämförelse mellan Finland och Norge före autonomitiden, se Lars Björne, Hotet från öster:
drag i finsk och även norsk konstitutionell historia fram till 1809/1814. Oslo: Akademisk Publisering
2014.
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utifrån ett självstyrelsearrangemang som lämpligast placeras i sektion II, dvs. i en
autonomiposition som både Färöarna och Grönland senare tilldelats inom ramen för
den danska statsförfattningen. Islands utveckling från autonomi till självständighet
möjliggjordes av att kontakten till den danska regeringsmakten upphörde genom
den nazistiska ockupationen av Danmark under andra världskriget, samtidigt som
Island i militärt avseende kontrollerades av allierade.
Med hänvisning till det som framfördes i avsnitt 2 ovan kan man kanske förklara
förekomsten av territoriell autonomi i Danmark och Finland med hänvisning till
att det existerat historiska exempel på dylika territoriella lösningar som efteråt
kunde tjäna som modeller. De två nuvarande danska autonomiernas reglering i den
danska statsförfattningen kunde således åtminstone i viss utsträckning falla tillbaka
på Islands självstyrelse som en tidigare modell, och en dylik modell kan också ha
existerat i bakgrunden till den åländska självstyrelsen då den grundades år 1920/22 i
och med att Finland just innan varit ett autonomt område i anslutning till Ryssland.
En central fråga i sammanhanget är emellertid om territoriell eller icke-territoriell
autonomi är predestinerad att leda till självständighet för det autonoma området?
Folkrätten ställer sig negativt till ensidiga självständighetsförklaringar och tillåter
sådana endast i situationer som avser avveckling av koloniala förhållanden eller i
situationer av mycket grova kränkningar av mänskliga rättigheter och humanitärrätt.
Mycket grova kränkningar av mänskliga rättigheter och humanitärrätt torde
inte förekomma i de nordiska länderna, men avkoloniseringsargumentet kunde
fortsättningsvis tänkas vara möjligt i förhållande till Grönland. I den grönländska
självstyrelselagen av år 2009 har emellertid den danska lagstiftaren skapat en
reglerad process för eventuell självständighet för Grönland som innehåller en
rådgivande folkomröstning i Grönland om önskvärdheten hos självständighet och
därefter förhandlingar mellan båda parterna samt avslutningsvis en beslutande
folkomröstning i Grönland som tar ställning till folkomröstningsresultatet. Även
om man alltså kunde tänka sig att Grönland också har en direkt rätt till externt
självbestämmande utan Danmarks medgivande så har den danska lagstiftningen
etablerat ett förfarande som möjliggör en med Danmark framförhandlad och
därmed utifrån danskt perspektiv frivillig självständighet för Grönland. De övriga
territoriella autonomierna, dvs. Färöarna och Åland, befinner sig inte i något
kolonialt förhållande till sina respektive stater, och deras självstyrelselagar innehåller
inte heller något etablerat förfarande som under vissa förutsättningar kunde leda till
frivillig secession.
Detsamma gäller även icke-territoriella autonomier, dvs. de nordiska sametingen.
Även om ursprungsbefolkningarna tillerkänns i FN:s förklaring om ursprungsfolkens
rättigheter från år 2007 en rätt till självbestämmande, institutionellt genomförd
med hänvisning till autonomi i förklaringens artikel 4, ingår i förklaringens artikel
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46(1) ett förbud mot användning av förklaringens rättigheter så att en suverän
stats territoriella integritet eller politiska enhet äventyras. Samtidigt som de icketerritoriella autonomiarrangemangen alltså ger de samiska befolkningarna en särskild
institutionell ställning och en implicit målsättning med tanke på utökandet av den
beslutsmakt som de kunde ha, utövas dessa urbefolkningars självbestämmande i ett
internt avseende utan möjlighet till externt självbestämmande genom självständighet.
Såsom framfördes ovan så är Grönlands urbefolkning i en annan ställning i detta
avseende.
Sammantaget kan man konstatera att autonomi i princip inte representerar något
oundvikligt mellanläge på vägen mot statlig självständighet, i varje fall inte utan
särskilda praktiska och juridiska förutsättningar. I själva verket skyddar folkrätten de
existerande staternas suveränitet och självbestämmande och ger således en försäkran
åt staten om att interna arrangemang för självbestämmande i form av autonomi och
självstyrelse kan etableras för hantering av särskilda situationer.

6. Fördragsbehörighet och möjlighet att delta i
internationellt samarbete
Det faktum att autonomi inte kan anses vara ett förstadium till självständighet
betyder inte att autonomier inte kunde ha en andel i de internationella relationer
som staten upprätthåller med andra stater eller internationella organisationer.
Längst i detta avseende har de danska autonomierna kommit. Färöarna har fått
en viss folkrättslig behörighet att ingå internationella traktater med stöd av lov
nr. 579 af 24. Juni 2005 om Færøernes landsstyres indgåelse af folkeretlige aftaler.
Lagen förutsätter att fördragets ämnesområde hör till Färöarnas behörighet och att
Danmark inte i egenskap av stat utövat sin traktatkompetens, dvs. behörighet att ingå
internationella avtal, med avseende på den omständighet som den internationella
överenskommelsen gäller. I sista hand är det emellertid Danmark som ansvarar
även för internationella åtaganden som Färöarna beslutar. Grönland har med stöd
av 2009 års självstyrelselag en motsvarande möjlighet att uppträda i folkrättsliga
förbindelser, men bestämmelserna om Grönlands utrikesrelationer går något längre
i och med att självstyrelselagen även t.ex. medger för Grönland möjligheten att
ingå i internationella organisationer, förutsatt att organisationens grundstadga
godkänner medlemskap av enheter som inte är stater i egentlig mening. Åland har
inte någon självständig fördragskompetens, men har med stöd av självstyrelselagen
möjlighet att delta i förhandlingar som avser folkrättsliga fördrag eller åtgärder inom
EU. Därtill förutsätts att sådana fördragsbestämmelser som faller inom ramen för
Ålands lagstiftningskompetens godkänns genom ett bifallsbeslut av lagtinget för
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att fördragsbestämmelsen ska gälla för Ålands del. Ifall sådant bifall inte erhålls
av Åland, kan Finland t.ex. notifiera fördragsparterna om regionalt undantag för
Ålands del. En annan möjlighet är att hela fördraget framförhandlas så att Åland
erhåller nödvändiga undantag för erhållandet av bifall. Detta ägde rum vid Finlands
anslutning till EU, då särskilda undantag för Åland i EU:s primärrätt införlivades i
ett särskilt protokoll till anslutningsfördraget, Protokoll 2 om Åland.
De nordiska autonomiernas möjligheter att delta i internationellt samarbete
varierar bland annat med tanke på Europeiska unionen, i vilken Åland deltar
med vissa undantag, men Färöarna och Grönland inte, även om särskilda
fördragsarrangemang råder mellan dessa två och EU. Däremot uppmärksammas
dessa territoriella autonomier i Nordiska rådet genom artiklarna 47 och 48 i
Helsingforsavtalet, enligt vilka autonomierna utser egna delegationer som en del av
de nationella delegationerna.26
Det faktum att de olika autonomiernas antal i världen har ökat föranleder många
juridiska spörsmål. Redan under mellankrigstiden slog den fasta mellanfolkliga
domstolen fast i det s.k. Lighthouses of Crete and Samos-fallet27 att det var Turkiet
som ännu i början av 1910-talet ansvarade för sådana internationella avtalsrättsliga
åtaganden som gällde de då autonoma områdena Kreta och Samos. Trots att dessa
öar redan de facto börjat glida över till Grekland, fann domstolen att det ännu vid den
tidpunkten och i stöd av de konstitutionella normerna som gällde de två autonoma
områdena fanns en sådan politisk länk till ”moderlandet” Turkiet att ansvaret
beträffande de kontraktuella åtagandena inte kunde anses ha fallit på Grekland.
Efter skapandet av det europeiska människorättssystemet har europeiska
människorättsdomstolen konstaterat i ett flertal fall att det är staten som sådan som
ansvarar för autonoma områdens människorättssituation. Ett sådant statsansvar över
det autonoma områdets förehavanden realiserades bl.a. i fallet Ekholm mot Finland,28
i vilket klagomålet gällde underlåtenhet från de åländska myndigheternas sida att
tillämpa sådan lagstiftning som hörde till Ålands lagstiftningsbehörighet och
sådana domar av Ålands förvaltningsdomstol och Högsta förvaltningsdomstolen
som syftade till att rätta till de åländska myndigheternas agerande i förhållande
till landskapslagstiftningen. I de aktuella målen vid förvaltningsdomstolarna var
det egentligen fråga om domstolstrots: de statliga domstolarnas beslut togs inte ad
notam av det autonoma landskapets myndighetsorganisation, vilket är ett problem
utifrån rättsstatligheten och begreppet ”rule of law”. Vad finländska myndigheter

26
27
28

Färöarna har upprepade gånger framställt om möjligheten få fullvärdigt medlemskap i Nordiska
rådet.
Lighthouses of Crete and Samos, Judgment of 8 October 1937, PCIJ, Series A./B. – Fasc. No. 71.
Ekholm v. Finland, EMRD, dom av den 24 juli 2007.
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i en sådan situation kan göra i förhållande till åländska myndigheter är oklart.29
Fallet visar emellertid att det i autonomier kan i praktiken uppstå situationer som är
problematiska med tanke på grundläggande rättigheter och mänskliga rättigheter,
även om grundandet av autonomier åtminstone i princip kan vara motiverat utifrån
ett rättighetsperspektiv.
Därtill har europeiska människorättsdomstolen konstaterat att artikel 3 i
det första tilläggsprotokollet till europeiska människorättskonventionen äger
tillämplighet även på sådana lagstiftningsorgan som i stöd av statens konstitutionella
bestämmelser fått sig tilldelade lagstiftningsbehörigheter. Artikel 3 hänvisar i
sitt ursprungliga sammanhang till statens lagstiftningsorgan, men tolkningen av
fördragsrummet har här utvecklats till att omfatta även subnationella lagstiftande
organ. Därför bör valen till dylika subnationella lagstiftningsorgan numera äga rum
enligt de principer som tilläggsprotokollets artikel 3 etablerar. Det är då fråga om
sådana subnationella enheter som hör till sektion I i figuren, möjligen också om
sådana enheter som hör till sektion II, medan sektionerna III och IV bör anses vara
sådana på vilka artikel 3 i första tilläggsprotokollet inte tillämpas.
Eftersom de nordiska sametingen inte har lagstiftningsmakt, faller de inte
inom ramen för artikel 3 i första tilläggsprotokollet, varmed deras på val baserade
självstyrelse inte påverkas av kraven i artikel 3. Däremot innehåller den finska
sametingslagen en hänvisning till att sametinget kan representera samerna i
internationella sammanhang. Dylik internationell kompetens föresvävar även med
stöd av utkastet till nordiska samekonventionen, som i artikel 15 om samarbeten
konstaterar att sametingen kan ingå avtal om samarbete med andra urfolk, och i artikel
19 föreslår regler om internationell representation enligt vilka staterna ska främja
sametingens rätt till självständig representation i internationella organisationer och
möten som behandlar frågor av särskild betydelse för samerna. Dessutom skulle det
förutsättas att staterna aktivt involverar sametingen i internationella sammanhang
när frågor av särskild betydelse för samerna behandlas. Någon fördragskompetens
är det emellertid inte fråga om.

29

Det är staten Finland som betalat den gottgörelse som Europeiska människorättsdomstolen
påförde (5.000 euro för ekonomisk skada, 10.000 euro för immateriell skada och 5.000 euro
för kostnader), och landskapet Åland har enligt uppgift inte kompenserat staten för utlägget.
Dessutom kan inte riket på något sätt kommendera fram en förändring i det rättsläge som råder
inom den för ärendet relevanta åländska lagstiftningen, eftersom lagstiftningsbehörigheten i detta
fall ligger på lagtinget. Den direkta orsaken till klagomålet, en hundgård som förorsakat oljud, har
dock flyttats.
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7. Avslutning och teser
Avsikten med detta tema är att diskutera olika teoretiska och praktiska
frågeställningar kring nordiska autonomiarrangemang utifrån ett statsrättsligt,
förvaltningsrättsligt och folkrättsligt, även EU-rättsligt perspektiv. Vad fungerar
och vad är mindre bra? Ett tänkbart resultat utifrån temat är att med utgångspunkt
i inläggen utvärdera huruvida autonomilösningar av nordiskt slag företer sådana
allmängiltiga drag som i större utsträckning än för närvarande kunde göras
tillgängliga för den övriga världen. Temat inbjuder också till rättshistorisk reflektion i
och med att 2017 är jubileumsåret för Finlands självständighet 1917, då landet övergick
från autonomi i anslutning till Ryssland till statlig självständighet. Är självständighet
ett oundvikligt slutmål för autonomier? I varje fall innehåller den grönländska
självstyrelselagstiftningen från 2009 regler för en sådan utvecklingsmöjlighet.
Tes 1:

De territoriella och icke-territoriella autonomierna i Norden är väldigt
olika organiserade i de olika nordiska konstitutionerna med tanke på både
normativ ställning och maktbefogenheter.

Tes 2:

De nordiska länder där det finns till ursprungsbefolkning hörande
samiska invånare har varit mycket försiktiga med att överlåta formell
beslutsmakt åt sametingen, medan Danmark har placerat lagstiftande
makt inom Grönlands självstyrelse, där denna makt används av de till
ursprungsfolken hörande inuiterna, som utgör majoriteten av Grönlands
invånare.

Tes 3:

Föremålet för självstyrelse är vanligtvis maktbefogenheter av något slag,
men i jämförelse med de territoriella autonomiernas lagstiftningsmakt
framstår de icke-territoriella autonomierna som tomma skal utan något
mer konkret föremål för självstyrelsen.

Tes 4:

Färöarna och Åland uppvisar på olika sätt ett jämförelsevis sällsynt
mönster för fördelning av lagstiftningskompetens genom en
dubbelenumeration där både statens lagstiftare och det självstyrande
områdets lagstiftare har var sin uppräkning lagstiftningsbefogenheter,
medan Färöarna och Grönland är unika genom möjligheten att
självstyrelsens lagstiftningsorgan kan överföra lagstiftningsmakt från den
nationella lagstiftaren till sig själv.
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Tes 5:

I och med att ensidigt förklarad självständighet för en autonomi inte
är möjlig (förutom för Grönlands del med hänvisning till rätten till
självbestämmande), utan endast självständighet som uppnås genom
statens samtycke, bör utvecklandet av självstyrelsen för en autonom enhet
äga rum inom statens rättsordning genom ökning av intern suveränitet
och internt självbestämmande.

Tes 6:

Autonomiernas internationella ställning kan förstärkas på olika sätt,
t.ex. genom medlemskap i eller representation vid internationella
organisationer och genom begränsad fördragskompetens, men staten är
alltid ansvarig för folkrättsliga förhållanden och förbindelser även när
dessa ingåtts av autonoma enheter.

Tes 7:

De nordiska autonomierna kan i många avseende tjäna som modeller
eller i varje fall som laboratorier för motsvarande lösningar på andra håll
i världen, även om införandet av autonomi i form av särskild självstyrelse
samtidigt kan leda till en del problem som landets rättsordning bör kunna
hantera och lösa.

81

N orden i v ä rlden

Autonomi i Norden – fra færøske og
grønlandske laboratorier
Ole Spiermann, advokat, Bruun & Hjejle, tidligere professor i
folkeret ved Københavns Universitet

Referenten, professor Markku Suksi, har i referatet bedømt territorielle og ikketerritorielle autonomier i Norden set ude fra. Referenten har blandt andet angivet,
at autonomierne i Norden i mange henseender kan tjene som modeller eller i hvert
fald som laboratorier for andre. Jeg skal i dette indlæg supplere ved at se på Færøernes
Hjemmestyre og Grønlands Selvstyre. Det gør jeg ved i højere grad at se inde fra.

1. Vore grundlovsstridige hjemme- og selvstyreordninger
Danmarks Riges Grundlov åbner med § 1: ”Denne grundlov gælder for alle dele af
Danmarks Rige”. Det er et udsagn, og udsagnet er falskt. I grundlovens § 3 står, at
den lovgivende magt er hos kongen og Folketinget i forening. Siden 1948 har det ikke
været tilfældet på Færøerne, og siden 1979 har det ikke været tilfældet i Grønland.
I grundlovens § 43 står, at ingen skat kan pålægges, forandres eller ophæves uden
ved lov, og i grundlovens § 73 står, at ekspropriation kun kan ske ifølge lov. Så når
skatter udskrives på Færøerne og i Grønland, og når ejendom eksproprieres, er det,
fordi færøske lagtingslove og grønlandske inatsisartutlove behandles som ”love” i
grundlovens forstand på lige fod med love vedtaget af Folketinget og stadfæstet
af kongen. Heri ligger en yderligere fravigelse af grundlovens § 3 såvel som af
eksempelvis § 41, stk. 2. Sidstnævnte bestemmelse definerer et ”lovforslag” som
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noget, der ikke kan vedtages endeligt, forinden det har været behandlet tre gange
i Folketinget. Grundlovens § 28 sikrer to færøske og to grønlandske medlemmer
af Folketinget ud fra en tanke om, at Folketinget beskæftiger sig med forhold af
betydning for Færøerne og Grønland – en tanke, der har en mere og mere vanskelig
gang i politisk virkelighed.
I Kongeriget Danmark lever hjemmestyreordningen for Færøerne og
selvstyreordningen for Grønland deres eget liv, ikke i kraft af grundloven, men i
kraft af fravigelse af grundloven. Vi er et rigsfællesskab mellem Danmark, Færøerne
og Grønland.
Det er en sjældent ubekvem konklusion, og det er en konklusion, som
forfatningsjurister ofte er veget tilbage for. Den juridiske litteratur har
til sammenligning været rig på klare konklusioner om, at en fremtidig
hjemmestyreordning gående ud på dette eller hint ville være grundlovsstridig. Men
de konklusioner har ganske fortonet sig, når ordningen ikke længere lå hengemt
i fremtiden, men havde vundet politisk gehør og var blevet til. Også regeringen
har løbende måtte revidere sine syn på grænser for hjemmestyre. Ofte er det sket
med bemærkning om, at tidligere tilkendegivelser så alligevel ikke var strengt
forfatningsretlige, men mere politiske. I virkeligheden var tilkendegivelserne blot
blevet retshistoriske.
Under en forfatningskamp som denne er forfatningsret andet og mere end
statiske, juridisk udlagte regler i toppen af et regelhierarki, der består uforandret
indtil næste formelle ændring. Forfatningsret er også en politisk drevet, dynamisk
proces i dialog med praksis, love og aftaler. Deltagere i processen har fået ét svar,
hvis der blev spurgt til de aktuelle grænser for en hjemmestyreordning, og et andet
svar, hvis spørgsmålet gik på, hvilke grænser der måtte iagttages for at sikre den
forfatningsretlige gyldighed af en forestående ændring eller udvidelse af ordningen.
Processens form har været aftaler mellem regering og hjemmestyre som udmøntet
i lovgivning; processens grundlag har været erkendelse af Færøernes og Grønlands
særstilling i national, historisk og geografisk henseende; og processens mål har været
bevarelse af rige og rigsfællesskab. I stedet for at forcere selvstændighed har hjemmeog selvstyreordningerne undergået en fortsat udvikling.
Processen har brudt med grundlovens tekst og grundlovsfædrenes forestillinger
og dermed med grænser for grundlovsfortolkning. Hjemme- og selvstyreordningerne
er grundlovsstridige, men forfatningsretligt gyldige; ordningerne er gyldige ikke i
kraft af, men på trods af grundloven.
Det er værd at huske, at Kongeriget Danmark havde en særegen proces med Island
forud for Islands selvstændighed med dansk-islandsk forbundslov af 30. november
1918. Forinden havde Island haft en form for hjemmestyre med forfatningsloven
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af 3. oktober 1903, der havde oprettet et særskilt ministerium for Island ledet af en
minister bosat på Island. Der blev også taget andre skridt. Men uden succes.

2. Historien, som førte til hjemmestyre
Hjemmestyreordningen for Færøerne bygger på aftale og forhandlinger, som
var blevet indledt i begyndelsen af 1946 efter, at Færøerne havde været reelt
selvstyrende under anden verdenskrig som kulmination på årtiers national vækkelse.
Forhandlingerne i 1946 brød sammen, og i stedet fremkom den danske regering
med et ultimatum. Tre forfatningsretlige elementer fra det ”endelige tilbud” skal
fremhæves:
 For det første kunne hjemmestyrets myndighed ikke betegnes som
”lovgivende”.
 For det andet ville hjemmestyrets regulering ikke være ”love” i grundlovens
forstand, men i det højeste bestemmelser af ”lovgivningsmæssig eller
anordningsmæssig Karakter”. Skatter måtte forblive et rigsanliggende.
 For det tredje var det almindelige delegationsforbud ikke opgivet, al den
stund hjemmestyret ”indenfor Grundlovens rammer og med Hjemmel i
særlige Love” ville blive tillagt ”Ret til at udfærdige Retsforskrifter og andre
Bestemmelser”.
Efter folkeafstemning med et snævert flertal for løsrivelse fulgt af nyvalg til Lagtinget
– dramatiske begivenheder, som jeg ikke skal komme ind på – blev nye forhandlinger
indledt i 1947. De to juridiske professorer, Poul Andersen og Alf Ross, blev inddraget
i arbejdet; ifølge en historisk fremstilling ”fordi man erkendte, at en fastlæggelse
af et vidtgående selvstyre kunne skabe problemer set i relation til grundloven”.1
Og problemer var netop, hvad blev skabt. Som resultat af de nye forhandlinger
faldt alle de tre nævnte elementer bort. Hjemmestyret fik ”lovgivende” myndighed.
Direkte og indirekte skatter samt ekspropriation til særformål blev særanliggender
og lagtingslove love i grundlovens forstand. Og overladelsen af sagsområder skete
på grundlag af én generel hjemmestyrelov snarere end ad hoc. En forfatningsretlig
tradition – og en dansk grundlov – var brudt.
Poul Andersen og Alf Ross skulle have udtrykt betænkelighed, og professorerne
blev citeret for, at hjemmestyreordningen var lige på kanten af det forsvarlige, dvs.
1

Kirsten Harder, De dansk-færøske forhold 1945-48 (1979), s. 128.
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lige på kanten af grundloven.2 Men hjemmestyre blev dér altså med lov nr. 137 af
23. marts 1948.
Senere i forbindelse med forberedelsen af Kongeriget Danmarks nugældende
grundlov fra 1953 anmodede statsministeren Poul Andersen og Alf Ross om ”et
responsum vedrørende de ændringer i grundloven, som måtte være ønskelige efter
vedtagelsen af den såkaldte selvstyrelov for Færøerne”.3 Svaret var underfundigt.
Professorerne skrev, at det slet ikke var ønskeligt at overveje, om ændringer i
grundloven var ønskelige: ”Denne lov er givet ud fra den forudsætning, at den trufne
ordning er forenelig med den gældende grundlov, og der ses ikke at være nogen
anledning til at opgive denne forudsætning.”4
Lov nr. 577 af 29. november 1978 om Grønlands hjemmestyre var modelleret over
den færøske hjemmestyreordning.

3. Nugældende ordninger
I nyere tid er hjemmestyreordningerne blevet moderniseret. Færøernes Hjemmestyre
har fået overtagelsesloven, som angiver yderligere sagsområder, der kan overtages, jf.
lov nr. 578 af 24. juni 2005. Grønlands Hjemmestyre er blevet til Grønlands Selvstyre
med lov nr. 473 af 12. juni 2009.
Et klassisk forfatningsretligt spørgsmål er, om Folketinget i København (sammen
med den danske regering) ensidigt kan tilbagekalde ordningerne. Det mener jeg
ikke. Men jeg mener heller ikke, at det er det mest interessante spørgsmål. Det er i
stedet, at det er lykkedes at udvide omfanget af hjemme- og selvstyreordningerne.
Dansk forfatningsret har søgt at trække grænser for hjemmestyre- og
selvstyreordninger. Det traditionelle forfatningsretlige udgangspunkt har været
forudsætningen om rigets enhed. Selv i mangel af udtrykkelig bestemmelse i
grundloven har det været antaget, at Danmarks Riges Grundlov forudsætter ét rige
med en række fælles rigsanliggender.
I forbindelse med arbejdet med den grønlandske hjemmestyrelov søgte
Statsministeriet i 1975 at sætte grænser:
”Den færøske hjemmestyrelov bygger ... på den opfattelse, at følgende
anliggender må betragtes som rigets fællesanliggender, der ikke vil kunne henlægges
under hjemmestyret, hverken ved ensidig beslutning eller efter nærmere forhandling
mellem rigets og hjemmestyrets myndigheder (hjemmestyrelovens § 6):
2
3
4

Ibid., s. 141.
Bet. 66/1953, s. 86.
Ibid., s. 87.
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1. Statsforfatningen, herunder de øverste statsmyndigheder, valgret og
valgbarhed til folketinget, rigsdelens repræsentation i folketinget, retsplejen
og frihedsrettighederne.
2. Statsborgerbegrebet, pas, visa, statssymboler (hvilket ikke udelukker etablering
af lokale ordninger, jfr. hjemmestyrelovens §§ 10-12).
3. Udenrigspolitiske anliggender. En adgang for hjemmestyret til selv at indgå
aftaler vedrørende forhold, der udelukkende angår den pågældende rigsdel,
bygger på konkrete fuldmagter fra rigets myndigheder, og kun disse kan
forpligtes folkeretligt (hjemmestyrelovens § 8, stk. 4).
4. Forsvar.
5. Rigets finanser, Nationalbanken, seddeludstedelse, mønt, mål og vægt, valuta.
6. De almindelige lovsystemer for personret, familieret, arveret samt formueret.
7. Strafferetspleje, fængselsvæsen.”5
Ud over de syv nævnte sagsområder kom råstoffer i undergrunden, der i
hjemmestyrekommissionens arbejde var udskilt til særskilt behandling.6 I 1982
tilkendegav statsministeren, at det var forfatningsretligt udelukket, at dette
sagsområde helt eller delvist kunne overføres til det færøske hjemmestyre som
særanliggende. På den baggrund var det en politisk og forfatningsretlig sensation,
da statsministeren ti år senere, i efteråret 1992 midt under en færøsk bankkrise,
vendte på en tallerken og udnyttede muligheden i den færøske hjemmestyrelov for
at overlade råstoffer i undergrunden som sagsområde.
I 1997 blev der åbnet op for, at også retspleje og strafferet kunne overlades.7
Yderligere tilbagetrækning af forudsætningen om rigets enhed skete i 2000 som
svar på færøske krav om selvstændighed. Nu kunne også familie- og arveret gå over.8
Senere blev muligheden for en negativliste accepteret – den negativliste, der i dag
er nede på fem sagsområder: statsforfatning, statsborgerskab, Højesteret, udenrigs-,
sikkerheds- og forsvarspolitik samt valuta- og pengepolitik. Alt andet kan gå over.
Hvad der står tilbage, er disse indholdsmæssige eller kvalitative grænser. Herom
står dagens forfatningskamp, navnlig i forhold til udenrigspolitikken. Det er i dag
almindeligt accepteret, at der ikke i øvrigt er kvantitative grænser for hjemme- og
selvstyreordningerne og omfanget heraf. Det giver sig selv, al den stund lovgivende
5
6
7
8

Bet. 837/1978, bd. 2, s. 7 f.; de fleste af eksemplerne genfindes i bet. 837/1978, bd. 1, s. 23 og 33, mens
FT 1977-78, tillæg A, sp. 4908 som eksempler nævner alene udenrigs-, sikkerheds- og valutapolitik.
Se nærmere Ole Spiermann, Danmarks Rige i forfatningsretlig belysning (2007), s. 99-102.
Bet. 1442/2004, s. 2227.
FT 1999-2000, s. 6166 og FT 2000-1, s. 2835.
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myndighed til Grønlands Selvstyre er overladt en bloc inden for bredt definerede
sagsområder, mens der til Færøernes Hjemmestyre er givet mulighed for overladelse
af al kompetence bortset fra de fem nævnte sagsområder.

4. Særligt om udenrigspolitik
Efter § 19 i Kongeriget Danmarks grundlov handler kongen ”på rigets vegne i
mellemfolkelige anliggender”. Denne formulering har ført til følgende argument:
”Efter grundlovens § 19 handler kongen (regeringen) på rigets vegne i mellemfolkelige
anliggender. Heri ligger, at enkelte dele af riget efter grundloven ikke har eller
ville kunne tillægges selvstændig kompetence i disse anliggender. Det ville derfor
forudsætte en grundlovsændring, hvis Færøerne statsretligt skulle have adgang til
på egne vegne at handle på dette område.”9
Logisk set er der ikke tale om en sand slutning. Det ville være fuldt foreneligt
med ordlyden af § 19, om Færøerne eller Grønland kunne handle på egne vegne –
modsat rigets vegne – i mellemfolkelige anliggender. En formålsfortolkning tilsiger,
at mellemfolkelige handlinger af større betydning er forbeholdt regeringen. Men det
er foreneligt hermed, at et hjemme- eller selvstyre handler på egne vegne inden for
mindre centrale dele af udenrigspolitikken når begrænset til den pågældende rigsdel.
Der er vitterligt også sket en udvikling inden for udenrigspolitikken. For det
første er det udenrigspolitiske felt blevet udvidet i de seneste mange årtier. For
det andet er Færøerne og Grønland geografisk undtaget fra Kongeriget Danmarks
medlemskab af Den Europæiske Union. I takt med at EU i større grad handler
mellemfolkeligt på vegne af sine medlemmer, øges det reale behov for selvstændig
optræden for Færøerne og Grønland. For det tredje – og til dels som en afspejling
– er folkeret ikke længere forbeholdt stater. Folkeretligt set er Kongeriget Danmark
ikke ”ét folkeretssubjekt”, eller ikke kun ”ét folkeretssubjekt” som ellers antaget af
Justitsministeriet. Folk og hjemme- og selvstyrer er selvstændige folkeretssubjekter;
det samme er enhver fysisk og juridisk person med egne folkeretlige rettigheder og
pligter. Folkeretligt kan et hjemme- eller selvstyre efter omstændighederne indgå
traktater med fremmede stater i eget navn.
Et væsentligt område for udenrigspolitik er traktatkompetence. Her er
situationen i dag til en vis grad parallel med traditionen vedrørende lovgivende
myndighed til og med 1946. Da fandt regeringen, at et hjemmestyre ikke kunne
have egen lovgivende myndighed, men alene en delegeret anordningsmyndighed.
Tilsvarende finder regeringen i dag, at et hjemme- eller selvstyre ikke kan have
9

FT 2004-5, 2. saml., tillæg A, s. 7933.
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en egen traktatkompetence, men alene en fuldmagt. Dette afspejles i de såkaldte
fuldmagtslove, lov nr. 577 og 579 af 24. juni 2005 om henholdsvis Grønlands og
Færøernes landsstyres indgåelse af folkeretlige aftaler. Loven om Grønlands
Selvstyre har i kapitel 4 fortsat ordningen med mere appetitlige formuleringer.
Reguleringen af traktatkompetencen kan ses som den danske regerings forsøg på
at fastholde dog nogle forfatningsretlige grænser for hjemme- og selvstyreordninger.
I hvilket omfang det lykkes, vil fremtiden vise.

5. Afslutning og anti-teser
Mere generelt kan der spørges, om de forfatningsretlige grænser for hjemme- og
selvstyreordninger nu ligger fast. Det er ikke et forfatningsretligt spørgsmål.
Der har været tale om en politisk proces, og processen vil fortsætte med at være
politisk drevet. Forfatningsjurister kan i dag have vanskeligt ved at forestille sig en
fortsættelse, men derved afviger nutidens generation ikke fra tidligere generationer.
Både på Færøerne og i Grønland arbejdes der i disse år med egne ”forfatninger”.
Fem sagsområder er i dag undtaget hjemmestyreordningerne. Selv uden en
fortsættelse af processen er der efter min bedømmelse inden for alle fem områder
elementer, der forfatningsretligt kan overlades. På den anden side er det klart, at
videre overladelse på et tidspunkt kan føre til et endeligt opgør med forudsætningen
om rigets enhed. Dansk forfatningsret ville da kunne åbne sig for hidtil ukendte
muligheder inden for de rester af grundloven, der måtte stå tilbage.
Et andet muligt udfald er løsrivelse. Løsrivelse i forfatningsretlig forstand
vil indebære afgivelse af territorium, muligvis betinget af samtykke i henhold til
grundlovens § 19 uanset om afgivelsen kvalificerer som mellemfolkelig handling.
Løsrivelse i folkeretlig forstand vil indebære, at den hidtidige rigsdel opnår
status som en ny stat, eller slutter sig til en anden stat end Kongeriget Danmark.
Løsrivelse i folkeretlig forstand går ikke nødvendigvis hånd i hånd med løsrivelse i
forfatningsretlig forstand. Hvor en rigsdel alene løsriver sig forfatningsretligt, åbnes
et nyt juridisk rum. Forfatningsretligt er riget forladt, men folkeretligt er der ikke
kommet en ny stat til. Historien kender eksempler, og nutiden kender både Taiwan
og Cook Islands. I dansk sammenhæng er det juridiske rum både nyt og uudforsket,
men det betyder ikke, at rummet for altid vil være ikke-eksisterende.
De to scenarier kan beskrives henholdsvis som uafhængige stater under grundlov
og som afhængige stater uden for grundloven. Et tredje scenarie er, at der sket intet
eller meget lidt. Valg mellem de tre scenarier er i første række politisk. At juraen
skulle sætte hindringer for fælles, politiske ønsker, er der ikke på området tradition
for.
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Anti-tese nr. 1: Hjemmestyreordningen for Færøerne og selvstyreordningen for
Grønland har været forbundet med betydelig succes, og som sådan kan ordningerne
overvejes som modeller for andre, hvor omstændigheder og vilkår er sammenlignelige.
Anti-tese nr. 2: Etablering af hjemmestyreordningen for Færøerne og
selvstyreordningen for Grønland har været oplevet som nødvendige for at sikre
beståelsen af Kongeriget Danmark, og de forfatningsretlige grænser er løbende
blevet trukket tilbage af hensyn hertil.
Anti-tese nr. 3: Færøernes Hjemmestyre og Grønlands Selvstyre har den
lovgivende og den udøvende magt inden for overtagne sagsområder, og alle
sagsområder med undtagelse af fem kan overtages. Dermed er muligheder for at
overlade kompetence forfatningsretligt videre end i forhold til Den Europæiske
Union.
Anti-tese nr. 4: En videre udvikling af grænserne for hjemme- og
selvstyreordninger kan munde ud i scenarier, der kan beskrives som enten uafhængige
stater under grundlov eller som afhængige stater uden for grundloven.
Anti-tese nr. 5: Fastholdes grænserne for hjemme- og selvstyreordninger, kan fokus
i højere grad blive på at udfolde rigsfællesskabet og varetage kompetencefordelinger
mellem Danmark, Færøerne og Grønland – hvilket fortsat vil kræve arbejde i
laboratorierne.
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Norden och migrationen –
samsyn över gränserna
Louise Dane, doktorand, Sverige

Stater har som utgångspunkt en rätt att bestämma vilka människor, utöver dess
egna medborgare, som får – och inte får – befinna sig på statens territorium. Detta
måste ses som en utgångspunkt för migrationslagstiftning i olika länder och därmed
också för politiken på området. I en tid som präglas av åtstramningar av länders
migrationslagstiftning och där samma lagstiftning riskerar att innebära kränkningar
av mänskliga rättigheter blir rättstillämparen garanten för att internationella åtaganden
efterlevs. Vid prövningen av migrationsrättsliga ärenden behöver rättstillämparen
inte sällan genomföra proportionalitetsbedömningar där såväl individens intresse
av att befinna sig i en viss stat som denna stats intresse av att reglera invandringen
aktualiseras. Att stater har ett intresse av att reglera invandring är generellt något som
sällan ifrågasätts. Vad syftar begreppet ”intresset av reglerad invandring” på och vad
innebär det.

1. Inledande anmärkningar
Mänsklig förflyttning är en företeelse lika gammal som mänskligheten själv,
men fenomenet är likväl en brännande fråga i vår tid. Den allmänna debatten
om migration (och migranter) är just nu både i Sverige och de andra nordiska
länderna intensiv och präglas av många skilda åsikter om vad som är – och inte
är – bra för ett land. I debatten återfinns såväl ekonomiska teser som kulturella
och säkerhetsmässiga argument. Oavsett om en person har inställningen att stater
93

N orden och migrationen – sams y n ö v er gr ä nserna

bör tillåta stor invandring eller tvärtom är det sällan själva systemet med reglerad
invandring i sig som ifrågasätts.
Det finns migrationsrättsforskare som hävdat att det i dagens samhälle är
otänkbart att något land skulle kunna (eller vilja) fungera utan att på något sätt
reglera invandringen och därmed kunna kontrollera hur många och vilka som tillåts
bosätta sig och vistas i landet.1 Systemet med någon form av reglerad invandring är
sannolikt vad vi har att förhålla oss till inom överskådlig framtid. Min ambition med
detta referat är således inte att ifrågasätta systemet och dess utgångspunkt i reglerad
invandring i sig (även om en sådan diskussion också skulle vara mycket intressant!)
utan istället att lyfta fram att det behövs en närmare analys av det idag gällande
systemet och dess utgångspunkter.
I det följande ska jag därför utveckla min syn på intresset reglerad invandring,
främst ur ett rättsligt perspektiv. Det är en rättspolitisk uppfattning som ska
ventileras och av såväl utrymmesskäl som för att få till en spännande debatt har jag
möjligen tillåtit mig själv att förenkla en smula och låta en del argument och exempel
vara något tillspetsade.
Även om intresset av reglerad invandring kan anses vara en nationell fråga,
finns det enligt min mening tydliga poänger med att föra en diskussion av detta
slag på nordisk nivå. Migrationsrätten må vara ett rättsområde där stater historiskt
sett haft stort utrymme att utöva sin suveränitet. Som en konsekvens av regionala
samarbeten och internationella överenskommelser har dock utrymmet för stater att
fritt besluta om sin migrationspolitik minskat. Ett sådant exempel är förstås det
nordiska samarbetet för att underlätta rörelse inom Norden och ett annat den fria
rörligheten inom EU/EES. Trots samarbete de nordiska länderna emellan finns
det skillnader mellan dessa stater på migrationsområdet: till exempel är alla länder
inte medlemmar i EU, delar av migrationslagstiftningarna skiljer sig åt nationellt,
länderna är mer eller mindre geografiskt (svår)tillgängliga för migranter osv. Jag
vill dock påstå att på det stora hela är de nordiska staternas möjligheter att utforma
migrationslagstiftning begränsad på liknande vis, detta då att vi är bundna av samma
mänskliga rättighetsnormer. Dessutom är alla de nordiska länderna välfärdsstater
som är uppbyggda liknande sätt och med liknande kulturella värderingar som grund
vilket borde innebära att de ”värden” som den reglerade invandringen är tänkt att
skydda är liknande länderna emellan. Dessa likheter medför att jämförelser kan
göras mellan de nordiska staternas regleringar på annat vis än som är möjligt med
länder där samhällskonstruktionen är en annan. Den geografiska närheten de
(flesta) nordiska länderna emellan innebär dessutom att det finns ett intresse av att
1

Se exempelvis Dauvergne, Catherine, Irregular Migration, State Sovereignty and the Rule of Law,
s. 76, i Chetail, Vincent & Bauloz, Céline (red.), Research handbook on international law and
migration, 2014.
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ha liknande lagstiftning eftersom rörelsen av migranter mellan länderna påverkas
om/när länderna väljer allt för olika system.
Under hösten 2015 ökade synligheten av människor på flykt i världen, i Europa och
i Norden. I flera, om inte alla, nordiska länder presenterades (och antogs) förslag för
att på olika sätt inskränka existerande lagstiftning. I Sverige beslutades under år 2016
bl.a. om ID-krav för inresa från Danmark, tidsbegränsade uppehållstillstånd som
huvudregel för människor med konstaterat skyddsbehov samt kraftiga begränsningar
av möjligheterna till familjeåterförening.
Oavsett vad lagstiftaren beslutar måste dock rättstillämparen beakta statens
åtaganden utöver den nationella rätten. De överenskommelser om mänskliga
rättigheter staten förbundit sig att följa utgör således i praktiken en slags gräns
för vilket genomslag nationell lagstiftning kan få. Samtliga nordiska stater är
parter till Europakonventionen om mänskliga rättigheter (Europakonventionen),
vilken här får tjäna som exempel. Europakonventionen ställer upp såväl en rätt
till respekt för familjeliv och privatliv (artikel 8) som ett förbud mot tortyr och
inhuman behandling (artikel 3). Förbudet mot tortyr och inhuman behandling är
absolut och om det finns en risk för sådan behandling är en utvisning ur landet inte
tillåten. Rätten till respekt för familjeliv och privatliv tillåter att utvisningar sker
eller att en ansökan om återförening i landet nekas – men enbart om sådana beslut
bedöms vara proportionerliga. När domstolar och myndigheter som ska göra en
proportionalitetsbedömning måste de olika intressen som är för handen i ärendet
bedömas och vägas mot varandra. Rättstillämparen tvingas ta ställning till frågan
om vad som ska prioriteras: individens rättighet eller statens intresse. Men vad är
det som avgör om individens rätt till respekt för sitt privat- eller familjeliv ibland är
viktigare än statens intresse av reglerad invandring?
Som presenterats ovan är min huvudtes att innebörden av uttrycket ”statens
intresse av reglerad invandring” bör förtydligas för att rättstillämparen i praktiken
ska kunna göra korrekta rättsliga (proportionalitets)bedömningar. Jag påstod ovan
att det finns en ”intresseförvirring” kring begreppet och ska här direkt erkänna att
detta påstående är färgat av den svenska rättsliga kontext jag verkar inom. Faktum
är att innebörden av begreppet förefaller tydligare utvecklat i exempelvis den norska
lagstiftningen. Oavsett hur det ligger till med den saken ser jag dock inte att det är
ett hinder för att föra ett intressant nordiskt samtal i frågan.
Nedan kommer först de nordiska staternas möjlighet att reglera invandring att
belysas översiktligt. Därefter övergår vi till referatets kärnfråga – den reglerade
invandringen – och ser närmare på skillnaden på politiska och rättsliga intressen.
Med hjälp av ett exempel från norsk rätt presenterar jag ett förslag på vad jag
anser bör vara utgångspunkt för de rättsliga intressen som ska beaktas vid en
proportionalitetsbedömning. Härefter berörs kort varför denna diskussion är
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intressant att föra gemensamt av de nordiska länderna innan referatet slutligen
(förhoppningsvis) knyts ihop genom en avslutande sammanfattning av vinsterna
med en ökad tydlighet gällande intresset reglerad invandring.

2. Staters möjlighet att reglera invandring
Så gott som samtliga stater har idag på något vis reglerat möjligheterna för
utlänningar att bosätta sig inom landets territorium. Dessa regler är vad vi kallar
migrationsrätt. Rättsområdet har beskrivits som ”suveränitetens sista utpost”2,
vilket nog får anses vara en sanning med modifikation. Att stater har möjlighet
att reglera invandring är en följd av att suveräna stater (som utgångspunkt) har en
rätt att bestämma vilka människor, utöver dess egna medborgare, som får – och
inte får – befinna sig på statens territorium. Statens suveränitet är dock på olika
sätt kringskuren via internationella och regionala överenskommelser. De nordiska
staternas suveränitet vad gäller migrationsrätt påverkas på så vis bland annat av
FN:s flyktingkonvention, FN:s tortyrkonvention, FN:s barnkonvention och inte
minst Europakonventionen och EU/EES-samarbetet. Den starkaste begränsningen
av staters suveränitet på migrationsområdet är förmodligen principen om nonrefoulement, vilken innebär ett förbud för en stat att utvisa en person till ett område
där dennes liv eller frihet skulle hotas.3 Förbudet avser inte endast hemlandet utan
innebär även ett förbud mot s.k. att återsända en person till ett område ifrån vilket
hen inte är skyddad från att sändas vidare till ett annat område där dennes liv eller
frihet skulle hotas, s.k. chain refoulement. Principen om non-refoulement beskrevs
vid framtagandet av flyktingkonventionen som ”en exceptionell begränsning av
en suverän stats rätt att återsända en utlänning till dennes ursprungsland” [min
översättning].4 I flyktingkonventionen finns inte någon uttrycklig rätt till inresa.
En sådan rätt framkommer dock indirekt via skyldigheten att i vissa fall ge skydd
samt även genom konventionens förbud mot att straffa flyktingar som reser in i ett

2
3

4

Fritt översatt från ”the last major redoubt of unfettered national sovereignity”, Martin, David
A, Effects of International Law on Migration Policy and Practice: The Uses of Hypocrisy, The
International Migration Review 23, nr. 3, 1989, s. 547.
Principen framkommer av artikel 33 i flyktingkonventionen men avser då endast flyktingar och
tillåter via artikelns andra stycke även vissa inskränkningar. Enligt artikel 3 i Europakonventionen
samt bl.a. via FN:s tortyrkonvention anses förbudet dock gälla alla människor, inte endast
flyktingar. Principen anses dessutom utgöra sedvanerätt.
”[A]n exceptional limitation of the sovereign right of states to turn back aliens to the frontiers
of their country of origin”, uttalat av den israeliska delegaten, Nehemiah Robinson, Ad Hoc
Committee on Statelessness and Related Problems, First Session, 20th Meeting, UN Doc. E/
AC.32/SR.20, 1 februari 1950, para. 49.
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land utan tillstånd, dvs. i strid med migrationsrättsliga kontroller.5 Liknande krav
finns även inom EU-rätten. Principen om non-refoulement gäller inte endast när
en migrant tagit sig fram till en stats gräns, utan även så fort migranten befinner sig
inom statens jurisdiktion.6
När det gäller människor med skyddsbehov finns det således ett begränsat
utrymme för stater att ”reglera bort” sitt ansvar – i vart fall så fort personen ”kommit
fram” till statens territorium eller annars hamnat inom dess jurisdiktion. Samtidigt
kan konstateras att vissa stater för att undkomma ansvar har vidtagit en rad mer
eller mindre avancerade åtgärder i syfte att försöka hålla migranter borta från dess
jurisdiktion; här kan som exempel nämnas de ID-kontroller som infördes av den
svenska staten under början av år 2016.
Utöver det absoluta utvisningsförbudet har den ”rättighetskultur” som växt
sig allt starkare de senaste årtiondena ökat skyldigheterna för stater när det gäller
hur de ska behandla migranter.7 Den framväxande internationella ordningen kring
mänskliga rättigheter ger (vanligen) rättigheter till alla människor utan åtskillnad
och skyddar därmed migranter oavsett nationalitet – och ibland även oaktat
legal status. Folkrätten medför begränsningar av hur staterna tillåts lagstifta om
migration, men kan även verka begränsande när (antagen) nationell lagstiftning
ska tillämpas. Lagstiftaren (politiker) stiftar ibland lagar som riskerar att strida
mot folkrätten men det innebär inte att tillämparen kan strunta i de internationella
åtagandena. Vid tillämpningen av lagstiftningen måste även internationella
förpliktelser beaktas. Genom att t.ex. beakta att det finns folkrättsliga bestämmelser
som ger även migranter rätt till skydd för familjeliv har tillämparen, mer eller mindre
avsiktligt, motverkat restriktiv politik exempelvis när det gäller möjligheten till
familjeåterförening. Rättstillämparen har på så sätt ”tvingat” stater att fortsätta ta
emot migranter även då politiska ”nollvisioner” vad gäller migration uttryckts och
antagits. Som en konsekvens av staters åtaganden vad gäller mänskliga rättigheter
tvingas politiker således ibland att acceptera invandring de försökt reglera bort.
Sammanfattningsvis kan John Torpeys parafras av Marx användas för att
förklara staters suveränitet i migrationsfrågor: ”Stater skapar sina egna system, men
de kan inte göra precis som de vill; systemen skapas inte utifrån omständigheter
5
6

7

Hathaway, James C., The rights of refugees under international law, Cambridge University Press,
Cambridge, 2005, s. 279-369. Se även artikel 31 samt artikel 33 i flyktingkonventionen.
Se exempelvis Gammeltoft-Hansen, Thomas, Extraterritorial Migration Control and the Reach
of Human Rights, s. 116, i Chetail, Vincent & Bauloz, Céline (red.), Research handbook on
international law and migration, 2014. Se även Hathaway, James C. The rights of refugees under
international law. Cambridge University Press, 2005, s. 160 ff samt Goodwin-Gill, Guy S., Jane
McAdam, and Jane McAdam. The refugee in international law. Vol. 12. Oxford: Clarendon Press,
1996.
Miller, David, Strangers in Our Midst: The Political Philosophy of Immigration, Harvard
University Press, Cambridge, Massachusetts, 2016, s. 5.
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staterna själva valt, men utifrån omständigheter direkt funna, givna och överförda
från utsidan”.8

3. Staters intresse av reglerad invandring
Att lagstiftning finns till för att skydda vissa intressen är inte speciellt för
migrationsrätten, men kanske är frågan vilka intressen migrationsrätten är satt
att skydda intressant för att närmare förstå innebörden av ”statens intresse av en
reglerad invandring”. Även om viss migrationskontroll kan ha förekommit tidigare
så brukar det anföras att reglering av invandring började att uppkomma i slutet av
1800-talet – och då endast i vissa stater och endast gällande vissa grupper. Att försöka
kontrollera migration blev först intressant när antalet människor som anlände ökade
eller när de nyanlända ansågs oönskade av anledningar kopplade till ekonomi,
moral eller ras9 eller en kombination av dessa. I Europa startade den ”nya eran av
migrationskontroll” med att Förenade kungariket införde kontroller för att hindra
främst judar från Östeuropa samt kinesiska sjömän från att invandra. Under första
världskriget accepterades lagarna som krigslagstiftning. Efter krigets slut behölls
regleringen, vilket då motiverades av den ekonomiska depressionen 1929, för att så
småningom bli vad som idag anses som standard.10 På den vägen blev system med
pass och visum normen för att korsa gränser.
I Sverige antogs först 1968 riktlinjer beträffande den samlade svenska
invandringspolitiken.11 I dessa förarbeten uttalades att Sverige har en skyldighet
att ta emot flyktingar men att övrig invandring måste regleras utifrån hänsyn till
situationen på arbetsmarknaden och till våra möjligheter att erbjuda bostäder,
8

9
10

11

Torpey, John C., The invention of the passport: surveillance, citizenship and the state, Cambridge
University Press, Cambridge, 2000, s. 3, ”To paraphrase Marx, states make their own policy,
’but they do not make it just as they please; they do not make it under circumstances chosen by
themselves, but under circumstances directly found, given, and transmitted’ from the outside”.
En parafras på Karl Marx uttalande ”Men make their own history, but they do not make it as
they please; they do not make it under self-selected circumstances, but under circumstances
existing already, given and transmitted from the past”, vilket återfinns i Marx, Karl & Engels,
Friedrich, The 18th Brumaire of Louis Bonaparte [Elektronisk resurs], Electric Book Co., London,
2001, s. 7.
Översatt från engelskans racial vilket används av David Miller i boken Strangers in Our Midst:
The Political Philosophy of Immigration, Harvard University Press, Cambridge, Massachusetts,
2016.
För mer om den historiska utvecklingen av migrationskontroller se exempelvis Chetail, Vincent &
Bauloz, Céline (red.), Research handbook on international law and migration, 2014 samt Miller,
David, Strangers in Our Midst: The Political Philosophy of Immigration, Harvard University
Press, Cambridge, Massachusetts, 2016.
Prop. 1968:142, SU 1968:405. Vissa grundläggande regler för arbetskraftsinvandringen utfärdades
emellertid redan under 1966-1967.
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utbildning, sjuk- och hälsovård och social omvårdnad i övrigt.12 Det talades om
att invandringen till Sverige måste kontrolleras för att kunna ”anpassas till landets
resurser och politik inom andra områden”. Syftet med detta var att invandrade
utlänningar skulle kunna leva på samma standardnivå 13 som den inhemska
befolkningen. Även i senare förarbeten återkommer beskrivningen av en reglerad
invandring som ”en invandring anpassad till främst arbetsmarknadsläget och
tillgången till bostäder”.14
De nordiska länderna är alla starka välfärdsstater och har som sådana en tradition
av stor offentlig sektor, tillgång till ekonomiskt bistånd för att stötta ekonomiskt
svagare grupper samt rätt till likabehandling för personer som är bosatta i landet.15
Länder som ignorerar krav på likabehandling tenderar att ha ett högre antal
migranter (high numbers–low rights policies), medan länder som de nordiska, där
likabehandling mellan medborgare och andra bosatta personer anses viktig tenderar
att ha färre migranter (high rights–low numbers policies).16
Staters vilja att skapa ett rättighetssystem där migranter likabehandlas med
medborgarna väcker komplexa frågor som involverar en rad ekonomiska såväl som
icke-ekonomiska överväganden. Till exempel kan stater som ser jämlikhet och/eller
respekt för mänskliga rättigheter som viktiga komponenter av sin nationella identitet
vara ovilliga att begränsa migranters rättigheter. Att begränsa migranters rättigheter
kan i förlängningen dessutom leda till betydande samhällskostnader i och med att
en konsekvensen kan bli framväxten av en slags ”andra klassens invånare”, något
som inte anses höra hemma i en välfärdsstat. Samtidigt är politik som uppfattas som
kostsam av väljarkåren sällan populär.17
De första begränsningarna av migration runt om i världen var som nämnts
främst kopplade till att stater ville stänga människor ute pga. deras ursprung eller
beteende.18 Även i de ursprungliga svenska utlänningslagarna angavs liknande
syften. Numera utvecklas sällan syftet med reglerad invandring i svenska förarbeten.
Enligt migrationsrättsforskaren Catherine Dauvergne lever dock de ursprungliga
syftena kvar ännu idag. Hon menar nämligen att som outtalad utgångspunkt till
12
13
14
15
16
17
18

Prop. 1968:142 samt prop. 1999/2000:43 19 f.
Uttrycket ”samma standardnivå” konkretiserades senare till målen jämlikhet, valfrihet och
samverkan, se prop. 1975:26. Dessa mål skulle enligt propositionen gälla både nordbor och icke
nordbor, prop. 1983/84:144, s. 14.
Prop. 1981/82:146, s. 49.
Orrenius, Pia M., Martin, Philip L., och Hollifield, James F., Controlling Immigration: A Global
Perspective, Third Edition [e-book]. Stanford, California: Stanford University Press; 2014., s. 285.
Ruhs, Martin, and Martin, Philip, Numbers vs. Rights: Trade‐Offs and Guest Worker
Programs, International Migration Review 42.1 (2008): 249-265, s. 261.
Ibid.
Chetail, Vincent, The Transnational Movement of Persons under General International Law:
Mapping the Customary Law Foundations of International Migration Law, s. 32 f., i Chetail,
Vincent & Bauloz, Céline (red.), Research handbook on international law and migration, 2014.
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dagens migrationsreglering ligger ett antagande om att i det fall migrationen
reglerades mindre så skulle de välmående liberala demokratierna i det globala nord
översvämmas av människor från ”fattigare, sjukare och brunare regioner i världen”.19
Uttalandet kan verka något hårt, men fångar väl in de olika skäl som brukar lyftas
som anledning till behovet av en reglerad invandring; nämligen ekonomiska,
”kulturella”20, säkerhetsmässiga och närmast rasistiska skäl.
När stater utformar sin reglering övervägs om få eller många migranter ska
släppas in, hur dessa ska väljas ut (exv. baserat på kunskap eller ursprung) samt
vilka rättigheter migranterna ska ges efter att ha ”släppts in”. Vid utformningen
av regelverket beaktas olika politiska mål så som att maximera ekonomisk tillväxt,
minimera skatteutgifter, upprätthålla social sammanhållning och nationell säkerhet,
och/eller att uppfylla internationella överenskommelser om mänskliga rättigheter
samt upprätthålla en viss miniminivå av rättigheter för alla arbetstagare och
invånare.21 Samtidigt styrs politisk utveckling till stor del av vad som uppfattas
gångbart hos den allmänna opinionen, dvs. vad som gör politiker/politiska partier
”valbara”. Undersökningar av vilka de starkast drivande faktorerna för opinionens
inställning är har pekat på att det inte är faktorer kopplade till ekonomi utan istället
till synen att det är viktigt att upprätthålla en tydlig nationell identitet med ett språk,
en religion och en uppställning av traditioner.22
Allt det som nu nämnts hör samman med politiska avvägningar kopplade till hur
en reglerad invandring bör utformas. Att fundera över hur migrationslagstiftningen
bäst ska utformas tvingar politiker att fatta svåra val. Frågorna rymmer en rad
avväganden så som t.ex. sociala och kulturella förutsättningar för en rättvis och
demokratisk politisk gemenskap, om mänskliga rättigheters natur och vilka
skyldigheter som följer av dessa samt om hur långt vår moral låter oss prioritera
– och favorisera – intressen och rättvisa för våra egna medborgares räkning (över

19

20
21
22

Citatet i original: ”[T]he prosperous liberal democracies of the Global North would be overrun,
and under the sovereignity emasculating influence of human rights, would be helpless to do
anything about it. The spectre of an influx from poorer, sicker, browner, regions of the world has
become the unspoken backdrop to contemporary regulatory development.”, Dauvergne, Catherine,
Irregular Migration, State Sovereignty and the Rule of Law, s. 83, i Chetail, Vincent & Bauloz,
Céline (red.), Research handbook on international law and migration, 2014. Se även Joppke,
Christian, ’Why liberal states accept unwanted immigration’, World politics (Print)., 1998(50 ):2, s.
266-293, 1998.
Här används ordet ”kulturella” i bred mening och syftar till att inkludera även religion, traditioner,
ursprung.
Ruhs, Martin, and Martin, Philip, Numbers vs. Rights: Trade‐Offs and Guest Worker
Programs, International Migration Review 42.1 (2008): 249-265, s. 253.
Se Ivarsflaten, Elisabeth. ”Threatened by diversity: Why restrictive asylum and immigration
policies appeal to western Europeans.” Journal of Elections, Public Opinion & Parties, 2005, Vol.
15, nr 1, s. 42.
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främlingars).23 Den politiska sidan av intresset av reglerad invandring baseras
således inte på ett enkelt, särskilt identifierbart, intresse utan består av ett komplext
nät av skäl. Frågan är dessutom om denna politiska del av intresset av reglerad
invandring snarare borde kallas för statens intresse att begränsa invandring eftersom
det i praktiken är det regleringen syftar till. Oavsett handlar den politiska sidan
av intresset enligt min mening om val och avvägningar som behöver göras inför
eller senast i samband med utformningen av lagstiftningen eftersom utfallet av
avvägningarna kommer att avgöra hur lagstiftningen ska se ut.
Vid vissa typer av uppehållstillstånd sker inte någon egentlig prövning av
olika intressen. Uppfyller en person rekvisiten för att anses som flykting ska ett
uppehållstillstånd beviljas. Som nämnts ovan finns det dock situationer där en
person i enlighet med exempelvis rätten till respekt för sitt privatliv kan ha rätt till
uppehållstillstånd – om det inte skulle anses proportionerligt för staten att neka
sådant tillstånd. En proportionalitetsavvägning mellan en individs intresse av att få
uppehålla sig i ett visst land och samhällsintresset att reglera invandringen sker, i vart
fall i Sverige, inom ramen för utlänningslagstiftningen. Det vore enligt min mening
märkligt om samma (politiska) intressen som ligger bakom lagstiftningen på nytt ska
aktualiseras vid (den juridiska) avvägningen som sker inom ramen för lagstiftningen.
Min tes här är således att det bör handla om något annat än att väga in politiska
överväganden när en individs intressen ska vägas mot samhällsintresset av reglerad
invandring. Jag skulle här vilja lyfta fram något som vid dessa avvägningar ibland
istället uttrycks som intresset av upprätthållandet av den reglerade invandringen. Det
är min uppfattning att det snarast är detta intresse som ska aktualiseras vid rättsliga
(proportionalitets)bedömningar i enskilda fall.

4. Det norska exemplet
Detta referat handlar som framgått om att intresset av reglerad invandring är otydligt.
Faktum är att i svensk lagstiftning måste det till och med sägas vara osynligt. I den
svenska utlänningslagstiftningen framkommer inte att proportionalitetsbedömningar
ska göras på så vis att individens rättigheter kan inskränkas för att statens intresse
av reglerad invandring går före. Att så ska ske framgår istället av förarbeten och
praxis. I den norska utlänningslagstiftningen anges däremot uttryckligen att vid

23

Miller, David, Strangers in Our Midst: The Political Philosophy of Immigration, Harvard
University Press, Cambridge, Massachusetts, 2016, s. 165.
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bedömningen av om uppehållstillstånd på grund av humanitära skäl 24 ska beviljas
så kan vikt fästas vid intresset av en reglerad invandring (innvandringsregulerende
hensyn). Bestämmelsen går dock längre än att endast uttryckligen lyfta att en sådan
intresseavvägning kan göras, den lyfter även fram fyra exempel på överväganden som
kan beaktas inom ramen för detta intresse, nämligen:
A. eventuella konsekvenser för omfattningen av ansökningar på liknande
grunder,
B. konsekvenser för samhället,
C. överväganden kopplade till kontroll och
D. överväganden kopplade till upprätthållandet av/respekt för lagens andra
regler [min översättning].25
Punkterna c och d ligger i linje med vad jag ovan refererat till som intresset av
upprätthållande av en reglerad invandring. Enligt min mening är dock punkterna a
och b politiska avväganden som hör hemma vid framtagandet av lagstiftning, inte
vid tillämpningen.

5. Varför diskutera reglerad invandring ur ett nordiskt
perspektiv?
Även om de nordiska staterna till viss del är fria att själva utforma sina
migrationsrättsliga lagstiftningar och även om det i dagsläget finns skillnader dem
emellan menar jag att det finns flera skäl att föra en diskussion om innebörden
av reglerad invandring ur ett nordiskt ”gemensamt” perspektiv. Som nämnts ovan
är våra samhällen nordiska välfärdsstater, de är konstruerade på liknande vis och
står inför liknande utmaningar. Kanske är vi därför särskilt lämpade att prata med
varandra när det kommer till avvägningar av varför och hur invandringen bör
regleras. Med tanke på att konsekvenser uppstår för övriga nordiska länder baserat på
hur någon av staterna formulerar och reglerar sin migrationspoliltik vore det rimligt
att våra politiker för en gemensam diskussion om de politiska aspekterna av reglerad
24

25

På norska ”opphold på grunn av sterke menneskelige hensyn eller særlig tilknytning til riket”, se 5
kap. 38 § Lov om utlendingers adgang til riket og deres opphold her (utlendingsloven), LOV-200805-15-35.
På norska: a) mulige konsekvenser for omfanget av søknader på liknende grunnlag, b) de
samfunnsmessige konsekvensene, c) hensynet til kontroll, og d) hensynet til respekten for lovens
øvrige regler, se 5 kap. 38 § utlendingsloven, LOV-2008-05-15-35.
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invandring. Såväl tolkning av existerande regler som införande av nya regler kan
påverka viljan och möjligheten, för migranter men även för nordiska medborgare,
att röra sig mellan våra nordiska länder. Här kan som exempel nämnas att vi under
senare tid frångått den fria rörlighet som länge präglat våra länder. Rörligheten
mellan de nordiska länderna har försvårats via exempelvis det krav på ID-handlingar
som ställts upp för att få resa mellan Sverige och Danmark. Staters beteende när
det gäller utvecklande av migrationsreglering kan inte endast förklaras genom att
se till stater isolerat och enskilt. Vi lever i en era av globalisering där faktorer så som
mellanstatliga förehavanden – i form av så väl konkurrens som samarbete – har stor
inverkan på staters möjligheter att utforma sin migrationsrätt.26 Migration är såväl
ett gemensamt intresse som en gemensam utmaning och går inte att hantera av en
stat enskilt.
Vad gäller de rättsliga intressena så är samtliga nordiska stater bundna av ett
flertal internationella överenskommelser om mänskliga rättigheter. Däribland
barnkonventionen och Europakonventionen. I praktiken innebär det att
rättstillämpare i de nordiska staterna ställs inför liknande rättsliga utmaningar.
Som ett exempel kan nämnas att rättstillämpare i samtliga nordiska stater måste
ta ställning till den rättsliga proportionalitetsbedömning som måste ske enligt
Europakonventionens artikel 8 – oavsett hur politikerna lagstiftat nationellt.27
Även om prövningen av migrationsärenden till viss del organiserats på olika vis i de
nordiska staterna bör det även rättsligt finnas fördelar med en gemensam nordisk
diskussion avseende intresset reglerad invandring.

6. Sammanfattning och avslutande ord
Att ta fram lagstiftning är politikernas ansvar. Att tillämpa lagstiftning är dock
rättstillämparens uppgift. Det är inte svårt att konstatera att migrationsrätten är
ett område där juridik och politik är nära sammanflätade. Kanske går det inte att
komma ifrån att de rättsliga bedömningarna till viss del även blir politiska, men det
kan vara värt att i vart fall göra ett försök. Rättstillämpare bör inte fatta politiska
beslut, och politiker bör inte maskera politik som juridik. Som Rebecca Thorburn
Stern påpekat blir inte svåra och etiskt problematiska beslut mindre politiska, eller
lättare att fatta, smälta eller försvara, för att de fått en kappa av juridik.28
26
27
28

Orrenius, Pia M., Martin, Philip L., och Hollifield, James F., Controlling Immigration: A Global
Perspective, Third Edition [e-book]. Stanford, California: Stanford University Press; 2014., s. 455.
Förutsatt att staten fortsatt är bunden av Europakonventionen.
Stern, Rebecca, Hur bedöms ett skyddsbehov? Om gränsdragning, konsekvens och förutsägbarhet i
svensk asylpraxis, SvJT 2012 s. 282, s. 299.
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Oaktat det, enligt min mening, problematiska med den norska bestämmelse
som presenterades ovan – att den ber rättstillämparen göra politiska överväganden
– är konstruktionen med tydliga exempel på vad som kan beaktas inom ramen för
intresset av en reglerad invandring vid en rättslig bedömning något jag gärna skulle
se den svenska lagstiftaren ta efter.
Vinsterna med den sortens tydlighet är nämligen enligt min mening flera: dels
bör det bli enklare för rättstillämparen att genomföra en proportionalitetsbedömning
om vad som ska beaktas är tydligare preciserat, vilket i sin tur bör leda till ökad
rättssäkerhet. Dels finns det pedagogiska vinster i form av att det blir tydligare för
de personer som berörs av besluten varför beslutet blev som det blev. I tillägg till
detta bör tydligheten dessutom leda till att allmänheten får en ökad förståelse för hur
migrationsrätten är konstruerad. Med tanke på att jag själv valt referatämnet må jag
möjligen vara något partisk, men nog förefaller diskussionen om intresset reglerad
invandring såväl spännande, intressant – och faktiskt nödvändig?

Teser
 Huvudtes: Innebörden av ”statens intresse av reglerad invandring” bör
förtydligas för att rättsliga bedömningar korrekt ska kunna genomföras.
 Statens intresse av reglerad invandring syftar i realiteten på två delvis olika
intressen:
 1) de politiska intressen som används för att motivera en reglerad invandring,
samt
 2) de rättsliga intressen som rättstillämparen har att förhålla sig till när lagen
ska tolkas och tillämpas.
 Politiska intressen av reglerad invandring – kanske snarare intresset av att
begränsa invandring – bör speglas i själva utformningen av – och möjligen
portal/målstadganden i – utlänningslagstiftningen medan det rättsliga intresset
av reglerad invandring – som ska beaktas vid proportionalitetsbedömningar
– snarare är intresset av upprätthållandet av den reglerade invandringen, dvs.
respekten för systemet.
 Det finns vinster i att föra en gemensam nordisk diskussion om vad intresset
av reglerad invandring innebär
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Norden og migrationen – den juridiske
regulering
Claes Nilas, kommitteret, ekstern lektor, Danmark
Hovedsynspunkt:
Det må ud fra et retligt synspunkt underkastes en kritisk vurdering, om det er
nødvendigt eller overhovedet en god idé at afspejle de politiske hensyn, der ligger
bag ønskerne om en reguleret indvandring, i selve loven.

Tillægssynspunkter:
Statens interesse i reguleret indvandring udfordres konstant af retsudviklingen og
ændringer i faktiske forhold, f.eks. mht. migrationsstrømme.
Men statens interesse i forhold til reguleringen må bedømmes efter den
sædvanlige juridiske metode.

Baggrund:
1. De politiske interesser omkring regulering af migration må finde udtryk i
juridiske betingelser.
2. Det er vanskeligt at opstille fællesnordiske værdier, bl.a. fordi vurderingerne
af, hvor meget indvandring landene kan bære, både ændres og varierer.
3. Reguleringen kan indeholde opstilling af en række hensyn, der skal vægtes,
men det ender ofte med en konkret proportionalitetsvurdering baseret på et
forvaltningsmæssigt skøn.
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1. Indledende bemærkninger om reguleret indvandring
Referentens hovedtese er, at indholdet i statens interesse i reguleret indvandring bør
tydeliggøres, for at det er muligt i retsanvendelsen at kunne foretage korrekte retlige
proportionalitetsbedømmelser. Og uddybende siges det, at den ”politiska intressen
av reglerad invandring……..bör speglas i själva utformningen av – och möjligen
portal/målstadganden i – utlänningslagstiftningen medan det rättsliga intresset av
reglerad invandring…….snarere är intresset av upprätthållandet av den reglerade
invandringen, dvs. respekten för systemet”.
Der er bred enighed om, at nationalstaten har en ret til at regulere migration.
Det gælder både med hensyn til retten til at søge ophold og længden af et ophold.
Så heller ikke flygtninge har efter folkeretten eller FN´s Flygtningekonvention fra
1951 nogen ret til livsvarigt ophold i staten. 1) Sverige har for nylig indført regler,
hvorefter flygtninge får midlertidig opholdstilladelse gældende for tre år, mens
opholdstilladelsen for personer med beskyttelsesstatus gælder for 13 måneder. For
begge bbebegge grupper er der dog mulighed for forlængelse, hvis situationen i
hjemlandet ikke er begge grupper er der dog mulighed for forlængelse, hvis
situationen i hjemlandet ikke er forbedret tilstrækkeligt til, at de kan rejse hjem.
Heller ikke Den Europæiske Menneskerettighedskonvention er til hinder for, at
konventionsstaterne selv bestemmer over deres regler om indvandringskontrol. Det
angår både indrejse, ophold og udsendelse af udlændinge. 2)
Alle de nordiske lande har således mulighed for at regulere migrationen og vil i
den forbindelse skulle inddrage forskellige migrationshensyn:
For det første den nytte der følger af den frie bevægelighed, der er et resultat af
medlemskab af EU/EØS og Schengen. Det er målet med etableringen af Traktaten om
Den Europæiske Union (TEU), hvorefter fjernelse af hindringer for fri bevægelighed
for varer, personer, tjenesteydelser og kapital skal føre til opnåelse af målet i TEU
artikel 3 om oprettelse af et indre marked baseret på en afbalanceret økonomisk vækst
og prisstabilitet og en social markedsøkonomi med en høj konkurrenceevne. På den
anden side betyder denne retsstilling også, at der her er tale om et retsområde, hvor
der kun er ringe mulighed for at regulere – begrænse – indvandringen. Det gælder
også den retsstilling, der følger af EU-familiesammenføringsreglerne, hvorefter
EU-borgere kan udøve deres ret til fri bevægelighed på tværs af landegrænser,
herunder til såkaldt sekundær bevægelighed med en ægtefælle, der er indrejst som
tredjelandsstatsborger på baggrund af familiesammenføring. 3)
For det andet en vurdering af behovet for indvandring med henblik på fremme
af vækst og beskæftigelse. Det indebærer en vurdering af, hvilke økonomiske
gevinster der kan være knyttet til ordninger, der muliggør indvandring af personer
med særlige kompetencer eller i forhold til jobs, som er vanskelige at besætte, og
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heroverfor sammenhængskraften i samfundet, hvis antallet af migranter bliver
højt, og der begynder at blive dannet parallelsamfund med kun ringe kontakt til
det omgivende samfund. 4) Så her vil landene typisk have gode muligheder for at
regulere migrationen, hvis man f.eks. er af den opfattelse, at en ordning ikke bidrager
til vækst og beskæftigelse, jfr. til eksempel den afskaffelse af green-card ordningen,
der skete i Danmark i foråret 2016 på baggrund af et såkaldt privat lovforslag. 5)
For det tredje en vurdering af de menneskeretlige hensyn, som har ført til, at alle
de nordiske lande har committed sig til forpligtelser omkring adgang for flygtninge
og familiesammenførte. I den forbindelse har individet også et ansvar. Hvis f.eks.
asylmuligheden anvendes til misbrug, vil det over tid kunne undergrave respekten
for asylretten 6) og føre til vurderinger i landene af, hvordan sådant misbrug kan
undgås, og måske også føre til politiske ønsker om indskrænkninger i mulighederne
for f.eks. asyl og familiesammenføring.

2. Den juridiske regulering – hvor tæt skal skøn og praksis
normeres ?
Med dette udgangspunkt opstår spørgsmålet, hvor tæt denne forskelligartede
migration, som er beskrevet ovenfor, skal reguleres i loven, og hvad der skal overlades
til domspraksis og administrativ praksis.
Her har det for det første betydning, hvorledes man opbygger det
udlændingesystem, der skal tage stilling til udlændingesager. I det omfang man
f.eks. lægger den endelige afgørelse hos uafhængige nævn eller forvaltningsdomstole,
bliver der ikke mulighed for den politisk ansvarlige minister at tage stilling til og
eventuelt omgøre enkeltsager. I stedet må anvisninger til praksis følge direkte af
loven eller dennes forarbejder eller måske skrives ind i udfyldende administrative
bekendtgørelser.
Det opstår i den forbindelse ofte spørgsmål om, hvor tæt man skal normere det
administrative skøn i selve loven, uden at det går ud over muligheden for at tage
konkrete hensyn i en sag.
To nyere eksempler fra den danske udlændingelov viser problematikken:
Der pågik i flere år en diskussion om, hvorvidt den særlige sagsbehandling, der
findes i den danske asylprocedure, for såkaldt åbenbart grundløse sager (manifestly
unfounded cases), og som indebærer, at en myndighed – Udlændingestyrelsen –
og en NGO – Dansk Flygtningehjælp – skal være enige om afgørelsen med deraf
manglende mulighed for klage til Flygtningenævnet, også kan bruges til at behandle
såkaldte troværdighedssager. Her har lovgiver nu skåret igennem, og det følger
således af udlændingelovens § 53 b, stk. 1, at Åbenbart Grundløs behandling bl.a.
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kan bruges, når ”de omstændigheder, som ansøgeren påberåber sig, åbenbart må
anses for utroværdige, herunder som følge af ansøgerens skiftende, modstridende
eller usandsynlige forklaringer”.
Det følger af den danske udlændingelovs § 22, nr. 4-8, at domstolene kan udvise
for forskellige former for kriminalitet som til eksempel narkotikakriminalitet og
menneskesmugling, allerede når man idømmes en ubetinget frihedsstraf, selvom man
har boet i Danmark i mange år. Lovgiver har nu indsat en fortolkningsbestemmelse
i lovens § 24 a, hvor man præciserer, at der ved afgørelsen skal lægges vægt på,
om udvisningen må anses for særlig påkrævet på grund af f.eks. den fare, skade
eller krænkelse, der var forbundet med den begåede kriminalitet, at kriminaliteten
er begået af flere i forening, eller at kriminaliteten er særlig planlagt eller led i
omfattende kriminalitet. Der er således i selve loven indsat fortolkningshensyn for
domstolenes udvisningsafgørelser.

3. De internationale forpligtelser og betydningen heraf for
reguleringen af indvandring
De nordiske landes reguleringsmuligheder omkring migration bliver hele tiden
påvirket af retsudviklingen i forhold til de internationale forpligtelser, som man
har påtaget sig. Det kan føre til en forstyrrelse i forhold til den politiske interesse i
reguleret indvandring, som man derfor fra lovgivningsmagtens side må forholde sig
til og eventuelt reagere over for.
I den såkaldte Genc-sag 7) havde den tyrkiske statsborger, Caner Cenc, som
13-årig fået afslag hos de danske udlændingemyndigheder på en ansøgning om
familiesammenføring med sin i Danmark bosiddende tyrkiske far, idet kravet i loven
om, at der skulle være grundlag for en vellykket integration her i landet, ikke blev
anset for opfyldt.
EU-Domstolen fastslog i sin dom, at integrationskravet i den danske
udlændingelov udgjorde en ny begrænsning for tyrkiske statsborgeres udøvelse
af arbejdskraftens frie bevægelighed, da den fastsætter betingelser for den første
indrejse for mindreårige børn af herboende tyrkiske arbejdstagere, som er strengere
end dem, der fandt anvendelse, da den såkaldte afgørelse nr. 1/80 trådte i kraft,
og som derfor kan påvirke disse tyrkiske statsborgeres udøvelse af økonomisk
virksomhed i Danmark.
En sådan begrænsning er forbudt, medmindre den er begrundet i et tvingende
alment hensyn og er egnet til at sikre virkeliggørelsen af det forfulgte lovlige formål
og ikke går videre, end hvad der er nødvendigt for at nå dette formål.
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Det var EU-Domstolens opfattelse, at sikring af en vellykket integration
af tredjelandsstatsborgere i Danmark kan udgøre et sådant tvingende alment
hensyn. Imidlertid fulgte det af bestemmelsen i den danske udlændingelov 8), at
integrationskravet ikke skulle stilles i forhold til børn over seks år, hvis ansøgningen
om familiesammenføring blev indgivet senest to år efter, at den herboende forælder
selv var meddelt tidsubegrænset opholdstilladelse i Danmark eller opholdstilladelse
med henblik på varigt ophold.
EU-Domstolen stillede herefter spørgsmål ved, hvordan indgivelsen af en
ansøgning om familiesammenføring efter fristen på de to år, der følger efter
meddelelsen af opholdstilladelsen til forælderen i Danmark, vil stille barnet mindre
gunstigt i forhold til at gøre det muligt for dette at integrere sig i Danmark, således at
ansøgeren er forpligtet til at føre bevis for, at barnet har en tilstrækkelig tilknytning
til Danmark. EU-Domstolen fandt, at den omstændighed, at ansøgningen om
familiesammenføring er blevet indgivet inden for eller efter de to år, der følger
efter opholdstilladelsen til den i Danmark bosiddende forælder, ikke i sig selv kan
udgøre et holdepunkt for hensigten hos forældrene til det af ansøgningen berørte
mindreårige barn for så vidt angår barnets integration.
EU-Domstolen fastslår, at indførelsen af det nævnte kriterium med henblik på
at udpege de børn, for hvilke der skal føres bevis for en tilstrækkelig tilknytning
til Danmark, fører til usammenhængende resultater for så vidt angår vurderingen
af muligheden for at opnå en vellykket integration. I den forbindelse tillagde man
det bl.a. vægt, at der hermed ikke blev taget hensyn til det enkelte barns personlige
situation og barnets tilknytning til Danmark.
Herefter var det EU-Domstolens opfattelse, at 2-års-fristen i udlændingeloven
ikke opfyldte proportionalitetskravet og udgjorde en ny begrænsning i forhold til
Associeringsrådets afgørelse – en restriktion i forhold til de såkaldte stand still
klausuler, som indebærer, at EU-medlemsstaterne i deres lovgivning ikke må
indføre yderligere restriktioner over for økonomisk aktive tyrkiske statsborgere i
medlemsstaten.
Der har over de senere år været mange udlændingesager, der har drejet sig om
familiesammenføring med børn, f.eks. omhandlende situationer, hvor et barn er
blevet tilbage i hjemlandet, mens forælderen er blevet familiesammenført til en i
Danmark bosiddende ægtefælle. Det har i den forbindelse været et stort ønske fra
politisk side, at et tilbageblevet barn, hvis der er mulighed for familiesammenføring,
hurtigt kommer til Danmark, sådan at barnet tidligt præges af danske normer og
værdier, kommer ind i dansk skolegang osv.
Med afgørelsen i Genc-sagen stod man i den situation, at man på den ene
side ville rette ind efter afgørelsen. I den forbindelse var det vurderingen, at den
proportionalitetsvurdering, hvorefter 2 års kravet var blevet fundet usammenhængende
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i forhold til Associeringsaftalekomplekset, også ville blive lagt til grund af den
Europæiske Menneskerettighedsdomstol i en lignende sag vedrørende fortolkningen
af artikel 8 om familiens enhed i Den Europæiske Menneskerettighedskonvention.
På den anden side ønskede man fortsat at varetage hensynet omkring vurderingen
af barnets tarv i sager om familiesammenføring med tilbageblevne børn, nemlig at
det er bedst, at de i givet fald hurtigt søger om familiesammenføring, sådan at barnet
har mulighed for en vellykket integration i værtslandet, her Danmark.
Løsningen blev, at man måtte gennemføre en ændring af udlændingeloven, 9)
hvorefter man ophævede 2 års fristen i loven, således at det fremover ikke vil være
afgørende for, om der skal foretages en integrationsvurdering, om ansøgningen om
familiesammenføring er indgivet inden for to år efter, at den herboende forælder
opfylder betingelserne for familiesammenføring. Det skal altså altid vurderes, om
barnet har eller har mulighed for at opnå en sådan tilknytning til Danmark, at der er
grundlag for en vellykket integration. Kravet vil gælde, uanset hvornår ansøgningen
om familiesammenføring er indgivet og betyder dermed en skærpelse i forhold til
den tidligere retstilstand.
I Biao-sagen gik en familiesammenføringssag indeholdende fortolkning af
tilknytningsmomenter helt til Den Europæiske Menneskerettighedsdomstols
Storkammer 10). Sagen angik det såkaldte tilknytningskrav ved familiesammenføring
med ægtefælle i den danske udlændingelovgivning, hvorefter det er en betingelse for
familiesammenføring, at parrets samlede tilknytning til Danmark skal være større
end til noget andet land. Dog anses kravet for opfyldt, hvis den herboende danske
statsborger har haft dansk statsborgerskab igennem 28 år. Ved en senere lovændring
blev 28-års reglen i øvrigt ændret til en 26-års regel. I sagen fandt Domstolens
Storkammer på 17 dommere med stemmerne 12-5, at 28-årsreglen favoriserede danske
statsborgere af etnisk dansk oprindelse og havde en uproportionalt negativ virkning
på danske statsborgere, som først senere i livet opnår dansk statsborgerskab. Og
dermed var der sket en krænkelse af Den Europæiske Menneskerettighedskonvention
artikel 14, jfr. artikel 8, fordi 28-års reglen i sig selv er et udtryk for indirekte
forskelsbehandling på baggrund af etnicitet.
28-års-reglen var oprindelig indsat ikke mindst for at give udenlandsdanskere
mulighed for at vende tilbage til Danmark med deres udenlandske ægtefælle efter
mange års ophold i udlandet uden at skulle leve op til tilknytningskravet. Dette
ville de i mange tilfælde have vanskeligt ved at leve op til, fordi den udenlandske
ægtefælle ofte kun havde meget lidt eller ingen tilknytning til Danmark, mens den
hjemvendende dansker selv i mange tilfælde var delt i sin tilknytning efter mange
års ophold i et andet land, hvor han eller hun var blevet gift og havde fået børn,
kunne tale sproget, havde lært kulturen og arbejdsmarkedet at kende osv. Hensynet
til at undgå diskrimination havde samtidig ført til, at man også undtog personer fra
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tilknytningskravet, der var født i Danmark eller kommet hertil som små, og som
havde haft mere end 28 års lovligt ophold i landet.
Efter afsigelsen af dommen har man igen stået over for en udfordring i
vurderingen af mulighederne for at regulere den migration ind i landet, som sker
via familiesammenføringsreglerne.
På den ene side følger det af artikel 46, stk.1 i EMRK, at staterne er forpligtet
til at rette ind efter Menneskerettighedsdomstolens endelige dom i enhver sag, som
de er part i. Og efter Menneskerettighedsdomstolens praksis omkring artikel 46 er
medlemsstaterne desuden forpligtet til at træffe generelle foranstaltninger i deres
retsorden med henblik på at standse en krænkelse, som Menneskerettighedsdomstolen
har fundet. Disse betragtninger fører til, at Danmark må fjerne det diskriminerende
element – 28-års reglen, som nu er en 26-års regel – som en undtagelse fra
tilknytningskravet i udlændingeloven.
På den anden side er der et ønske fra politisk side om af hensyn til muligheden
for god integration fortsat at opretholde tilknytningskravet som en betingelse ved
familiesammenføring med ægtefælle, og endvidere om muligt fortsat at gøre det
lettere for danske statsborgere at vende tilbage til Danmark med deres udenlandske
ægtefælle efter ophold i udlandet, hvor de typisk har mødt hinanden.
På denne baggrund blev der i foråret 2017 gennemført to ændringer af den
danske udlændingelov. Den særlige 26-års regel, der udgjorde en undtagelse
til tilknytningskravet, blev ophævet. Dette betyder i sig selv en skærpelse af
retstilstanden, fordi tilknytningskravet - altså kravet i familiesammenføringssager
om, at ægtefællernes samlede tilknytning til Danmark skal være større end
ægtefællernes samlede tilknytning til et andet land – fremover skal stilles over for
alle.
Samtidig gennemførtes en lovændring, der gør det muligt for hjemvendende
danskere med visse beskæftigelsesmæssige kvalifikationer tillige at sikre ægtefæller
og mindreårige børn opholdstilladelse i Danmark efter et længerevarende ophold i
udlandet. Dette gøres ved at sidestille de hjemvendende danskere, der får tilbud om
job i Danmark, med de tredjelandsstatsborgere, der ville kunne få opholdstilladelse
efter den danske udlændingelov som specialister, fordi de kan opnå en høj løn el.l.
På denne måde opretholder man tilknytningskravet som én af de vigtige
betingelser ved familiesammenføring med ægtefælle, samtidig med at der etableres
en ny særlig ordning for hjemvendende danskere med udenlandske ægtefæller. Det
hører dog med til det samlede billede, at denne nye ordning ikke kan hjælpe nære
familiemedlemmer til de hjemvendende udlandsdanskere, der ikke har sådanne
beskæftigelsesmæssige kvalifikationer, at de kan opnå beskæftigelse svarende til de
særlige specialistordninger mm for tredjelandsstatsborgere. Det kunne f.eks. være
en almindelig faglært arbejder.
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Genc- og Biao-sagerne er her trukket frem som eksempler, fordi man i begge
sager efter retsafgørelserne forholdt sig til, hvordan man på den ene side kunne
efterleve afgørelserne og dermed rette ind i forhold til den retsstilling, der nu var
fastslået, men på den anden side gennemføre en ny migrationsregulering, der
tilgodeser lovgivers interesse i varetagelse af hensynet om vellykket integration for
at tillade familiesammenføring. Dette krævede efter lovgivers opfattelse i begge
sagerne ny præciserende lovgivning.
I en række tilfælde betyder de internationale forpligtelser, at der fremkommer
fortolkninger i forhold til de internationale konventioner, som de nordiske lande har
tiltrådt, hvor det er vanskeligt for lovgiver at reagere herpå med migrationsregulering,
fordi udmøntningen af de konventionsmæssige forpligtelser ligger hos domstolene
eller uafhængige nævn.
Som et eksempel herpå kan henvises til den grundlæggende retsregulering, der
følger af EMRK artikel 3 og Flygtningekonventionens artikel 33, hvorefter ingen må
sendes tilbage til et land, hvor man risikerer forfølgelse eller andre alvorlige overgreb.
Det betyder et værn mod udsendelse, som de nordiske lande skal acceptere 11). En
omtalt nyere afgørelse i relation hertil er Sufi og Elmi dommen 12), hvor Domstolen
opstillede et værn mod udsendelse efter EMRK artikel 3 på grund af den generelle
sikkerhedssituation i Mogadishu i Somalia med følgende udtalelse: ”The Court
considers that the situation of general violence in Mogadishu is sufficiently intense to
enable it to conclude that any returnee would be at real risk of Article 3 ill-treatment
solely on account of his presence there, unless it could be demonstrated that he was
sufficiently well connected to powerful actors in the city to enable him to obtain
protection…” Denne afgørelse betød et værn mod udsendelse til bl.a. Mogadishu,
som de udførende asylmyndigheder i de nordiske lande måtte respektere.

4. Bør den politiske interesse i reguleret indvandring
afspejles i udformningen af udlændingelovgivningen ?
Som nævnt ovenfor er det i alle de nordiske lande en forudsætning inden for
udlændingeretten, at der kan ske en regulering af indvandringen fra statens
side. I ”Åtgärder mot familjeseparation inom migrationsområdet” 13) siges det
på denne måde: ”Den reglerade invandringen är en grundläggande princip i den
svenska invandringspolitiken och det är inte rimeligt att personer som inte följer
regelsystemet hamnar i en bättre situation än personer som gör det”.
Men det er ikke sikkert, at det ud fra en retlig betragtning er nødvendigt eller
overhovedet en god idé at afspejle de politiske hensyn, der ligger bag ønskerne om
regulering af indvandringen, direkte i loven.
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Da Danmark indtrådte i EU pr 1. januar 1973, blev der samtidig besluttet et
indvandringsstop. Danmark havde faktisk i slutningen af 1960´erne og i begyndelsen
af 1970´erne åbnet op for egentlig arbejdskraftindvandring og modtog et større antal
gæstearbejdere fra bl.a. Tyrkiet, Pakistan og det daværende Jugoslavien, men da man
indtrådte i EU, var det betragtningen, at man ville kunne dække arbejdskraftbehovet
fra de europæiske lande på grund af arbejdskraftens frie bevægelighed inden for EU,
hvorfor man ikke behøvede arbejdskraft fra tredjelande.
Indvandringstoppet er på mange måder fortsat en politisk forudsætning for
den danske udlændingelovgivning, men er ikke og bør ikke være skrevet ind i
lovgivningen. Forudsætningen har præget den danske udlændingelovgivning på
den måde, at udlændingeloven er opbygget som et tilladelsessystem – man søger
om ophold og bliver vurderet ud fra lovens betingelser. Og det betyder, at denne
politiske forudsætning kun kan tillægges en retlig betydning, hvis det har fundet
konkret udtryk i bestemmelser i loven. 14) Dette indebærer også en fleksibilitet,
som f.eks. gør det muligt for lovgiver at åbne op for en vis arbejdskraftindvandring
fra tredjelande, hvis virksomhederne f.eks. i fremgangstider fremsætter ønsker
herom, eksempelvis i forhold til veluddannede og højtlønnede, samtidig med at
man principielt fastholder indvandringsstoppet. Men dette må så give sig udtryk i
konkrete tilladelsesbestemmelser i loven.
Ud fra et retssikkerhedssynspunkt er det godt, at der er denne juridiske orden.
For de politiske målsætninger og prioriteringer ændrer sig over tid og på baggrund
af skiftende situationer. Det gælder f.eks. for migrationsspørgsmål som, hvor
meget udenlandsk arbejdskraft der er nødvendig i industrien, eller hvor mange
kvoteflygtninge, man ønsker at udtage fra FN´s flygtningelejre sammenholdt med
indtaget af spontane asylansøgere til et land.15)
Et andet område, der i flere af de nordiske lande har været omdiskuteret, er
familiesammenføringer. Og ud fra et politisk ønske om en begrænsning af antallet
af familiesammenføringer samt ønsker om at sætte ind over for tvangsægteskaber,
proformaægteskaber, genopdragelsesrejser mm. eller om at opnå en vellykket
integration. Men også disse legitime politiske ønsker må oversættes, hvilket
kan ske i form af konkrete betingelser for opnåelse af familiesammenføring.
Det kan være i form af betingelser omkring ægteskabet, for at dette kan føre til
familiesammenføring, f.eks. indførelse af bestemte aldersbetingelser for at opnå
familiesammenføring eller betingelser om at ægteskabet skal være indgået efter
begge parters egen fri vilje. Det kan være en række økonomiske betingelser for at
understøtte, at det ankommende familiemedlem bliver godt integreret. Og det kan
være betingelser omkring ægtefællernes tilknytning til et nordisk land sammenholdt
med oprindelseslandet for at vurdere, om ægteskabet mest naturligt skal udleves i et
nordisk land eller et tredjeland.
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Det er lidt den samme diskussion, man kommer ind på, når nogen vil gøre
den almindelige retsopfattelse i samfundet til en retskilde for domstolene og de
retsanvendende myndigheder. Et illustrativt eksempel hertil er den diskussion, man
havde i Norge efter de såkaldte Shabazi- og Delicsager i 2012.
Begge tilfælde angik sager med børn, hvor der flere gange var meddelt afslag
på asyl, og herefter genoptagelsesbegæringer, hvor der blev henvist til børnenes
tilknytning til Norge som følge af langvarigt ophold, men hvor der også blev meddelt
afslag af myndighederne.
Sluttelig blev sagerne indbragt for Højesteret, hvor man havde det faktum, at
børnene havde opholdt sig i Norge i flere år og dermed oparbejdet en tilknytning
til landet, samtidig med at en betydelig del af opholdene havde været ulovlige, fordi
forældrene nægtede at rette sig efter myndighedernes afslag på opholdstilladelse.
Selvom man kan være fristet til at lægge sig op ad Mads Henry Andenæs 16)
udsagn om, at dommerne generelt ikke kan vide så meget om retsopfattelsen i
samfundet, ligesom den normalt heller ikke lader sig dokumentere, stod den norske
højesteret omvendt i den situation, at man med citat fra den norske udlændingelovs
§ 38 skulle inddrage disse to hensyn: ”I saker som berører barn, skal barnets beste
være et grundleggende hensyn.” og ”Ved vurderingen av om tillatelse skal gis, kan
det legges vekt på indvandringsregulerende hensyn.”
Bestemmelsen i § 38 omhandler adgang til opholdstilladelse på grund af
stærke menneskelige hensyn eller særlig tilknytning til riget, og i kommentaren
til Udlændingeloven siges det, at de indvandringsregulerende hensyn er et
grundlæggende moment i helhedsvurderingen efter bestemmelsen. Det centrale er
i den forbindelse at sikre en kontrolleret og begrænset indvandring til Norge. 17)
I Højesterets behandling indgik spørgsmålet om, hvilke indvandringspolitiske
konsekvenser det ville have for staten Norge, hvis udlændingemyndighedernes
afgørelser blev kendt ugyldige. I tilknytning hertil var der udredninger af, hvor
mange andre børn, der opholdt sig i Norge, som kunne blive påvirket af afgørelsen i
de konkrete sager, hvor mange børn der eventuelt ville komme fremover, og hvilket
ansvar staten havde for, at familierne ikke var udsendt tidligere.
Endvidere indgik spørgsmålet om, hvad konsekvenserne ville kunne blive
for forholdet mellem forvaltningen og domstolene, hvis Højesteret prøvede
forvaltningsafgørelserne i de forelagte sager til bunds. Domstolene kunne i givet
fald få både et større antal sager og et større ansvar i sager om opholdstilladelse til
børn. Og regeringsadvokaten i sagen, Kine E. Steinsvik, satte det på spidsen med
følgende spørgsmål: ”Er det domstolene eller forvaltningen som skal håndheve norsk
innvandringspolitikk?” 18)
Et flertal i Højesteret nåede frem til afslag på ophold i begge sager, idet de
ikke fandt, at hensynet til ”barnets beste” kunne være udslagsgivende. Men der var
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dissens, og også efterfølgende kritik fra det juridiske miljø i Norge, som fandt, at
Højesteret havde taget indvandringspolitiske hensyn. Ligeledes var der kritik fra
kirkelige miljøer, fra dele af det politiske miljø og diskussioner i medierne. Med
udgangspunkt i overskriften om, hvor stærkt politiske hensyn bør reflekteres i loven,
er lederen om de to sager i avisen Dagbladet interessant. For det første havde den
overskriften: ”Uklare regler ga uklar dom”. Og i lederen lød det bl.a., at Højesteret
”hevdet riktiknok at dommen er den meste lojale overfor lovgiverne, men den
meget velbegrunnete dissensen forteller at det motsatte resultatet like gjerne kunne
forsvares.” Og endvidere: ”Konsekvensen av dagens politikk er fortsatt at barn som
i praksis er norske som noen, bliver utsendt fra landet de er uppvokst i. Det er en
streng og urettferdig asylpolitikk som er blind for barnets beste.” 19)
Endvidere blev der gennemført interviewundersøgelse blandt et repræsentativt
udsnit af befolkningen, som viste, at en langt større del af befolkningen end i
Højesteret ville tillægge hensynet til barnets tarv større vægt. Men Højesteret må
følge Stortingets lovgivning og regeringens politikudøvelse på udlændingeområdet
og for det første vægte hensynene, som de er fremstillet i den norske udlændingelovs
§ 38 med tilhørende fortolkninger, og for det andet tage hensyn til, at denne afvejning
også er foretaget af de kompetente administrative myndigheder på området:
Udlændingedirektorat og Udlændingenævn. Men naturligvis kan man overveje,
om lovgiver kunne have været mere præcis om afvejningen: på den ene side at barnets
bedste skal være et grundlæggende hensyn og på den anden side at ved vurderingen
af, om en tilladelse skal gives, kan der lægges vægt på indvandringsregulerende
hensyn. Det er bare vanskeligt at komme det nærmere, når hensynet til barnet også
følger af FN´s Børnekonvention, mens stillingtagen til indvandring på den anden
side er en national afgørelse og prioritering.

5. Fællesnordiske værdier ?
Man kan rejse spørgsmålet, om der gælder nogle fællesnordiske værdier, som kan
lægges til grund for reguleringen af migrationen mod de nordiske lande, og som
måske kan føre til en fællesnordisk definition af statens interesser på området.
Med udgangspunkt i landenes internationale forpligtelser kan der oplagt
peges på nogle hensyn, som må præge alle landenes regulering af migration.
Blot som et par eksempler: alle de nordiske lande har forpligtet sig til at beskytte
personer, der har en ”velbegrundet frygt for forfølgelse” af de grunde, der er nævnt
i Flygtningekonventionens artikel 1. Og omvendt har man ikke forpligtet sig til at
beskytte personer, der flygter af andre grunde, f.eks. på grund af sociale problemer,
hungersnød eller naturkatastrofer.
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Alle de nordiske lande har forpligtet sig til at respektere familielivet i
behandlingen af udlændingesager – heri ligger også en ret til at leve et normalt
familieliv. Der følger heraf desuden en beskyttelse mod adskillelse af nære familieliv.
I definitionen af pligten til respekt for familielivet bliver det ofte et spørgsmål om,
hvorvidt familielivet kan gennemføres – udleves – i et andet land end det nordiske
land. Dette betyder f.eks., at der ikke kan stilles mange betingelser i sager om
familiesammenføring for flygtninge.
Og alle de nordiske lande skal tage hensyn til barnets tarv i migrationssager, men
der følger dog ikke heraf et retskrav på ophold. Som eksemplet med anvendelse af
den norske udlændingelovs § 38 viser, kan indvandringsregulerende hensyn tillægges
lige så stor eller større vægt. 20)
Men der er også forhold, som sætter begrænsninger på, hvor langt man kan
komme med at opstille et fælles værdisæt, og som tværtimod kan give anledning til
en ret forskelligartet regulering af migration i de nordiske lande.
Ud fra bl.a. landenes behov for arbejdskraft henset til konjunkturer mm.
veksler det, hvor åbne bestemmelser man ønsker at opstille f.eks. med hensyn
til tredjelandsstatsborgeres muligheder for at få visum til korttidsophold eller
opholdstilladelse med henblik på beskæftigelse.
Og vurderingen af, hvor meget indvandring et land samlet ”kan bære”, kan også
veksle henset til økonomisk formåen, vurdering af påvirkning af grundlæggende
samfundsværdier, demografiske og geografiske forhold mm. og til eksempel føre til
forskelligartet regulering af, om man ønsker at give mulighed for beskyttelse til flere
end hvad der følger af forpligtelserne efter FN´s Flygtningekonvention, eller om man
ønsker at give mulighed for ophold til grupper af flygtninge, der har midlertidigt
ophold i andre lande end de nordiske, f.eks. som såkaldte kvoteflygtninge efter aftaler
med De Forenede Nationers Højkommissær for Flygtninge. Men det kan omvendt
betyde, at det set fra asylansøgerens eller migrantens opfattelse er lettere at få ophold
i ét nordisk land fremfor et andet.
De nordiske lande er på flere måder også præget af ændrede forhold omkring
den frie bevægelighed mellem landene, både i Europa generelt og i Norden. Dette
har igen sammenhæng med de voldsomme migrations- og flygtningebevægelser,
som Europa har set igennem de senere år, og som har sat såvel Schengen- som
Dublinsamarbejdet under pres. Det har f.eks. ført til, at man ikke finder at kunne
anvende kriterierne for overførsel eller tilbageførsel i perioder i forhold til visse
lande, der har tiltrådt Dublin-reglerne, eksempelvis Grækenland, Italien og Ungarn.
Alle de tre skandinaviske lande har på baggrund heraf indført midlertidig
grænsekontrol, sådan som Schengengrænsekodeksen åbner op for.
Og både Norge og Danmark har nu indført lovgivning, der i en eventuel
kommende ekstraordinær asyl- og migrantsituation giver mulighed for at beslutte,
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at en udlænding, der ankommer til grænsen direkte fra et andet land, ikke kan
få en ansøgning om asyl realitetsbehandlet, hvis ansøgeren indrejser fra et sikkert
tredjeland. Vurderingen er, at man i en sådan situation med fundamentalt ændrede
omstændigheder efter en folkeretlig vurdering ikke længere er forpligtet til at følge
procedurerne i Dublinforordningen. Ordningen er tænkt indført i situationer,
hvor Dublinsamarbejdet formelt set stadig gælder, men i realiteten ikke fungerer,
f.eks. ved at lande ikke registrerer asylansøgere som forudsat i forordningen eller
ikke accepterer at tilbagetage udlændinge i medfør af Dublinreglerne. Og det vil
altså indebære, at asylmyndighederne i en sådan situation ikke skal vurdere, om
en asylansøger skal overføres til et andet land efter reglerne i Dublinforordningen.
Beslutningskompetencen til at beslutte afvisning vil i nødsituationen ligge hos
politiet og ikke asylmyndighederne.
Det er vurderingen, at proceduren med i en krisesituation at give mulighed for
at afvise asylansøgere ved grænsen ikke er i strid med forpligtelserne efter FN´s
Flygtningekonvention, idet der alene kan afvises til et land, der har tiltrådt og
faktisk respekterer Flygtningekonventionen, og hvor der er adgang til en forsvarlig
asylprocedure. Ligesom udlændingen ikke vil være i risiko for dødsstraf eller at blive
underkastet tortur eller nedværdigende behandling eller straf.
De nordiske udlændingesystemer udfordres også af den frie bevægelighed, der
gælder mellem landene som følge af de nordiske aftaler og som følge af EU-reglerne
om fri bevægelighed. F.eks. førte kombinationen af EU-reglerne om såvel primær
som sekundær bevægelighed for EU-borgere og deres ægtefæller kombineret med
forskelligartede materielle regler om familiesammenføring til, at man på et tidspunkt
i offentligheden mellem Danmark og Sverige talte om den såkaldte ”Malmø-model”,
hvorefter danske statsborgere med ophold i Syd-Sverige opnåede familiesammenføring
efter de svenske udlændingeregler med en tredjelandsstatsborger og derefter under
henvisning til EU-rettens regler om sekundær bevægelighed flyttede tilbage til
Danmark efter et ophold i Sverige med ægtefællen. Og dette i en situation, hvor
det ikke ville have været muligt at opnå familiesammenføring direkte til Danmark
f.eks. på grund af bestemmelsen i den danske udlændingelovgivning, hvorefter begge
ægtefæller skal være 24 år eller derover.
Det bemærkes, at de forskellige forudsætninger for de nordiske landes regulering
af indrejse og ophold for migranter også kan føre til forskellige bestemmelser om
vilkårene for ophold, f.eks. de økonomiske vilkår om adgangen til sociale ydelser,
eller de udlændingeretlige vilkår for opnåelse af permanent opholdstilladelse.
I øvrigt udfordres de nordiske landes regulering af indvandring i disse år af et
andet forhold, nemlig dette, at der er en tendens til, at de forskellige systemer for
ophold bliver indblandet af andre hensyn end det, de er målrettet til. Asylsystemerne
udfordres i varierende grad af det forhold, at de også anvendes af personer med
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ansøgningsgrundlag, der klart savner hjemmel i Geneve-konventionen, hvilket igen
fører til overvejelser om anvendelse af indvandringspolitiske, kontrolorienterede
instrumenter til regulering af asylområdet 21). Det er også baggrunden for, at man
begynder at arbejde med begreberne og f.eks. taler om ”mixed migration” eller ”mixed
flows”. 22) Ordninger med henblik på studier udfordres af, at tredjelandsstatsborgere,
der opnår opholdstilladelse med henblik på at studere, i stedet i vidt omfang arbejder
- lovligt eller ”sort”, hvilket måske i virkeligheden har været deres primære motivation
for at søge om ophold. 23). Og der er eksempler på, at der i ordninger med henblik på
familiesammenføring inddrages hensyn om kvalificeret indvandring med henblik på
hurtig integration og tilskud til arbejdsmarkedet, sådan som det bl.a. kom til udtryk
i den danske ordning fra 2011 om et pointsystem i forbindelse med opholdstilladelse
som familiesammenføring til ægtefælle baseret på en række kvalifikationskriterier,
bl.a. omhandlende uddannelse, erhvervserfaring og sproglige kvalifikationer.

6. Den juridiske metode er også brugbar i forhold til
migrationsspørgsmål – men der er udfordringer
Når man skal vurdere den juridiske ramme for de nordiske landes regulering
af migration og de intentioner, der ligger bag fra politisk hold, er den bedste
fremgangsmåde at følge den almindeligt anerkendte juridiske metode, fordi den
også vil afdække statens interesse i reguleret indvandring i det omfang, det har fået
et juridisk udtryk.
Dette er en følge af styrken i den afdækning, der ligger i den juridiske metode,
og som anvendes af domstolene, advokater og jurister i forvaltningen, når man skal
finde den rigtige løsning – juridisk set – på et problem. Det giver endvidere en
entydighed i forhold til afdækningen af de juridiske kilder i modsætning til hvis
man følger læren om retlig polycentri, dvs. hvor man har den opfattelse, at retten
ikke skabes i ét, men i flere centre.
Efter den juridiske metode er første led identifikationen af faktum: hvad er
problemet eller konflikten, og hvad er de faktiske omstændigheder – det kan f.eks.
være omkring alder, indkomst, nationalitet osv.
Og dernæst følger identifikationen af juraen på området, altså retskilderne.
Det indebærer også en identifikation af lovgrundlag og lovforarbejder, herunder
udtrykte politiske mål og deres oversættelse til konkrete betingelser eller indramning
af det administrative skøn på det konkrete område. Statens interesse i reguleret
indvandring eller oversat: de politiske intentioner på området, bliver således blot et
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moment, og for juristen er det afgørende i anvendelsen af den juridiske metode, at
det er retligt kvalificeret.
I så fald kan man gennemføre det sidste led i den juridiske metode, nemlig den
såkaldte subsumption, hvor man ser på, hvordan retsopfattelsen passer på det givne
problem. Det resulterer i en konklusion – en afgørelse, der måske går ud på afslag,
tilladelse, straf, erstatning, udvisning el.a.
Men der vil konstant ske en retsudvikling, der udfordrer den retlige afvejning i
lyset af statens interesser omkring reguleret indvandring - f.eks. med henblik på at
begrænse indvandringen.
To nyere eksempler:
I U 2016.2883 H nåede den danske Højesteret i en i offentligheden meget omtalt
sag frem til, at en udlænding, der aktuelt var idømt 1 år og seks måneders ubetinget
fængsel, og som tidligere var straffet talrige gange med i alt ca. 10 års fængsel til
følge, ikke skulle udvises på trods af, at den danske udlændingelov klart indikerer,
at der skal udvises i sådanne tilfælde, medmindre det er i strid med Danmarks
internationale forpligtelser. Højesteret anførte, at vurderingen af, om det ville
være i strid med Danmarks internationale forpligtelser at udvise i den konkrete
sag, beroede på, om udvisningen efter den konkrete proportionalitetsvurdering, der
skal foretages efter EU-reglerne – den pågældende var kroatisk statsborger – og Den
Europæiske Menneskerettighedskonvention, vil være et uforholdsmæssigt indgreb i
den pågældendes ret til respekt for privatliv og familieliv.
Og Højesteret fandt i en enstemmig afgørelse, at det i den konkrete sag ville
være et uproportionalt indgreb i forhold til respekten for privatliv og familieliv at nå
frem til udvisning og lagde i den forbindelse bl.a. vægt på, at den pågældende havde
levet næsten hele sit liv i Danmark og havde familiemedlemmer og mindreårige børn
her, ligesom den pågældende havde meget begrænset tilknytning til Kroatien, hvor
han aldrig havde været 24).
I en meget omtalt ny afgørelse tog Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol
i den såkaldte Paposhvili-sag 25) stilling til, under hvilke betingelser en deltagerstat
kan udsende udlændinge med alvorlige behandlingskrævende behandlingsproblemer.
Der er praksis for, at man i sådanne sager skal undersøge, om de generelle
behandlingsmuligheder i hjemlandet for den pågældende sygdom er tilstrækkelige
og passende. Men herudover skal det efter afgørelsen vurderes, om den pågældende
udlænding faktisk har adgang til den behandling og i den forbindelse inddrage
omkostninger til medicin, adgangen til familienetværk el.l. og afstanden til at opnå
den nødvendige behandling og pleje.
Og hvis der eksisterer alvorlig tvivl om, hvorvidt der er denne konkrete adgang til
den nødvendige behandling, så skal deltagerstaten ”obtain individual and sufficient
assurances from the receiving State, as a precondition for removal, that appropriate
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treatment will be available and accessible to the persons concerned so that they do
not find themselves in a situation contrary to Article 3”.
Der er ingen tvivl om, at afgørelsen fra Strasbourg udfordrer de nordiske
lande, som har bestemmelser om mulighed for at opnå opholdstilladelse af særlige
humanitære eller menneskelige grunde, uanset hvordan lovgiver har vægtet
hensynene og udtrykt de politiske intentioner i loven, forarbejder mm.
Men samlet står tilbage, at vurderingen af de politiske intentioner og ønsker
omkring regulering af indvandring bedst sker ved at anvende en sædvanlig
juridisk metode, herunder med vægtning af retskildernes betydning og dermed
også stillingtagen til, om de politiske ønsker har fundet udtryk i selve loven,
lovbemærkninger mm.
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Religion og menneskerettigheder
Hans Gammeltoft-Hansen, fhv. Folketingets Ombudsmand,
professor em., dr. jur.

1. Indledning
”Religion og menneskerettigheder” er et meget mangfoldigt og komplekst emne.
Det ville hverken være muligt eller ønskeligt at forsøge at foretage en udtømmende
gennemgang af hele dette område inden for et foredrags rammer. Et udvalg blandt
emnets mange forskellige elementer og facetter må foretages. Det forsøger jeg
så at gøre – især i lyset af hvilke problemstillinger som i disse år er aktuelle og
omdebatterede under vore himmelstrøg.
De spørgsmål jeg vil komme ind på, er følgende:
 Hvad er religion? (i menneskeretlig forstand).
 Hvad er religionsudøvelse?
 Hvilke indgreb kan der gøres i religionsudøvelsen?
–– Generelle betragtninger
–– Eks. 1: Særlige forskrifter om slagtning af dyr
–– Eks. 2: Mandlig omskæring
–– Burkaforbud – Dynamisk fortolkning
–– Religionsfrihed og ytringsfrihed (blasfemi)
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Inden jeg vender mig til disse spørgsmål og problemstillinger, kan det måske være
nyttigt lige at give en kort oversigt over de forskellige retsgrundlag samt de vigtigste
sondringer og kategorier i forbindelse med religionsfriheden.

2. Retsgrundlag og sondringer
2.1. Retsgrundlag
Internationalt er religionsfriheden, i vekslende omfang, beskyttet i en række
konventioner. Vigtigst blandt konventionsbestemmelserne er FN’s konvention
om borgerlige og politiske rettigheder (UNCPR, 1966), art. 18, 1 og Den
Europæiske Menneskerettighedskonvention (EMRK, 1950), art. 9. Blandt FN’s
specialkonventioner kan nævnes Børnekonventionen (1989), art 14. Endvidere er
religionsfriheden omtalt i EU’s Charter om grundlæggende rettigheder (2000),
art. 10. Af betydning er også en række konventionsbestemmelser om forbud mod
diskrimination på grund af, blandt andet, religion.
Til de centrale konventionsbestemmelser knytter sig en række afgørelser,
udtalelser og andre tekster fra forskellige internationale organer. Udtalelser
mv. fra de organer hvis opgave det er at overvåge og fremme beskyttelsen af
religionsfriheden (som for FN’s vedkommende FN’s Menneskerettighedskomité
og FN’s Særlige rapportør for Religionsfrihed) er, selv om de ikke er folkeretligt
bindende, af betydning. I Europa spiller den righoldige praksis fra Den Europæiske
Menneskerettighedsdomstol (EMD) en helt afgørende rolle.
Nationalt er religionsfriheden først og fremmest værnet ved
forfatningsbestemmelser. I Danmark grl. § 67, i Finland grl. § 11, i Island grl. § 63,
i Norge grl. § 16, og i Sverige RF kap. 2, § 1, stk. 6. I forfatningerne vil der også (i
reglen) være bestemmelser om forbud mod diskrimination på grund af religion. I
retsgrundlaget indgår endvidere almindelig national lovgivning som udmønter og
udbygger forfatningens bestemmelser om religionsfrihed, og den retspraksis der
knytter sig til sådan lovgivning.

2.2. Sondringer
Når man taler om religionsfriheden, er der nogle grundlæggende sondringer og
kategorier man må holde sig for øje. – Jeg skal kort nævne dem; og som illustration
bruger jeg den bestemmelse om religionsfriheden som er gældende i alle de nordiske
lande, EMRK art. 9 stk. 1:
1

I FN’s Verdenserklæring om Menneskerettighederne (1948) er religionsfriheden omtalt i art. 18.
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”1. Enhver har ret til at tænke frit og til samvittigheds- og religionsfrihed; denne ret
omfatter frihed til at skifte religion eller tro samt frihed til enten alene eller sammen
med andre, offentligt eller privat at udøve sin religion eller tro gennem gudstjeneste,
undervisning, andagt og overholdelse af religiøse skikke.
2. Frihed til at udøve sin religion eller tro skal kun kunne underkastes sådanne
begrænsninger, som er foreskrevet ved lov og er nødvendige i et demokratisk samfund
af hensyn til den offentlige tryghed, for at beskytte den offentlige orden, sundheden
eller sædeligheden eller for at beskytte andres rettigheder og friheder.”

Art. 9 beskytter både den såkaldt indre og den ydre religionsfrihed. Sondringen
bygger på et kriterium der kan betegnes som alle de manifestationer af en persons
religiøse overbevisning der kan iagttages af omverdenen. Disse manifestationer er
omfattet af den ydre religionsfrihed. Alt hvad der ikke ytrer sig på denne måde,
vedrører den indre religionsfrihed.
EMRK art. 9 omfatter både den indre og den ydre religionsfrihed – ”tænke
frit” over for ”udøve”. Ser man på stk. 2 i bestemmelsen om betingelserne for at
gøre indgreb i religionsfriheden, fremgår det at sådanne indgreb kun kan gøres i
forhold til den ydre religionsfrihed – frihed til at ”udøve sin religion eller tro gennem
gudstjeneste, undervisning, andagt og overholdelse af religiøse skikke.” (fremh. her).
Den indre religionsfrihed er således beskyttet uden nogen form for forbehold.
Dette kunne syne af meget, men er dog nok i vidt omfang udtryk for at den rent
indre religionsfrihed jo efter sin natur vanskeligt kan gøres til genstand for indgreb.
(En undtagelse fra denne konstatering er dog bl.a. proselytisme eller indoktrinering
– dvs. aggressiv eller dominerende missionsvirksomhed, især over for børn, unge og
andre der er i en svag eller underordnet position).2
Den ydre religionsfrihed, manifestationerne eller religionsudøvelsen, er således
det væsentligste felt for den retlige beskyttelse og regulering. Her foreligger der
en væsentlig sondring mellem den individuelle og den kollektive religionsudøvelse.
EMRK beskytter udtrykkeligt begge dele – frihed til enten alene som sammen
med andre at udøve sin religion. Det samme gør f.eks. i Sverige RF kap. 2, §1, stk.
6: ”… frihet att ensam eller tilsammans med andra att utöva sin religion …”. Til
sammenligning kan nævnes at den danske grl. § 67, der efter sin ordlyd kun beskytter
den kollektive religionsfrihed, klart fortolkes således at også den individuelle frihed
nyder forfatningsbeskyttelse.
En sidste sondring der skal nævnes, er distinktionen mellem privat og offentlig
religionsudøvelse. Begge dele er beskyttet og nævnes udtrykkeligt i EMRK art 9.
2

Jf. Kokkinakis/Grækenland (25/5 1993). – Se også Schaumburg-Müller, i Lorenzen m. fl., Den
Europæiske Menneskerettighedskonvention - med kommentarer, 3. udg., København 2011, s. 772ff.
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I praksis vil det oftest være den offentlige religionsudøvelse som giver anledning til
spørgsmål og sager, både ved EMD og ved de nationale domstole.

3. Begrebet ”religion”
Religionsfriheden knytter sig selvsagt til begrebet ”religion”. Dermed bliver der
behov for at forsøge at indkredse hvad der i menneskeretlig forstand nærmere skal
forstås ved religion eller tro.3 Ganske vist anvender flere tekster bredere formuleringer
og taler om både tankefriheden, samvittighedsfriheden og trosfriheden. Det gælder
således EMRK art. 9 stk. 1. Men også f.eks.den finske grundlovs § 11 indledes med
ordene ”Var och en har religions- og samvetsfrihet”. Og Norges grundlovs § 16
afsluttes med at fastslå at alle tros- og livsynssamfund skal understøttes på lige linje.
Tanke- og samvittigheds- og trosfriheden gælder alle, det være sig religiøst
troende, agnostikere såvel som ateister (af sind eller af artikuleret overbevisning).
Man kunne derfor mene at religionsfriheden i f.eks. EMRK art. 9 kun er en
delmængde i forhold til tanke- og samvittigheds- og trosfriheden; og at en nærmere
afgrænsning derfor er overflødig. Men sådan forholder det sig ikke. Når det kommer
til de nærmere regler om udøvelsen af den personlige overbevisning, nævner art. 9 kun
”religion eller tro”. Så en vis indkredsning af religionsbegrebet er stadig nødvendig,
f.eks. i forhold til spørgsmål om hvorvidt en bestemt klædedragt udspringer af en
religiøs opfattelse, eller om den religiøse baggrund er blevet så fjern og udtyndet at
der alene er tale om en kulturel tradition, eller måske en blot og bar vane.
Man kan forsøge at afgrænse det retlige religionsbegreb på to måder: ved
en indholdsmæssig bestemmelse af selve begrebet og/eller ved at kvalificere den
subjektive religiøse overbevisning. Det første – en egentlig retlig bestemmelse af
religionsbegrebet – er der mig bekendt meget få, om overhovedet nogen, eksempler
på i konventions-, forfatnings- eller lovtekster; det overlades til forarbejder,
kommentarer og anden juridisk litteratur at prøve at indkredse begrebet. I Danmark
er der for nylig – i en betænkning om trossamfunds retsforhold 4 – indføjet en
bestemmelse i lovudkastets § 1:
”Ved trossamfund forstås i denne lov et fællesskab, hvis medlemmer samler sig om
en tro på magter, som står over mennesker og naturlove, efter udformede læresætninger og
ritualer.” (fremh. her)
3
4

”Tro” er ikke nødvendigvis synonymt med ”religion”, men kan indebære en vis udvidelse i forhold
til en snæver eller traditionel religionsopfattelse; jf. Enkvist, Religionsfrihetens rättsliga ramar,
Uppsala 2013, s. 102ff, og Rytter, Individets grundlæggende rettigheder, København 2012, s. 244f.
Betænkning nr. 1564 om en samlet lovregulering om andre trossamfund end folkekirken, marts
2017.
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Den kursiverede del af bestemmelsen er et forsøg på i lovreglens korte og stramme
form at indkredse eller afgrænse religionsbegrebet. Som det fremgår, er transcendensen
det centrale element. Det samme kan ses i f.eks. administrativ praksis i Norge hvor
Kulturdepartementet ”legger til grunn at religiøs tro er en overbevisning om at det
finnes en overjordisk virkelighet, dvs. en virkelighet som går utover grensene for det
allment sansbare, med avgjørende betydning for mennesket”.5
EMRK indeholder ingen begrebsmæssig fastlæggelse af religion eller religiøs
tro. I EMD’s praksis anlægger man en meget rummelig fortolkning.6 Domstolen
afstår således i vidt omfang fra at tage stilling til selve indholdet af religionsbegrebet.7
Dette gælder i særlig grad hvor den indklagede stat selv har lagt til grund at der tale
om et religiøst trossamfund8.
I stedet afgrænser Domstolen området for den menneskeretlige beskyttelse af
religionsfriheden ved at stille krav til karakteren af den religiøse overbevisning som
påberåbes af klageren. For at en personlig tro kan nyde beskyttelse efter EMRK
art. 9, må den – med en formulering anvendt i en lang række afgørelser9 – ”nå op
på et vist niveau af overbevisning, alvor, sammenhæng og betydning”;10 og den må
vedrøre grundlæggende forhold.

5
6

7
8
9

10

Betænkning nr. 1564, s. 50.
Se herved ovenfor note 3. – I den vide forstand tillægger EMD religions- og
overbevisningsfriheden stor betydning som en grundpille i demokratiet: ”… one of the foundations
of a ”democratic society” … It is, in its religous dimension, one of the most vital elements that
go to make up the identity of believers and their conception of life, but it is also a precious asset
for atheists, agnostics, sceptics and the unconcerned”; Kokkinakis/Grækenland (25/ 1993) og ofte
citeret i senere domme.
Domstolen anser sig ikke for egnet til teologisk og religionsvidenskabeligt at tage stilling til
sådanne spørgsmål; jf. Schaumburg-Müller, op. cit. s. 776f.
Se til eks. Kimlya/Rusland (1/10 2009), præmis 79-81 om Scientology; Izzettin Dogan m.fl./Tyrkiet
(26/4 2016), præmis 68 om Alevitter.
Jf. bl.a. Hasan og Eylem Zengin/Tyrkiet (9/10 2007), præmis 66; Klaus Blumberg/Tyskland (18/3
2008); Leela Förderkreis E.V. m.fl./Tyskland (6/11 2008), præmis 80; Jakóbski/Polen (7/12 2010),
præmis 44; Izzetin Dogan m.fl./Tyrkiet (26/4 2016), præmis 68 . – Formuleringen er vist første gang
anvendt i Campbell og Cosans/Storbritannien (25/2 1982), præmis 36, men her om ”convictions” (i
forbindelse med legemsstraf i skotske skoler).
”… attain a certain level of cogency, seriousness, cohesion and importance”. Se Kjølbro, Den
Europæiske Menneskerettighedskonvention - for praktikere, 4. udg., København 2017, s. 944.
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4. Begrebet ”religionsudøvelse”
Den grundlæggende betingelse for at tale om religionsudøvelse er naturligvis at det
drejer sig om en adfærd der er udsprunget af ”religion”.11 Når denne grundbetingelse
er fastslået, kan religionsudøvelse i den menneskeretlige sammenhæng karakteriseres
som dels en kerne af centrale religiøse aktiviteter, dels en række praktisk eller faktisk
betingede afledninger af denne kerne.
Ser man på de væsentligste internationale tekster 12 samt en række nationale
forfatningstekster, er kernen i religionsudøvelsen beskrevet som gudsdyrkelse,
andagt, rituelle handlinger samt overholdelse af religiøse forskrifter og sædvaner. Enhver
tænkelig form for religiøs adfærd – såsom bøn, gudstjeneste, liturgi, overholdelse af
helligdage, renselse, nadver, dåb, omskæring, procession, kaldelse fra klokketårne
og minareter, kost, faste, beklædning etc. – er omfattet af disse udtryk. Man kan
sammenfatte dem, og dermed kernen i religionsudøvelsen, i de to begreber Kultus
og Ritus (hvor ”ritus” forstås i videre forstand som også religiøse sædvaner såsom
dagliglivets mere formløse overholdelse af kost- og beklædningsforskrifter).
Fra kernebegrebet, kultus og ritus, sker der så en række afledninger som udvider
begrebet religionsudøvelse. Allerede i de centrale internationale tekster kan man se
et (delvist) eksempel herpå: Undervisning.
Når undervisning her nævnes som kun et delvist eksempel på en adfærd der
falder uden for kultus og ritus, skyldes det at undervisning jo også kan indeholde
kultiske (herunder forkyndende) og rituelle elementer. Men hvad man kunne kalde
”almindelig” kundskabsformidlende undervisning, har ikke denne karakter. Retten
til undervisning i religion udgør således en afledning af eller udvidelse i forhold til
kernebegrebet.
Hertil føjer sig en lang række af andre afledninger eller udvidelser, der kan
karakteriseres som nødvendige forudsætninger for den kultiske og rituelle udøvelse
af religionen, og som derfor inddrages under beskyttelsen af religionsfriheden.
Klare eksempler på sådanne nødvendige forudsætninger for udøvelsen af kultus
og ritus er opførelse eller indretning af religiøse bygninger og rum, etablering
af begravelsespladser, 13 trykning af religiøse og liturgiske bøger, uddannelse

11

12
13

Det er herved tilstrækkeligt at adfærden er religiøst motiveret eller inspireret, jf. Leyla Sahin/
Tyrkiet (10/11 2005). Kjølbro, op. cit. s. 945, sammenfatter dog praksis i en lidt snævrere formulering:
en ”tæt og direkte forbindelse mellem den pågældende handling eller adfærd og personens religion
eller overbevisning”. At adfærden skal være udsprunget af ”religion”, er en nødvendig, men ikke
en tilstrækkelig betingelse. EMD har i en række sager fastslået at ikke alt hvad der er affødt af en
religiøs opfattelse, uden videre er omfattet af EMRK art. 9; se til eks. Tamara Skugar/Rusland
(3/12 2009).
Herunder FN’s Verdenserklæring art. 18, UNCPR art. 18, EMRK art. 9 og EU’s Charter art. 10.
Jf. Johannische Kirche og Horst Peters/Tyskland (10/7 2001).
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og virksomhed af forkyndere og andre religiøse embedsindehavere.14 I den
menneskeretlige praksis kan man så fra disse klare eksempler bevæge sig videre til
spørgsmålet om i hvilket omfang visse juridiske og økonomiske forudsætninger for
den centrale religionsudøvelse kan henregnes til den beskyttede religionsudøvelses
begreb.
Juridisk drejer det sig først og fremmest om hvorvidt religiøse samfund har krav
på en offentligretlig anerkendelse eller registrering. Herom findes der en række
afgørelser fra EMD.15 De drejer sig om hvorvidt anerkendelse eller registrering er
en nødvendig betingelse for at trossamfundet kan opnå status som juridisk person
og dermed foretage sådanne retlige dispositioner som er praktisk nødvendige for
at kunne fungere som et organiseret religiøst fællesskab. Som udgangspunkt er
dette et spørgsmål om foreningsfriheden (EMRK art. 11). Men når foreningen er
et trossamfund, må det også – og måske endda primært – bedømmes i forhold til
religionsfriheden i art. 9.16
I lande der, som de nordiske, har en fri foreningsret med tilhørende juridisk
status, er der derfor som udgangspunkt ikke noget menneskeretligt begrundet
retskrav for trossamfund om anerkendelse eller registrering. Men dette udgangspunkt
brydes såfremt der er etableret en national lovgivning eller administrativ praksis –
hvilket er tilfældet i de nordiske lande – som tillægger anerkendte trossamfund
visse særrettigheder. I så fald medfører forvaltningsretlige lighedsgrundsætninger og
menneskeretlige forbud mod diskrimination at trossamfund har krav på anerkendelse
såfremt de opfylder de betingelser der er fastsat i den nationale lovgivning eller
administrative praksis.
Et markant eksempel herpå er tre domme inden for en periode på seks år (20112017) afsagt af den svenske Högsta Förvaltningsdomstolen17 mellem de samme parter.
Sagerne drejede sig om anerkendelse af Jehovas Vidner i henseende til at modtage
økonomisk statsbidrag efter den svenske lov herom fra 1999.18 I alle tre afgørelser
underkendte domstolen den svenske regerings afslag på at anerkende Jehovas Vidner
som støtteberettigede. Högsta Förvaltningsdomstolen henviste herved bl.a. til
forvaltningsretlige regler og til den forfatnings- og menneskeretlige beskyttelse af
religionsfriheden sammenholdt med reglerne om non-diskrimination.
Som det fremgår, illustrerer de svenske domme også spørgsmålet om hvorvidt
trossamfund har krav på økonomiske fordele. – Ud over direkte tilskud kan sådanne
14
15
16
17
18

Jf. Serif/Grækenland (14/12 1999), præmis 38-39; Agga/Grækenland (17/10 2002), præmis 53.
Se til eks. Metropolitan Church of Bessarabia/Moldavien (27/3 2002); Magyar Keresztény
Mennonita Egyház m.fl./Ungarn (8/4 2014); Religionsgemeinschaft der Zeugen Jehovas m.fl./
Østrig (31/10 2008); Kimlya m.fl./Rusland (1/3 2010).
Se herved Kjølbro, op. cit. s. 949.
Högsta Förvaltningsdomstolen, Mål nr. 1504-10, 4496-12 og 2310-16.
Lag (1999-932) om stöd til trossamfund.
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fordele bl.a. dreje sig om skattefradragsret for gaver og andre ydelser til trossamfundet,
fritagelse for betaling af visse afgifter og skatter (f.eks. ejendomsskatter for religiøse
bygninger) og bistand til at indkassere medlemsbidrag (”trossamfundsskat”). Stater
er ikke menneskeretligt forpligtede til at yde sådanne økonomiske bidrag eller
fordele til trossamfund. Men igen gælder det at hvis staten ved lov eller administrativ
praksis gør det, skal det ske neutralt efter principperne om lighed, saglighed og
non-diskrimination.19
Når det gælder EMRK, må det dog herved erindres at konventionens
diskriminationsforbud i art. 14 20 kun gælder forskelsbehandling i forhold til de
rettigheder eller friheder der er omfattet af konventionen selv og dens tilhørende
protokoller. Hvis forskelsbehandlingen gælder en økonomisk ydelse eller fordel
som ikke i sig selv kan siges at være en nødvendig eller afgørende forudsætning
for religionsudøvelsen, vil den således ikke kunne underkendes efter EMRK art.
14. – EMD er her, i hvert fald i et enkelt tilfælde i en sag mod Tyrkiet,21 gået ret
vidt og fastslået at fritagelse for betaling af udgifter til elektricitet i en såkaldt
”cemevi” (et alevitisk forsamlingshus der bruges til kulturelle aktiviteter mv., men
også til religiøse handlinger) var af så afgørende betydning for religionsudøvelsen
at diskriminationsforbuddet i art. 14 fandt anvendelse.

5. Begrænsninger i religionsudøvelsen
5.1. Generelt
Religionsudøvelsen kan som anført underkastes indgreb og begrænsninger. I
nationale forfatningslove er sådanne begrænsninger beskrevet forskelligt, blandt
andet af hængigt af på hvilket tidspunkt i den forfatningshistoriske udvikling
bestemmelsen er tilblevet. Menneskeretligt er EMRK art. 9 stk. 2 (der lægger sig
tæt op ad UNCPR art. 18 stk. 3) den bredeste og praktisk set vigtigste formulering:
”Frihed til at udøve sin religion eller tro skal kun kunne underkastes sådanne
begrænsninger, som er foreskrevet ved lov og er nødvendige i et demokratisk samfund
af hensyn til den offentlige tryghed, for at beskytte den offentlige orden, sundheden
eller sædeligheden eller for at beskytte andres rettigheder og friheder.”

19
20
21

Jf. Kjølbro, op. cit. s. 953f.
I modsætning til UNCPR art. 26.
Cumhuriyetei Egitim Ve Kültür Merkezi Vafki/Tyrkiet (2/12 2014), præmis 41.
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Man kan således opstille tre grundbetingelser for begrænsninger i religionsudøvelsen:
1.

2.

en formel betingelse: ”foreskrevet ved lov”,
et nødvendighedsprincip, samt enten

3a. visse generelle samfundshensyn (offentlig tryghed og orden, sundhed,
sædelighed), eller
3b. konflikt med andre rettigheder.

Jeg skal ikke gå nærmere ind på den formelle betingelse om kravet om lovforskrift.
Vedrørende de øvrige betingelser skærer jeg et praktisk set meget vigtigt område bort,
nemlig de begrænsninger og spørgsmål der opstår i forbindelse med ansættelses- og
arbejdsforhold. Et senere sektionsmøde beskæftiger sig særskilt med ”Skyldigheten
att utföra arbete ock religionsfrihed”, og dermed den mangfoldighed af spørgsmål
vedrørende begrænsninger i den individuelle religionsudøvelse som knytter sig til
– henholdsvis offentlige og private – ansættelsesforhold.
Nødvendighedsprincippet går jeg af tidsmæssige grunde let henover. I
EMD’s praksis antager det navnlig form af en proportionalitetsbedømmelse der
giver sig udslag i et væld af meget konkrete og pragmatiske vurderinger af især
de involverede rettigheder og interessers karakter samt indgrebets intensitet. Ofte
bliver denne proportionalitetsvurdering indlejret i spørgsmålet om staternes margin
of appreciation. Er denne skønsmargen stor (som det i vidt omfang er tilfældet ved
fortolkningen af art. 9), slækkes der samtidig på den beskyttelse som ellers måtte
følge af nødvendigheds- eller proportionalitetsbetingelsen. – Et udpræget eksempel
herpå er storkammerdommen om det franske burkaforbud22 som omtales nedenfor.
Om EMD’s praksis vedrørende de i bet. 3a opregnede hensyn (den offentlige
tryghed og orden, sundhed og sædelighed) må det indledningsvis fremhæves at
staterne på dette felt har et vidtgående fortolkningsspillerum, dvs. en bred fastlæggelse
af den ”margin of appreciation” der sammen med subsidiaritetsprincippet er (eller
i hvert fald bør være) et rekvisit i EMD’s praksis. Dette gælder også på visse andre
punkter i beskyttelsen af religionsfriheden, men træder nok særlig tydeligt frem
vedrørende forståelsen og vægten af de i art. 9 stk. 2 nævnte hensyn.
Begrundelsen for det vide fortolkningsspillerum for staterne (og den deraf
følgende svækkelse af den menneskeretlige beskyttelse) skal søges i EMD’s erkendelse
af at der blandt de europæiske nationer er ret forskellige traditioner og opfattelser
af forholdet mellem religionen, samfundet og staten. Der hersker således ikke et
principielt og grundlæggende fællesskab i opfattelser – herunder retsopfattelser, som
22

S.A.S./Frankrig (1/7 2014), storkammerdom.
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EMD ellers ville kunne tage i betragtning og henvise til 23 – vedrørende afvejningen
af de samfundsmæssige hensyn over for religionsudøvelsen.
De fleste spørgsmål om begrænsninger af religionsudøvelsen opstår i forhold til
den individuelle religionsfrihed. Et par eksempler (særlige forskrifter om slagtning
af dyr samt mandlig omskæring) omtales nærmere nedenfor.
For så vidt angår den kollektive religionsudøvelse drejer indskrænkningerne sig
i vidt omfang om det der tidligere blev omtalt som de nødvendige forudsætninger
for den centrale udøvelse af kultus og ritus (f.eks. etablering af religiøse bygninger
og lokaler eller af begravelsespladser). Her er det hovedsageligt grundsætninger
om non-diskrimination der markerer grænsen – at f.eks. bygninger og lokaler ikke
bliver undergivet andre og særlige krav end dem der følger af den almindelige
bygningsregulering og af planlovgivningen mv.24
I visse henseender går beskyttelsen af den kollektive religionsfrihed dog videre
idet den også kan pålægge staten positive forpligtelser. Staten har således en vis pligt
til aktivt at sørge for at trossamfund og religiøse forsamlinger uhindret kan samles og
udøve deres religion. Et eksempel herpå er EMD’s afgørelse i Öllinger/Østrig-sagen
(2006) hvor en jødisk forsamling på en kirkegård Alle Helgens dag blev forbudt
af politiet. Begrundelsen var at ceremonien måtte befrygtes at skabe uroligheder i
forhold til en gruppe veteraner, ”Kameradschaft 4”s traditionelle samling på samme
kirkegård til minde om faldne SS-soldater. EMD underkendte denne afgørelse og
fastslog en pligt for statsmagten til at sikre at begge forsamlinger kunne finde sted.25
Omdebatterede eksempler på spørgsmål om begrænsninger i den individuelle
religionsfrihed er særlige forskrifter om slagtning af dyr samt mandlig omskæring.26
Begge dele indgår som bekendt i jødisk og muslimsk religion.

5.2. Rituel slagtning
EMD har fastslået at adgangen til at få kød fra rituelt slagtede dyr er en del af den
beskyttede religionsudøvelse, hvorimod adgangen til selv, som trossamfund eller
individuelt, at udføre slagtningen ikke er det. I en sag fra 200027 mod Frankrig
fik en relativt mindre, ultraortodoks jødisk sammenslutning ikke medhold i at
23
24
25
26
27

Nogle vil hævde at et sådant fællesskab, der i sin tid fremhævedes som bærende for EMRK’s
tilblivelse, i vidt omfang er en fiktion med de nuværende 47 medlemslande; jf. Mads Bryde Andersen,
Juristen 2017, s. 247.
Se til eks. Johannische Kirche og Horst Peters/Tyskland (10/7 2001) om etablering af
begravelsesplads.
Öllinger/Østrig (29/6 2006), præmis 39 (og præmis 47-50, der dog alene omhandler en bedømmelse
efter art. 11 om forsamlingsfriheden).
I nordisk retslitteratur er både rituel slagtning og mandlig omskæring indgående behandlet i
Enkvist, op. cit. s. 123-204, i forhold til både svensk (forfatnings)ret og EMRK.
Cha’are Shalom Ve Tsedek/Frankrig (27/6 2000), storkammerdom.
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sammenslutningen havde krav på at kunne oprette egne slagterier hvor en særligt
vidtgående, religiøst foreskrevet, inspektion af det aflivede dyrs lunger kunne
foretages. Tilladelser til egne slagterier var tildelt den omfattende og dominerende
sammenslutning af jødiske menigheder i Frankrig. Herfra var man også rede til at
levere kød hvor det ekstra ritual, inspektionen, var gennemført. Endvidere kunne
det pågældende kød skaffes fra Belgien.
Af dommen fremgår det også at offentligretlige forskrifter om den rituelle
slagtnings gennemførelse (herunder at den kun må foregå på slagterier som opfylder
de almindelige krav til indretning og hygiejne, og at den kun må udføres af offentligt
autoriserede, af trossamfundet indstillede, slagtere) er i overensstemmelse med
begrænsningsbestemmelsen i EMRK art. 9 stk. 2, hvor jo blandt andet hensynet
til sundheden anføres.
Et meget afgørende punkt er om staten også retmæssigt kan foreskrive at den
rituelle slagtning kun må udføres efter forudgående bedøvelse af dyret; en sådan
bedøvelse strider mod de religiøse forskrifter. I Danmark indførtes i 2014 et krav
om forudgående bedøvelse også ved rituelle slagtninger. Kun få andre europæiske
lande har et sådant krav; iblandt dem er både Sverige og Norge, der indførte kravet
i 1930’erne og beholdt det også efter 1945. I såvel den Europæiske konvention
om beskyttelse af dyr til slagtning28 som i EU-retten 29 gøres der undtagelser fra
bedøvelseskravet når det drejer sig om rituelle slagtninger. I den føromtalte EMDdom anføres det udtrykkeligt (præmis 76) at Frankrig ved at gøre en sådan undtagelse
fra bedøvelseskravet ”effektivt beskyttede religionsfriheden”.30
Som udgangspunkt er der således grund til at tro at de skandinaviske krav om
forudgående bedøvelse også ved rituel slagtning er på kant med EMRK art. 9.
Kommer det til en sag herom ved EMD, skal der foretages en afvejning efter art. 9 stk.
2. Denne bestemmelse nævner intet om dyrevelfærd, og man skal således formentlig
hen under det mere vage og ubestemte hensyn til ”sædeligheden” for at finde et –
dyreetisk – modhensyn til religionsudøvelsen. I en proportionalitetsafvejning skal
det herved også inddrages hvor megen (ekstra) lidelse dyret må antages at blive påført
under og efter det hurtige og dybe halssnit hvormed den rituelle aflivning foretages.
Kommer det til en sag, er der dog to gode muligheder for at EMD ikke statuerer
en krænkelse. Den ene er at man måske ligesom i sagen mod Frankrig vil henvise til
muligheden for at importere kødet, herunder fra Tyskland hvor rituel slagtning uden
28
29
30

Europæisk konvention om dyr til slagtning af 10/5 1979.
Direktiv 93/119/EC af 22/12 1993 og Forordning 1099/2009 af 24/9 2009.
I præmis 77 tilføjer EMD til bemærkningen om at et offentligt tilladelses- og kontrolsystem er
legitimt efter art. 9 stk. 2, følgende passus: ”if there is to be ritual slaughter”, hvilket af Rytter, op.
cit. s. 260, tolkes som en antydning i retning af at totalforbud mod slagtning af ubedøvede dyr ville
kunne godkendes.
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bedøvelse ligefrem er beskyttet ved en dom fra den tyske Forfatningsdomstol.31 Den
anden (medvirkende) grund til mulig frifindelse af den indklagede stat er at EMD
på dette område som nævnt tillægger staterne et særlig vidt fortolkningsspillerum.
Dette blev da også udtrykkeligt fremhævet i sagen mod Frankrig.

5.3. Mandlig omskæring
Et andet meget omdebatteret spørgsmål om begrænsning af religionsudøvelsen,
er den mandlige omskæring. (Kvindelig omskæring er klart stridende mod
menneskerettighederne som en lemlæstelse der indebærer en krænkelse af EMRK
art. 3). Omskæring kan også finde sted af medicinske eller rent traditionelle grunde
(indtil 1970’erne blev således hovedparten af spæde drengebørn i USA og Australien
omskåret). Men for jøder og muslimer er omskæring en central del af den religiøse
praksis.Så vidt vides er omskæring ikke forbudt noget steds.32 Men i flere lande
diskuteres det jævnligt og engageret om et forbud mod omskæring af mindreårige
drenge bør indføres. De manglende forbud er klart nok årsagen til at EMD ikke
har haft anledning til at tage stilling til spørgsmålet om hvorvidt et sådant forbud
vil kunne godkendes efter art. 9 stk. 2.
De i mange lande eksisterende forskrifter om selve udførelsen af rituel omskæring
(herunder om lægelig medvirken eller overvågning samt om inddragelse af større
drengebørns egen holdning alt efter deres alder og modenhed) ville utvivlsomt blive
godkendt af EMD. Men spørgsmålet er hvorledes en sag om et eventuelt fremtidigt
totalforbud mod omskæring kunne tænkes at ville falde ud.
Udgangspunktet vil være at et forbud mod omskæring (i modsætning til
det senere omtalte burkaforbud) vil berøre et meget stort antal mennesker i det
europæiske område tilhørende to forskellige religioner; og at omskæringen har en
helt central og afgørende plads i deres religionsudøvelse.
En afgørende del af processen og afvejningen vil være om der foreligger
tilstrækkelige sundhedsmæssige modhensyn. Indtil videre synes der at herske
delte meninger om dette spørgsmål inden for den medicinske fagkundskab.33 Også
spørgsmålet om barnets selvbestemmelsesret vil være et tema. I EMRK Protokol
nr. 1 art. 2 om retten til uddannelse fastslås forældrenes ret til at sikre sig at barnets
uddannelse og undervisning sker i overensstemmelse med forældrenes egen religiøse
31
32
33

Bundesverfassungsgericht 1783/99, dom af 15/1 2002.
I Tyskland fastslog Landsretten i Köln (ved dom af 7/5 2012) at omskæring af et drengebarn var
i strid med straffelovens bestemmelser om legemskrænkelser. 12/12 2012 vedtog Forbundsdagen
imidlertid en lovbestemmelse som legaliserede omskæringen med visse forskrifter for udførelsen.
Noget andet er et lægeetisk princip om at der ikke bør foretages kirurgiske indgreb på sunde
individer.
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og filosofiske overbevisning.34 Omskæring er ikke uddannelse, men bestemmelsen er
dog et udtryk for forældrenes ret til at træffe afgørelse i religiøse forhold vedrørende
deres børn.
EMD fortolker og anvender naturligvis først og fremmest EMRK og de
tilhørende protokoller. Men andre internationale konventioner mv. om rettigheder
kan og bliver inddraget. Her vil FN’s Børnekonvention35 art. 24 stk. 3 kunne spille en
rolle. I denne bestemmelse siges det udtrykkeligt at ”Deltagerstaterne skal tage alle
effektive og passende forholdsregler med henblik på afskaffelse af traditionsbundne
ritualer, som er skadelige for børns sundhed”. – Bestemmelsen fører, som det fremgår
af ordlyden, atter hen til det medicinsk-fagligt omtvistede spørgsmål om hvorvidt
den mandlige omskæring er skadelig for sundheden.
Helt afgørende for udfaldet af en eventuel fremtidig sag ved EMD om forbud
mod omskæring vil det formentlig være hvorledes og hvor langt domstolen måtte
strække staternes margin of appreciation. Udgangspunktet er, som nævnt, at man
ofte tillader en bred margen når det drejer sig om indgreb i religionsudøvelsen.
Men om denne skønsmargen kan strækkes så vidt at den i realiteten overlader det
til staternes egen bestemmelse at indføre det meget indgribende omskæringsforbud,
er tvivlsomt. – Medmindre der fremkommer en medicinsk-faglig konsensus om at
omskæring har negative sundhedsmæssige konsekvenser, vil (eller bør) en sag for
EMD efter min opfattelse falde ud til at et totalforbud mod mandlig omskæring
ikke er foreneligt med EMRK art. 9.

5.4. Burkaforbud
Et ligeledes meget omdebatteret område vedrørende begrænsninger i
religionsudøvelsen – der har givet anledning til en række sager såvel ved EMD
som i national domspraksis – er som bekendt spørgsmålet om særlig klædedragt (og
religiøse symboler som led i dragten), især tildækkende klædedragt for muslimske
kvinder, men også f.eks. turban for mandlige sikh’er. Det skal ikke forfølges i detaljer
her da det først og fremmest opstår i forbindelse med ansættelses- og arbejdsforhold
(samt i skoler og andre uddannelsesinstitutioner). Dog skal det nævnes at et helt
generelt forbud mod religiøs beklædning på offentlige steder ikke vil være foreneligt
med EMRK art 9,36 medmindre det drejer sig om en klædedragt der – som muslimske
kvinders burka og niqab (med en smal åbning til øjnene) – helt skjuler ansigtet.37

34
35
36
37

Jf. Børnekonventionen (se flg. note) art. 14 stk. 2; EU-Charter art. 14 stk. 3.
FN-konvention af 20/11 1989 om Barnets Rettigheder.
Se herved Ahmet Arslan/Tyrkiet (23/2 2010).
Se S.A.S/Frankrig (1/7 2014), storkammerdom.
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I lyset af den stadigt mere omfattende debat om og kritik af EMD’s såkaldte
dynamiske fortolkning af EMRK og protokollerne38 kan der imidlertid være grund
til at opholde sig lidt ved storkammerafgørelsen i S.A.S/Frankrig-sagen fra 201439 der
godkendte det franske forbud mod (tilsigtet) ansigtsdækkende beklædning (selv om
forbuddet også omfatter niqab og vel elefanthuer o. lign., kaldes det her for nemheds
skyld blot ”burkaforbud”). Denne afgørelse må nok siges at være udtryk for en ret
dynamisk, for ikke at sige kreativ, fortolkning af art. 9 stk. 2.
EMD drager ikke i tvivl at burkaen er udtryk for religionsudøvelse, men
understreger, igen, at man er inden for et felt hvor staterne har en meget vid
skønsmargen. Uanset denne vide margen er det jo imidlertid nødvendigt for at
godkende forbuddet at dets formål dog på en eller anden måde kan henføres til et
af de hensyn som opregnes i art. 9 stk. 2. Domstolens afgørende argument for at
acceptere forbuddet er herved at den tildækkende beklædning strider mod ”andres
rettigheder og friheder”.
Umiddelbart kan man jo nok spørge hvad det er for nogle rettigheder og friheder
der så afgørende krænkes ved at møde burkaklædte kvinder i det offentlige rum.
Hertil svarer domstolen at det er ”the right of others to live in a space of socialisation
which makes living together easier” (præmis 122). Senere i dommen (præmis 142)
præciseres det at det er denne og kun denne ret til ”living together” (”le vivre
ensemble”) som er bærende for godkendelsen af totalforbuddet – en rettighed eller
et hensyn som ikke blot forekommer uhyre vagt, men som også kunne synes at
ligge et godt stykke uden for det der oprindelig var tænkt på med ”andres friheder
og rettigheder”. – Og når det kommer til spørgsmålet om nødvendigheden eller
proportionaliteten i at forbyde mindre end 2.000 kvinder ud af en befolkning på
65 mio. at bære burka eller niqab af hensyn til ”le vivre ensemble” i samfundet,
giver domstolen fuldstændig los ved endnu en gang at henvise til statens margin of
appreciation (præmis 153-158).40
Der er således her tale om en endog meget dynamisk, eller kreativ, fortolkning
af EMRK art. 9 stk. 2. – Men det er vel at mærke et eksempel på at dynamisk
fortolkning altså ikke blot kan bruges til at udbygge konventionens rettigheder,
men i høj grad også til – i de indklagede staters interesse – at slække på beskyttelsen
af Konventionens centrale rettigheder. Afgørelsen har været meget omdebatteret

38
39
40

Se til eks. (om den seneste danske diskussion) Jens Kristiansen, Jørgen Steen Sørensen, Mads Bryde
Andersen og Anders Henriksen i Juristen 2017, s. 71-106.
Se note 22.
Se herved også Kjølbro, op. cit. s. 959.
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og er, med god grund, blevet kritiseret.41 EMD har dog tilsyneladende ikke ladet
sig påvirke af kritikken. I juli 2017 fulgte domstolen op med en afgørelse42 der med
samme begrundelse godkender det belgiske burkaforbud fra 2011.

5.5. Andres friheder og rettigheder – særligt om ytringsfriheden
Med bemærkningerne om disse afgørelser vedrørende burkaforbud er vi også nået
til det sidste kriterium i EMRK art 9 stk. 2: beskyttelsen af andres rettigheder
og friheder. Når det drejer sig om forholdet mellem religionsfriheden og andre
menneskerettigheder, må det dog siges at der i praksis oftere er tale om et samspil
end om en konflikt. Religionsfriheden kan i de konkrete sager blandt andet spille
sammen med EMRK art. 8 (retten til respekt for privatliv og familieliv), art. 10
(ytringsfriheden), art. 11 (forsamlings- og foreningsfriheden) og, som nævnt, art. 14
(forbuddet mod diskrimination).43
Egentlige konflikter med andre menneskerettigheder er mere sjældne. Et
eksempel er den før omtalte Öllinger/Østrig-sag hvor forsamlingsfriheden og
dermed religionsfriheden for en jødisk forsamling blev tilsidesat af de østrigske
myndigheder af hensyn til en anden gruppes forsamlingsfrihed – men hvor denne
afgørelse som anført blev underkendt af EMD.
Meget omdebatteret er som bekendt i disse år spørgsmålet om forholdet
mellem religionsfrihed og ytringsfrihed. Især har diskussionerne om de såkaldte
Muhammed-tegninger, ikke mindst under vore himmelstrøg, stået på gennem
adskillige år. Diskussionen er interessant, om end den ofte synes at have en vis
tendens til at stivne i dogmatisk prægede positioner, herunder også hvad der
undertiden betegnes som ”ytringsfrihedsfundamentalisme”. Men stilles der skarpt
på den rent menneskeretlige vinkel, er store dele af debatten mindre relevant.
Religion og den religiøse følelse er ikke menneskeretligt beskyttet mod kritik
og afstandtagen. Først hvis kritikken kan hævdes at antage sådanne former at den
udgør en hindring for eller begrænsning i den beskyttede religionsudøvelse, får
spørgsmålet menneskeretlige aspekter. Dette gælder naturligvis helt klart når
kritikkerne går fra ytringer til fysisk (voldelig) handling44 eller trussel herom. Det
samme gælder ytringer der i form af såkaldt ”hate speech” eller tilskyndelse til vold
41

42
43
44

Inden for EMD’s egne rækker bør det noteres at den tyske og den svenske dommer (den
eneste deltagende dommer fra de nordiske lande) afgav en meget skarp og klar dissens der om
flertalsafgørelsen indledningsvis udtaler at den ”sacrifices concrete individual rights guaranteed by
the Convention to abstract principles”. Se også kritiske bemærkninger til EMD’s tidligere praksis
vedrørende påklædning Schaumburg-Müller, op. cit. s. 794f.
Belcami og Oussar/Belgien (11/7 2017).
Se herved Schaumburg-Muller, op. cit. s. 770, og Kjølbro, op. cit. s. 948ff.
Se til eks. The Gldani Congregation of Jehovah’s Witnesses m.fl./Georgien (3/5 2007).
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falder uden for den menneskeretlige beskyttelse af ytringsfriheden i EMRK art. 10.45
Men spørgsmålet er om en menneskeretlig konflikt (og dermed en afvejning efter
EMRK art. 9 stk. 2) også kan opstå selv om der kun er tale om verbale eller visuelle
ytringer der er omfattet af EMRK art. 10.
Vi bevæger os her ind på spørgsmålet om den menneskeretlige beskyttelse mod
blasfemi. De sager der har foreligget for EMD om blasfemi, har bestået i klager over at
stater ved at forbyde og sanktionere blasfemi har indskrænket klagerens ytringsfrihed
i strid med EMRK art. 10. EMD har i disse sager tilstået staten en meget vid
skønsmargen, og dermed i reglen statueret at indgrebet ikke var en krænkelse af
ytringsfriheden. Samtidig synes det imidlertid som om EMD’s mere principielle
opfattelse af blasfemiforbud i krydsfeltet mellem art. 9 stk. 2 og ytringsfriheden
ikke er helt klar. I en væsentlig afgørelse fra 1994 46 har EMD udtalt (præmis 47) at
modstanden mod eller benægtelsen af en religiøs opfattelse i ekstreme tilfælde kan
antage en sådan karakter at det afskærer religionens tilhængere fra at udøve deres
religionsfrihed. Hvorledes dette kan ske – forudsat at der stadig kun er tale om
verbale eller visuelle ytringer der, uanset hvor forhånende de kan være i deres udtryk,
ikke går over til fysisk (voldelig) handling eller opfordringer hertil eller anden ”hate
speech” – udtaler domstolen sig ikke om.
I det følgende afsnit går EMD imidlertid et stort skridt videre og taler om ”respekten
for troendes religiøse følelser som beskyttet i art. 9 …” (fremh. her). Dette hænger
ikke sammen. Den religiøse følelse er ikke omfattet af undtagelsesbestemmelsen i
art. 9 stk. 2 der kun handler om religionsudøvelsen, men må henføres til den indre
trosfrihed i art. 9 stk. 1. Så EMD’s bemærkning giver ikke rigtig nogen mening i en
sag om afvejning mellem religionsfrihed og ytringsfrihed efter art. 9 stk. 2.
To år efter dommen i Otto-Preminger-Institut/Østrig-sagen afsagde EMD
en anden dom 47 i hvilken den, omvendt, rejste spørgsmålet om hvorvidt regler
der forbyder blasfemi, i det hele taget kan anses for nødvendige i et demokratisk
samfund – og dermed om sådanne forbud og deres håndhævelse overhovedet vil
kunne falde ind under de eventuelt berettigede indgreb i ytringsfriheden i medfør
af undtagelsesbestemmelsen i EMRK art. 10 stk. 2. Domstolen pegede på at flere
medlemslande havde begrænset eller helt afskaffet de nationalretlige blasfemiforbud,
men konkluderede (præmis 57) at der ikke endnu (”as yet”) var tilstrækkeligt fælles
grundlag i medlemsstaternes retlige og sociale forhold til at fastslå at blasfemiforbud
ikke er nødvendige i et demokratisk samfund og dermed uforenelige med EMRK
art. 10.
45
46
47

Se herved blandt andet Delfi A/S/Estland (16/6 2015) og Perincek/Schweiz (15/10 2015),
storkammerdom.
Otto-Preminger-Institut/Østrig (20/9 1994).
Wingrove/Storbritannien (25/9 1996).
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EMD har i senere domme (fra 2003, 2005 og 2006)48 gentaget at der ikke foreligger
en fælles retsopfattelse i medlemslandene. Men i dag (20 år efter Wingrove-dommen
der antydede en fremtidig udvikling i retning af en fælleseuropæisk holdning), må
man konstatere at kun meget få europæiske lande har opretholdt blasfemiforbud.
I det nordiske område blev det i Sverige ophævet allerede i 1970; i Norge og Island
ophævedes det i 2015 og i Danmark for få måneder siden. Blandt de nordiske lande
har således kun Finland i dag et forbud mod blasfemi.
I lyset af EMD’s ret tydelige tendens i Wingrove/Storbritannien-sagen og
domstolens stadige læggen vægt på en (forventet?) fælleseuropæisk retsopfattelse – og
uanset den uklare udtalelse i Otto-Preminger-Institut/Østrig-sagen – er det derfor
mest nærliggende i dag at antage at ytringsfriheden har sejret, eller i hvert fald er
på vej til at sejre, over religionsfriheden i den forstand at den religiøse følelse ikke
nyder nogen menneskeretlig beskyttelse mod ytringer (som ikke er opfordringer til
vold eller anden ”hate speech”) uanset hvor krænkende de måtte være.

6. Afsluttende bemærkninger
Som anført indledningsvis har det kun været muligt at komme ind på enkelte
udvalgte problemstillinger inden for det meget brede og komplekse emne ”Religion
og menneskerettigheder”.Mange væsentlige spørgsmål er udeladt, herunder
forholdet mellem religionsfrihed og religionslighed – ikke mindst i samfund der,
som de nordiske, har historisk betingede nationalkirker eller flertalskirker over for
en lang række mindre eller helt små trossamfund af alle slags.49
Jeg håber at det trods disse begrænsninger alligevel er lykkedes under vejs at pege
på spørgsmål som kan vække til debat. Ud over at der jo kan være flere meninger
om afgrænsningen af begreberne ”religion” og ”religionsudøvelse”, vil blandt andet
følgende spørgsmål formentlig være egnede til at blive belyst i diskussionens form:
 Forenelighed med religionsfriheden:
 Nationale påbud om bedøvelse ved rituel slagtning af dyr?
 Nationale forbud mod mandlig omskæring?
 Nationale blasfemiforbud?
 EMD’s dynamiske fortolkning til fordel for staterne (burkaforbud).
48
49

Murphy/Irland (10/7 2003), præmis 67; I. A./Tyrkiet (13/12 2005), præmis 25; Giniewski/Frankrig
(31/1 2006), præmis 44.
Se herved bl. a. Rytter, op. cit. s. 247 og 265ff.
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Europarettens indflydelse
på nordisk forvaltningsret
Niels Fenger, landsdommer, professor dr. jur., Danmark

Europaretten har introduceret nye retskilder for forvaltningens virksomhed.
Den bevirker, at der nu gælder flere sæt af fortolkningstolkningsprincipper og
grundsætninger om saglig forvaltning. Navnlig EU- og EØS-retten påvirker den
nationale forvaltningsret. Via sin udvidende fortolkning af EMRK har EMD desuden
i stigende omfang gjort menneskerettighederne relevante for forvaltningsretten. Denne
udvikling kan være både nødvendig og velbegrundet ud fra europarettens egen logik.
Men den gør forvaltningsretten væsentligt mere kompliceret og uforudsigelig.

1. Emnet for dette bidrag
Hovedtesen for dette bidrag er, at den europæiske ret har medført betydelige
ændringer i både de retskilder, der regulerer forvaltningsmyndighedernes
virksomhed, og de principper for fortolkning og grundsætninger om saglighed,
som binder myndighederne. Det gælder navnlig for EU- og EØS-retten, men også
for Den Europæiske Menneskerettighedskonvention (EMRK). Der fremsættes
samtidig den supplerende tese, at den EU- og EØS-retlige påvirkning af
forvaltningsretten rejser væsentlige problemer for den forudsigelighedsretssikkerhed,
som er et af forvaltningsrettens pejlemærker. Endelig fremsættes den tredje tese, at
det næppe er alle forvaltningsmyndigheder og de nationale domstole, som er fuldt
ud opmærksomme på europarettens krav til den nationale forvaltning, og at der
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under alle omstændigheder hersker betydelig tvivl om, hvad behovet for at inddrage
EU-ret og menneskeret i forvaltningens daglige arbejder mere praktisk indebærer
for, hvordan offentligretlige regler skal fortolkes.
Bidraget indledes, under pkt. 2, med en vurdering af EU- og EØS-rettens
betydning for forvaltningsretten.1 Under pkt. 3 diskuteres, i hvilket omfang EMRK
påvirker myndighedernes arbejde. Henset til min baggrund som dansk jurist vil
jeg i stor udstrækning anvende dansk ret som illustration af, hvor europaretten slår
igennem. Jeg ser frem til diskussioner om, hvorvidt norsk, svensk, finsk og islandsk
ret mærker den europæiske ret på de samme felter.2

2. EU-rettens betydning for forvaltningsretten
2.1 Fortolkningsprincipper og grundsætninger
om saglig skønsudøvelse
Forvaltningsretten defineres almindeligvis som det retsgrundlag, der regulerer
forvaltningsmyndigheders ageren over for borgerne og over for andre myndigheder.
I så henseende tages der intet forbehold om, at de pågældende regler ikke må have
baggrund i international ret. Ud fra den klassiske definition af forvaltningsretten
udgøres en stor del af det forvaltningsretlige regelstof således af EU-regler og af
nationale gennemførelsesbestemmelser hertil.
En række myndigheder lever formentlig stadig under den misforståelse, at
EU-reglerne reelt kun har betydning for lovgivningsmagten og for ministerierne
i forbindelse med udarbejdelser af bekendtgørelser. Det forudsættes ofte, at den
daglige administrator kan gå ud fra, at de nationale regler er i overensstemmelse
med EU-retten, og at det derfor i praksis er tilstrækkeligt kun at interessere sig
for nationale retsregler og for umiddelbart anvendelige forordninger.3 En sådan
anskuelsesmåde svarer til den klassiske positivistiske retslære med dennes betoning
af den nationale lovgivningsmagt som centrum. Dermed anskues international ret –
formentlig instinktivt – som et ydre, fremmedartet element. Samtidig får EU-retten
en placering i det nationale retskildesystem, som svarer til det traditionelle, men nu
i realiteten forladte, dualistiske princip, hvorefter folkeretten formelt set ikke er en
del af gældende national ret.
1
2
3

I det følgende anvender jeg af fremstillingsmæssige grunde alene ordet EU-ret og ikke tillige EØSret, hvor der ikke er grund til at sondre mellem de to retssystemer.
Se endvidere om Norge, Alterskjær og Fenger, EØS-rettens innflytelse på norsk forvaltningsrett,
Jussens Venner 2006, s. 171.
Se for så vidt angår svenske forvaltningsmyndigheder Statskontoret 2006:16, Förvaltning fór fri
rórlighet, s. 42 f.
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En sådan betragtningsmåde overser imidlertid, at behovet for at inddrage EUret ikke kun indtræder, når de internationale og indenlandske bestemmelser er i
modstrid med hinanden. Såvel national rets egne fortolknings- og formodningsregler
som EU-rettens principper om forrang og EU-konform fortolkning nødvendiggør
nemlig, at nationale retsregler løbende skal fortolkes i overensstemmelse med
EU-retten. Dette indebærer ikke kun en pligt til at fortolke nationale regler i
samklang med EU-reglernes ordlyd; uanset om der er modstrid mellem EU-reglen
og den relevante nationale regel, og uanset om EU-reglen opfylder betingelserne
for at have direkte virkning, er EU-reglen – og dermed også dette retssystems
særegne fortolkningsprincipper – en umiddelbar og højt rangerende retskilde ved
fortolkningen af den pågældende nationale retsregel.4 I realiteten er EU-rettens krav
om konform fortolkning et krav om, at den nationale fortolkningsstil i påkommende
tilfælde enten suppleres eller helt erstattes af den EU-retlige fortolkningsstil.
Dermed påvirkes ikke blot selve regelstoffet, men også de principper for fortolkning
og skønsudøvelse, som udgør forvaltningsrettens grundkerne, markant af EU-retten.
Konsekvensen er, for det første, at der nu gælder 24 – og i EFTA EØS-landende
26 – ligestillede sprogversioner. Da disse sprogversioner undertiden divergerer, bliver
klassisk ordlydsfortolkning langt mere udfordrende og får nødvendigvis en mindre
fremtrædende plads blandt fortolkningsfaktorerne.
Der gælder endvidere intet princip om fortolkning til fordel for borgerne.
Undertiden vil forskelle i sprogversionerne derfor indebære, at en borger ikke
tillægges en rettighed, som den nationale lovtekst tilsyneladende giver ham, og
som han måske har indrettet sig i tillid til. Der kan også være tale om, at borgeren
pålægges en pligt, uden at legalitetsprincippet med rimelighed kunne hævdes at
være opfyldt, såfremt man alene tog udgangspunkt i det pågældende lands egen
sprogversion. Eksempelvis må det normalt kræve en relativ klar hjemmel at
pålægge en privat en afgiftsbyrde. Dette hjemmelskrav kan imidlertid ikke længere
stilles snævert i forhold til landets egen sprogversion. For ikke at blive mødt med
tilsyneladende uhjemlede byrder, må de nordiske borgere nu læse lovtekster på bl.a.
slovensk, græsk og portugisisk.
Til illustration kan nævnes, at et EU-Domstolen fortolkede et EU-direktiv om
moms, der efter dets danske sprogversion pålagde moms for ”udlejning af pladser
til parkering af køretøjer”, således at momspligten tillige indtrådte ved udlejning af
en bådplads på vand. EU-Domstolen anerkendte, at bl.a. den danske sprogversion
ganske vist kun omfattede landtransportmidler på hjul, men fremhævede samtidig,
at en række andre sprogversioner anvendte begreber, der omfattede transportmidler

4

Sag C-176/12, Association de médiation sociale, dom af 15. januar 2014.
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generelt set, herunder luftfartøjer og både.5 I en anden sag blev et dansk
forsikringsselskab pålagt afgift af handel med aktier, der ikke var børsnoterede,
selv om den danske (og den tyske) version af det relevante direktiv alene tillod
opkrævning af ”børsomsætningsskatter”. Hovedparten af de øvrige sprogversioner
talte nemlig mere bredt om ”afgifter på overdragelse af værdipapirer”, uden at lade
afgiftspligten være afhængig af, om handelen skete via en børs.6
Herudover er der grund til at fremhæve, at begreber anvendt i en EU-retsakt
ikke kan fastlægges gennem en henvisning til tilsvarende begreber i national ret,
men må gives et selvstændigt EU-retligt indhold. Resultatet er, at det kan blive svært
at opretholde den konsekvens og ensartethed i lovgivningspraksis, som tilsigtes af
hensyn til retssystemets konformitet, og den del af retssikkerhedsidealet, der består
i, at nye retsregler føjer sig kohærent og konsistent ind i det bestående regelsæt.
Fordoblingen af mere eller mindre parallelle begreber gør desuden retsanvendelsen
mindre forudsigelig, da jurister med baggrund i national ret hyppigt instinktivt
anskuer EU-reglerne ud fra de retlige begreber, som de har tilegnet sig gennem deres
nationale retssystem. Derved risikerer de at tillægge EU-regler en anden rækkevidde
end den, som EU-Domstolen indlæser i de pågældende begreber.
Leitner-sagen udgør et formueretligt, men illustrativt eksempel på den risiko
for forkert retsanvendelse, som sådanne ”faux amis” kan fremkalde. En køber af en
charterrejse havde ”mistet sine ferieoplevelser” som følge af salmonellaforgiftning
og rejste på den baggrund krav mod sit rejseselskab om kompensation svarende
til en ny gratis rejse.7 Det dagældende pakkerejsedirektiv 90/314 indførte regler
om ”erstatning” for de ”skader, der påføres forbrugeren som følge af manglende
eller mangelfuld opfyldelse af aftalen”, men definerede ikke i sin ordlyd, om
ikke-økonomisk skade var omfattet. I dansk ret forstås begreberne ”erstatning” og
”skade” som alene omfattende økonomiske tab, og forbrugeren ville derfor ikke efter
en ”dansk” forståelse af direktivet kunne vinde frem med sit krav. Under sagens
behandling ved EU-Domstolen argumenterede flere medlemsstater for, at direktivet
blot fastsatte et minimum af beskyttelse, og at det tilkom de nationale lovgivere at
fastlægge, hvilke typer skader der skulle dækkes. Domstolen bemærkede heroverfor,
at et væsentligt formål med direktivet var at udligne konkurrenceforskelle. Hvis
der i visse stater var en forpligtelse til at erstatte ikke-økonomisk skade, mens dette
ikke var tilfældet i andre stater, ville dette medføre konkurrenceforvridninger.
Da direktivets sigte ydermere var forbrugerbeskyttende, måtte ordene ”skade” og
”erstatning” på den baggrund fortolkes således, at forbrugeren kunne have et krav på
godtgørelse for ikke-økonomisk skade. Denne makroøkonomiske konkurrencevinkel
5
6
7

Sag C-428/02, Fonden Marselisborg Lystbådehavn, Sml. 2005.I, s. 1527.
Sag C-236/97, Codan, Sml. 1998.I, s. 8679.
Sag C-168/00, Leitner, Sml. 2002.I, s. 2631.

146

N orden i v ä rlden

ville næppe have været det første, som en nordisk skolet formueretsjurist ville have
taget udgangspunkt i, når han skulle fortolke skadesbegrebet.
EU-retten indebærer også, at retskildeværdien af nationale forarbejder
formindskes markant. Det gælder naturligvis særligt, hvor forvaltningen skal træffe
afgørelse direkte i medfør af en forordning, og hvor der derfor slet ikke foreligger
nationale lovbemærkninger m.v. Tilsvarende i de mange tilfælde, hvor et direktiv
gennemføres ved bekendtgørelse. Retskildeværdien af nationale forarbejder svækkes
imidlertid også i tilfælde, hvor et direktiv gennemføres ved en egentlig lov, og
forarbejderne angår forståelsen af en bagvedliggende EU-regel. For den nationale
lov skal jo fortolkes i overensstemmelse med det bagvedliggende direktiv, således
som dette fortolkes af EU-Domstolen, og EU-Domstolen tillægger i den forbindelse
ikke den nationale forståelse af direktivet, således som denne forståelse er kommet
til udtryk i lovbemærkningerne, nogen som helst vægt.8
Retskildevægten af nationale forarbejder reduceres også i tilfælde, hvor den
nationale regel for så vidt ikke tilsigter at gennemføre en EU-regel, men hvor
forarbejderne lægger op til en retstilstand, som imidlertid viser sig at stride mod
EU-retten. Kravet om EU-konform fortolkning indebærer nemlig efter EUDomstolens praksis, at selv klare angivelser om retstilstanden i nationale forarbejder
må ignoreres i det omfang, dette er påkrævet for, at EU-retten kan slå igennem
ved fortolkningen af den nationale lovbestemmelse.9 I hvert fald i Danmark er
ministerierne opmærksomme på disse EU-retlige krav, når de udformer lovforslag.
Og som følge heraf er de generelt mere tilbageholdende med at anvende forarbejder
til at præcisere indholdet af en uklar ordlyd i lovbemærkningerne. Det er således
både selve retskildevægten og informationsindholdet i forarbejderne, som EU-retten
sætter under pres.10
På tilsvarende måde ændrer EU-retten – inden for dens anvendelsesområde –
den nationale forvaltningsrets almindelige saglighedsprincipper og bindinger på
forvaltningens skøn. Således har den EU-retlige lighedsgrundsætning et andet indhold
end bl.a. den danske. Det skyldes bl.a., at det EU-retlige ligebehandlingsprincip
ikke i første række fokuserer på de formål, som myndighederne forfølger i de
sammenlignede tilfælde. I stedet lægges vægt vægten på virkningerne af de krav
og kriterier, som myndighederne opstiller forskelsbehandling. EU-retten ret flytter
med andre ord lighedstanken fra et spørgsmål om, hvorvidt myndigheden varetog
saglige hensyn, til en undersøgelse af, hvilke praktiske konsekvenser en anvendelse
8
9
10

Sag C-371/02, Björnekulla, Sml. 2004.I, s. 5791.
Sag C-441/14, Dansk Industri (Ajos), dom af 19. april 2016.
Noget andet er, at myndighederne nok i større omfang end traditionelt antaget kan anvende EUretlige forarbejder ved fortolkningen af EU-regler og nationale gennemførelsesbestemmelser hertil,
jf. Fenger, Forarbejders retskildeværdi i EU-retten, UfR 2014 B, s. 293.
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af selv saglige kriterier resulterer i. Dette fokus på virkningen konstrueres bredt,
således at det tillige omfatter såkaldt statistisk diskrimination, altså tilfælde, hvor
en gruppe beskyttet mod anvendelsen af et bestemt kriterium relativt set rammes
oftere eller hårdere end medlemmer af andre grupper. Forskellen i betragtningsmåde
illustreres af en sag om manglende adgang til at erhverve kørekort på grund af
dårligt syn, hvor EU-Domstolen talte om den ”forskelsbehandling, som en person
udsættes for, afhængigt af, om den pågældende har den nødvendige synsstyrke for
at kunne føre et motorkøretøj”.11 Samtidig kæder EU-retten denne effektfokuserede
vurdering sammen med proportionalitetsbetragtninger. Som følge heraf får
forvaltningsmyndighederne pligt til mest muligt at af bøde forskelsbehandlende
virkninger af de i sig selv lovlige hensyn, som de måtte forfølge.
Også proportionalitetsprincippet får et andet indhold, når myndigheder skal
træffe afgørelser i sager, der involverer EU-ret, end når en sag skal afgøres alene
ud fra national forvaltningsret. Retsanvenderen vil således ofte foretage en forkert
retsanvendelse, hvis han anvender det nationale proportionalitetsprincip i relation
til en EU-forordning eller i relation til en national gennemførelseslov til et direktiv.
Samlet set griber EU-retten ind i hjertet i den forvaltningsretlige lære om,
hvordan man afgrænser forvaltningens hjemmelsbestemmelser. Hele læren om
fortolkning af offentligretlige regler er blevet fordoblet. Det deraf følgende væsentligt
mere komplicerede retskildebilledet forøges af, at EU-retten ikke fuldstændigt
fortrænger den almindelige nationale forvaltningsret; begge retssystemer gælder
som udgangspunkt parallelt i samme sag. Den forvaltningsakt, som forvaltningen
udsteder i medfør af en EU-forordning eller en national regel, der implementerer
et direktiv, skal nemlig tillige overholde den nationale forvaltningsrets almindelige
retsgrundsætninger i det omfang, EU-reglen overlader medlemsstaterne et skøn.
Principielt set er der nyt i, at international ret kan fremtvinge andre
fortolkningsmetoder og indeholde begreber, der kun tilsyneladende svarer til de
nationale. Imidlertid indebærer den kolossale mængde af EU-regler og deraf følgende
nationale gennemførelseslove, at forvaltningsretten såvel i sit retskildegrundlag som
i sine fortolkningsværktøjer er blevet internationaliseret i en helt anden grad end
tidligere. Efter min opfattelse kan man på den baggrund ikke med rette længere
for, at EU-retten alene præger den specielle forvaltningsret, men endnu ikke i
nævneværdig grad har betydet noget for den almindelige forvaltningsret, hvormed
forstås de generelle saglighedskrav og fortolkningsprincipper, som gælder på tværs
af forvaltningsrettens enkelte særdiscipliner.
Noget andet er, at det, så vidt jeg kan bedømme, er vanskeligt at finde konkrete
eksempler på, at EU-retten for alvor har påvirket de generelle fortolkningsprincipper
11

Sag C-356/12, Glatzel, dom af 22.5.2014.
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i nordisk forvaltningsret uden for de områder, hvor EU-retten finder anvendelse.
Det vil da også være overraskende, om de nordiske lande helt skulle overtage den
EU-retlige fortolkningsstil og de EU-retlige saglighedskrav. En sådan frivillig
grundlæggende ændring af den nationale forvaltningsret giver ingen mening,
medmindre man anser den nationale forvaltningsret for ringere end den europæiske.
Og sådan er det nok de færreste nationale dommere, der tænker.

2.2 Forvaltningsproces og domstolsprøvelse
Inden for rammerne af dette bidrag er det ikke muligt at redegøre for alle de tilfælde,
hvor EU-retten har modificeret forvaltningsprocessen. Der er imidlertid næppe
tvivl om, at EU-retten bl.a. har betydning gennem den store mængde særregler,
der punkt for punkt fraviger de tværgående forvaltningslove. Bl.a. er de nordiske
offentlighedslovgivninger påvirket af direktivet om adgang til miljøoplysninger og
af de indirekte begrænsninger i adgangen til aktindsigt, der følger af forordning
1049/2001 om aktindsigt i Europa-Parlamentets, Rådets og Kommissionens
dokumenter. Endvidere er persondataretten i betydelig grad reguleret på EUretligt plan ved persondatadirektiv 95/46. Denne påvirkning vil kun blive større,
når persondataforordning 2016/79 træder i kraft. Bl.a. reglerne om tavshedspligt
mellem myndighederne styres nu i stor grad af EU-ret.
For så vidt angår domstolsprøvelsen har EU-retten selvsagt haft størst
betydning for de nordiske lande, der traditionelt har haft en svag domstolskontrol
med forvaltningens afgørelser. Men også i Danmark, hvor domstolsprøvelse af
forvaltningens afgørelser er dagligdag, har EU-retten haft betydning for bl.a.
adgangen til at anordne opsættende virkning eller andre midlertidige foranstaltninger
under domstolsprøvelsen.12 EU-retten har også påvirket de danske regler om
betydningen af undskyldelig retsvildfarelse og overvæltning af tab i forbindelse med
tilbagesøgning af uretmæssigt opkrævede afgifter.13
Den største påvirkning angår dog nok principperne for offentlige myndigheders
erstatningsansvar. Her fordrer EU-retten bl.a. en bredere afgræsning af, hvornår
et brud på en offentligretlig regel er erstatningsretligt relevant.14 EU-retten giver
også større adgang til erstatning i tilfælde, hvor buddet på EU-retten er sket ved en
national lov og ikke ”blot” ved en konkret forvaltningsakt.15 Forskellen til bl.a. dansk

12
13
14
15

U 1994.823 H, U 2002.1253 H og U 2005.2650 Ø.
Sag C-188/95, Fantask, Sml. 1997.I, s. 6783, sag C-398/09, Lady og kid, Sml. 2011.I, s. 7375, og sag
C-94/10, Danfoss, Sml. 2011.I, s. 9963.
Sag C-445/06, Danske Slagterier, sag C-420/11, Leth, og sag C-201/02, Wells.
Forenede sager C-46 og C-48/93, Brasserie du Pêcheur, Sml. 1996.I, s. 1029.
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ret bliver – i hvert fald på det principielle plan – særlig tydelig, når spørgsmålet er,
om der kan opnås erstatning for tabsfremkaldende EU-stridige domme.16

2.2. Særligt om EU’s Charter om grundlæggende rettigheder
En bedømmelse af EU-rettens betydning for den nationale offentlige ret ville ikke
være komplet, hvis ikke den inddrog EU’s Charter om grundlæggende rettigheder.
Efter Chartrets art. 51 skal de nationale forvaltningsmyndigheder og domstole
iagttage chartret, bl.a. når de træffer afgørelser direkte efter en forordning eller
en national regel, der gennemfører et direktiv.17 Selv hvor en national retsregel
ikke tilsigter at gennemføre EU-ret, kan den nationale regel endvidere have en
sådan funktionel sammenhæng med EU-retten, at Chartret gælder. Som eksempel
kan nævnes Soukupová-dommen, hvor nationalt fastsatte regler om forskellige
pensionsaldre for mænd og kvinder var omfattet af Chartret, da de nationale regler
virkede i et samspil med EU’s fælles landbrugspolitik, herunder reglerne om støtte
ved førtidspensionering i landbruget.18 Endelig skal Chartret iagttages i forhold til
enhver regel, der begrænser de fire friheder. Det gælder, selv om de pågældende regler
ikke er vedtaget med henblik på at gennemføre EU-retten.19
Chartret består af en bred pamflet af rettigheder af betydning for den nationale
forvaltningsret. Dels medtager Chartret en vifte af sociale og økonomiske
rettigheder, der hidtil ikke har været nedfældet på traktatniveau, og som næppe
heller genfindes i hovedparten af medlemsstaternes forfatninger. Dels har nogle af
Chartrets grundrettigheder karakter af retsprincipper, som i national ret anskues
som forvaltningsretlige principper uden større forfatningsmæssig betydning.
Dermed har Chartret ”forfatningsgjort” dele af forvaltningsretten. Denne tendens
understøttes af, at EU-Domstolen inddrager Chartret ved fortolkningen af EUregler, selv hvor dette ikke sker med henblik på at undgå, at disse regler strider
mod Chartret, men ”blot” fordi Chartret knæsætter værdier, der kan anvendes
som fortolkningsmomenter. Som eksempel kan nævnes en dansk sag, hvor EUDomstolen henviste til Chartrets artikel 15 om erhvervsfrihed med henblik på at
fortolke et direktiv på en måde, der sikrede de berørte virksomheder en større grad
af frihed til at oprette og drive egen virksomhed.20
16
17
18
19
20

Fenger og Kristiansen, Acte uclair, i Dahl m.fl., Festskrift til Jens Peter Christensen, s. 825 (842 ff).
Sag C-135/13, Szatmári Malom Kft., dom af 15. maj 2014, sag C-212/13, Ryneš, dom af 11. december
2014, og sag C-314/13, Peftiev, dom af 12. juni 2014.
Sag C-401/11, Soukupová, dom af 11. april 2013. Se også sag C-650/13, Delvigne, dom af 6. oktober
2015, og sag C-617/10, Fransson, dom af 26. februar 2013.
Sag C-98/14, Berlington Hungary, dom af 11. juni 2015, og sag C-390/12, Pfleger, dom af 30. april
2014.
Sag C-510/10, DR og TV2 Danmark A/S, dom af 26. april 2012.
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En potentielt betydningsfuld bestemmelse er Chartrets art. 41 om god
forvaltning. Bestemmelsen regulerer – i en forholdsvis overordnet form – forskellige
forvaltningsprocessuelle spørgsmål. Art. 41 er efter sin ordlyd udelukkende rettet
mod Unionens institutioner, organer, kontorer og agenturer. Den praktiske
betydning af heraf er imidlertid begrænset, idet EU-Domstolen har udtalt, at bl.a.
den ret til partshøring, som bestemmelsen knæsætter, blot udgør en kodifikation af
en almindelig retsgrundsætning, der – uafhængigt af bestemmelsens formulering
– også binder medlemsstaterne.21 Dermed gælder der inden for EU-rettens
anvendelsesområde to forvaltningsprocessuelle regelsæt. Og det er ingenlunde givet,
at enhver EU-retlig pligt til f.eks. partshøring eller begrundelse allerede følger af
de nationale regler.
En anden væsentlig bestemmelse er Chartrets artikel 8, stk. 1, der fastsætter,
at ”[e]nhver har ret til beskyttelse af personoplysninger, der vedrører den
pågældende”. Som EU-Domstolen gjorde det klart i Schecke-dommen,22 er denne
bestemmelse meget mere end en tom hensigtserklæring, der kun får konkret indhold
gennem udstedelse af direktiver og forordninger. Schecke-dommen viser også, at
bestemmelsen i Chartrets art. 8 vil kunne have betydning for nationale regler om
aktindsigt og tavshedspligt.
De for forvaltningsretten vigtigste bestemmelser i Chartret er imidlertid
artiklerne 20 og 21. Chartrets art. 20 proklamerer, at ”[a]lle mennesker er lige for
loven.” Endvidere udtaler Chartrets art. 21 følgende: ”Enhver forskelsbehandling
på grund af køn, race, farve, etnisk eller social oprindelse, genetiske anlæg, sprog,
religion eller tro, politiske eller andre anskuelser, tilhørsforhold til et nationalt
mindretal, formueforhold, fødsel, handicap, alder, seksuel orientering eller ethvert
andet forhold er forbudt.” Chartrets 21 indeholder således dels en række specielle
diskriminationsforbud, dels – med ordene ”ethvert andet forhold” – et almindeligt
diskriminationsforbud, der for så vidt blot bekræfter, hvad der allerede synes at
kunne indlæses i art. 20.23
Formuleringen ”enhver forskelsbehandling … på grund … af ethvert … forhold
er forbudt” udelukker efter sin ordlyd vedtagelsen af så godt som alle former for
lovgivning, der i sagens natur må anlægge et eller andet sondringskriterium. En
så bogstavstro læsning har naturligvis aldrig været hensigten med bestemmelsen,
der må forstås således, at den alene er til hinder for usaglig forskelsbehandling.
Det interessante er derfor, at EU-retten flytter denne saglighedsvurdering fra den
politiske til den judicielle scene og dermed gør indholdet af store dele af national
21
22
23

Sag C-604/12, H.N., dom af 8. maj 2014, sag C-161/15, Benallal, dom af 17. marts 2016, og sag
C-419/14, WebMindLicenses kft, dom af 17. december 2015.
Forenede sager C-92/09 & C-93/09, Schecke, Sml. 2010.I, s. 11063.
Sag C-21/10, Nagy, Sml. 2011.I, s. 6769.
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lovgivning til et retsspørgsmål. Det gælder så meget desto mere, eftersom dette
retsspørgsmål endvidere ikke i sidste instans skal afgøres af de nationale højesteretter,
men derimod af en international domstol muligvis uden deltagelse af en dommer fra
den stat, hvis nationale lovgivning bedømmes.
EU-Domstolens praksis viser klart, hvordan Chartrets art. 21 har retliggjort en
række spørgsmål, der i bl.a. Danmark lande traditionelt har været anset som politiske.
Således har EU-Domstolen bl.a. tilsidesat en tysk lovbestemmelse, der fastsatte et
kortere opsigelsesvarsel for personer, der var blevet ansat, inden de var fyldt 25 år.24 Den
har også tilsidesat regler i dansk ret om overgangen fra arbejdsmarkedet til pension.25
På tilsvarende måde har EU-Domstolen underkendt en undtagelsesbestemmelse i
et rådsdirektiv om ligebehandling af mænd og kvinder, der tillod medlemsstaterne
at acceptere forskelle i enkeltpersoners forsikringspræmier og -ydelser, når køn var
en afgørende faktor ved risikovurderingen.26 Et fjerde eksempel på bestemmelsens
rækkevidde er, at det nu er blevet et judicielt spørgsmål, om lovgivningsmagten har
pligt til at give forældre til tvillinger dobbelt så lang forældreorlov på samme måde,
som hvis de havde født børnene med kort tids mellemrum.27 Det samme gælder
spørgsmålet, om seksuelt aktive homoseksuelle mænd skal have adgang til at være
bloddonerer eller skal udelukkes herfra pga. forøget risiko for bl.a. HIV-smitte.28
Det er næppe alle nordiske jurister (og politikere), der finder stor glæde ved, at det
nu tilkommer dommere at afgøre sådanne spørgsmål på baggrund af vage retsregler.
Det gælder navnlig i forhold til økonomiske og sociale grundrettigheder, der ofte er
udtryk for fordelingspolitiske valg. For dels er den politiske proces i almindelighed i
stand til at inddrage flere synspunkter end, hvad der er muligt inden for en retssags
snævre rammer. Dels har dommere intet særligt demokratisk mandat, ligesom man
(heldigvis) ikke kan ikke stemme dommere ud, hvis man er uenig i deres afgørelser.

3. EMRK
3.1 Påvirkningen af den specielle forvaltningsret
Ovenfor har jeg søgt at vise, at EU-retten har stor betydning for den nationale
forvaltningsret. Den samme pointe kan – i noget mindre omfang – gøres i forhold
til EMRK.
24
25
26
27
28

Sag C-555/07 Kücükdeveci, Sml. 2010.I, s. 365.
Sag C-499/08, Ingeniørforeningen Danmark, Sml. 2010.I, s. 9343, sag C-546/11, DJØF, dom af 26.
september 2013.
Sag C-236/09, Association belge des Consommateurs Test-Achats, Sml. 2011.I, s. 773.
Sag C-149/10, Chatzi, Sml. 2010.I, s. 8489.
Sag C-528/13, Léger, dom af 29. april 2015.
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Det gælder naturligvis i særlig grad for den specielle forvaltningsret. I Danmark
er EMRK blevet inddraget som en del af retsgrundlaget i forbindelse med bl.a.
tvangsfiksering af psykiatriske patienter.29 EMRK berører også anvendelsen af regler
om tvangsfjernelser af børn30 og stiller krav om, at myndighederne griber ind over
for forældres omsorgssvigt og misbrug af børn.31 Også i sager om ekspropriation kan
konventionen få betydning.32 Herudover er en fortolkning af EMRK art. 8 i Danmark
ofte udslagsgivende i sager om udvisning og manglende opholdstilladelse m.v.,33
ligesom konventionen spiller en rolle ved prøvelsen af administrative beslutninger
om udlevering af personer til strafforfølgning i andre lande.34 EMRK har også været
inddraget ved prøvelsen af påbud efter byggeloven om fjernelse af radioamatøres
antennemaster.35
Praksis fra Den Europæiske Menneskrettighedsdomstol (EMD) viser, at bl.a.
miljøretten kan indeholde menneskeretlige aspekter, som myndighederne skal være
opmærksomme på. Eksempelvis har EMD fastslået, at en ulovlig etablering af
kirkegård ca. 38 meter fra en beboelsesejendom med egen vandforsyning grundet
forureningsrisiko udgjorde en krænkelse af EMRK art. 8.36 EMD har også udtalt, at
et påbud om at bringe nogle romaers ulovlige ophold i campingvogne i et rekreativt
område til ophør krænkede EMRK. art. 8, da myndighederne ikke havde afvejet
retshåndhævelseshensynet over for proportionalitetsbetragtninger.37 Som et tredje
eksempel inden for miljørettens område kan nævnes, at en myndigheds beslutning,
hvorefter en ejendom var udlagt til offentlige formål i over 20 år uden ekspropriation
til virkeliggørelse af det offentlige formål, indebar en krænkelse af 1. tillægsprotokol
art. 1 om ejendomsrettens ukrænkelighed.38
Endvidere indebærer EMD’s udvidende fortolkning af EMRK, at konventionen
ikke kun er relevant i relation til myndigheders ”overgreb” mod borgerne, men
også etablerer handle- og omsorgspligter for forvaltningsmyndighederne. Nyere
eksempler herpå af relevans for forvaltningsretten kan findes i domme, der har
statueret
29
30
31
32
33

34
35
36
37
38

U 2014.3300 Ø og U 2014.3045 Ø.
U 2012.344 Ø.
FOB 2014-19
U 2012.1576 V og MAD 2012.279 V. Se også EMD af 28. januar 2014 i sag nr. 35810/09.
Se fsva udvisning bl.a. U 2016.2883 H, U 2016.2783 H og U 2016.2793 H. Tilsvarende om bortfald af
opholdstilladelse U 2013.388 H. For en anden menneskeretlig problemstilling i forhold til udviste
se U 2012.2874 H, hvor en afgørelse om ophold på et offentligt center for en udlænding på tålt
ophold var uproportional og derfor blev ophævet som ugyldig, ligesom en afgørelse om meldepligt i
centeret blev ophævet.
U 2016.623 Ø, U 2014. 423 H, U.2013.2240 H, U 2013.834 H og U 2011.2904 Ø.
TfK 2004.339/2 Ø.
EMD af 4. september 2014 i sag nr. 42488/02.
EMD af 17. oktober 2013 i sag nr. 27013/07 og af 11. oktober 2016 i sag nr. 19841/06.
EMD af 1. oktober 2013 i sag nr. 24508/09.
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 at myndighedernes mangelfulde information af nogle skibsværftsarbejdere
mod sundhedsfaren ved asbest udgjorde en krænkelse af EMRK art. 2 og 8,39
 at myndighedernes manglende beskyttelse af en familie mod alvorlige
støjgener fra en privat bar udgjorde en krænkelse af EMRK art. 8,40
 at naboers udsættelse for sundhedsfarlig forurening i over 12 år fra kulværk
uden effektiv indgriben fra myndighederne side udgjorde en krænkelse af
EMRK art. 8,41
 at myndighedernes manglende indgriben over for en voldelig mand, der endte
med at myrde sin ekshustru, udgjorde en krænkelse af EMRK art. 2,42
 at EMRK art. 2 også var krænket i forbindelse med en dødsulykke pga. et
væltet træ, da statens pligt til at advare mod fare på offentligt sted ikke var
opfyldt, og da den efterfølgende undersøgelse af ulykken og retsforfølgning
med henblik på ansvarsplacering havde været mangelfuld.43
Undertiden inddrages EMRK med henblik på at anfægte manglende eller
begrænsede sociale ydelser, muligt forskelsbehandlende skatteregler og regler om
løn under ansættelsestilbud.44 I hvert fald i Danmark har sådanne søgsmål dog hidtil
ikke vundet gehør hos domstolene.
Også problemstillinger, som traditionelt er blevet anset som del af den almindelige
forvaltningsret, må tilpasses konventionens krav.45 I det følgende tages udvalgte
problemstillinger op til nærmere diskussion. Inden da bemærkes mere generelt, at
EMRK’s påvirkning af national forvaltningsret per natur er anderledes end den
påvirkning, som kommer fra EU-retten. For hvor unionsorganerne i betydelig
grad fremelsker ensartede løsninger via harmoniseret lovgivning og en særlig EUfortolkningsstil, er formålet med EMRK ikke at foretage retstilnærmning, herunder
i forhold til den offentlige ret, der berører menneskerettighederne. Endvidere er
EMD’s tilgang udpræget konkret med fokus på den enkelte sags særlige forhold. Den
praktiske betydning af konventionen afhænger derfor i vid udstrækning af, hvilken
retsstilling der allerede følger af national forvaltningsret.
39
40

41
42
43
44
45

EMD af 24. juli 2014 i sagerne 60908/11 m.fl. Se også EMD af 5. december 2013 i sag nr. 52806/09.
EMD af 20. maj 2010 i sag nr. 61260/08. Tilsvarende EMD af 18. juni 2013 i sag nr. 50474/08 vedr.
støjgener fra en jernbanestation, der oversteg de legale støjgrænser i 16 år, og EMD af 9. november
2010 i sag nr. 2345/06 vedr. støj og andre ulemper på grund af tung trafik på landevej gennem et
boligområde.
EMD af 10. februar 2011 i sag nr. 30499/03.
EMD af 28. juni 2016 i sag nr. 63034/11.
EMD af 14. juni 2011 sag nr. 19776/04.
U 2013.2324 H, U 2012.1629 H, U 2012.1761 H, U 2008.342 H og U 2006.2083 H.
Se også U 2013.1281 V om EMRK art. 6 og aktindsigt i form af ”fiskeekspedition” i lignende sager.
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3.2 Hjemmelsspørgsmål
Hvor det er relevant, må nationale lovbestemmelser og uskrevne retsgrundsætninger
fortolkes og udfyldes i overensstemmelse med menneskerettighederne. Eksempelvis
må reglerne om offentligt ansattes ytringsfrihed og beskyttelse af whistle-blowers ses
i lyset af EMRK art. 10.46 I den sammenhæng er det vigtigt at være opmærksom på,
at EMRK’s relevans for forvaltningsretten kan gå videre end krævet af konventionen.
Det skyldes, at i hvert fald nogle danske retsanvendende organer undertiden
inddrager EMRK til støtte for et givent resultat, uden at det gøres klart, om EMRK
rent faktisk nødvendiggør det pågældende resultat, eller om man ”blot” har ladet sig
besjæle af de værdier, der ligger bag konventionens frihedsrettigheder.47
I bl.a. dansk juridisk teori er det blevet diskuteret, om myndighederne bør basere
deres afgørelser eksplicit på EMRK, eller om det er mere hensigtsmæssigt, hvis
forvaltningen og domstolene når til et resultat, der opfylder konventionens krav
ud fra mere prosaiske fortolkningsfaktorer, således at de undgår at udtrykke deres
mening om konventionens betydning for den konkrete sag.48 Min egen holdning til
dette spørgsmål er, at det må være overladt til myndighederne selv at vælge de midler,
hvorved de sikrer konventionens overholdelse. Der kan bestemt undertiden være en
retspolitisk og informativ værdi i så-at-sige at markedsføre menneskerettighederne.
Endvidere kan en manglende tilbøjelighed til at argumentere menneskeretligt for et
givet resultat i nogle tilfælde skyldes, at den pågældende retsanvender enten ikke er
opmærksom på EMRK eller ikke anskuer konventionen som en fuldt ud integreret
og almindelig del af national ret. Det er imidlertid en god nordisk retstradition ikke
at gøre en sag stor, principiel og kontroversiel, hvis det rette resultat kan opnås ved
anvendelse af mere prosaiske retskilder. Denne tilgang er særlig velbegrundet i de
ikke så få tilfælde, hvor det kan være forbundet med større vanskeligheder at fastslå
retstilstanden efter EMRK’s vage og elastiske bestemmelser end efter den nationale
offentligretlige lovgivning. Det er desuden et almindeligt folkeretligt princip, at det
overlades til de nationale myndigheder selv at vælge de midler, hvorved de sikrer en
konventions overholdelse.
Afgørende bør derfor alene være, at de vurderinger, som de nationale myndigheder
anlægger, er indholdsmæssigt konforme med EMRK, og at myndighedernes
afgørelser i øvrigt besjæles af de grundlæggende værdier, som konventionen er bærer
af. Faktisk kan man hævde, at det mere er et sundhedstegn end et problem, når en
sag har kunnet løses menneskeretskonformt, uden at der har været behov for at
46
47
48

Se herom EMD af 12. februar 2008 i sag 14277/04 og af 21 juli 2011 i 28274/08.
FOB 2004.452, FOB 2005.485, FOB 2005.589 og FOB 2010 20-7.
Se herom bl.a. Ayo Næsborg-Andersen, Human Rights in National Administrative Law, DJØF
2015.
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inddrage EMRK. For dette er jo netop et tegn på, at national ret grundlæggende
lever op til menneskerettighederne. Det ville straks have været mere bekymrende, om
prøvelsesorganerne ofte måtte ty til international ret for at sikre, at deres afgørelser
overholder menneskerettighederne.

3.3 Berettigede forventninger
En yderligere menneskeretlig påvirkning af nordisk forvaltningsret kan i visse
sager indtræde i forhold til retsvirkningerne af underkendelse af begunstigende
forvaltningsakter.
Her er det udgangspunkt efter bl.a. dansk ret, at der indtræder ugyldighed.
Heroverfor har EMD indtaget det standpunkt, at tildelingen af en begunstigelse så
som en tilladelse eller en offentlig ydelse kan være sikret af EMRK 1. tillægsprotokol
art. 1, selv om begunstigelsen efterfølgende viser sig ikke at have hjemmel i den
relevante nationale lovgivning. Efter EMD’s praksis omfatter beskyttelsen efter
denne bestemmelse nemlig ikke kun de rettigheder, der følger af det nationale
retssystem, men også berettigede forventninger om at have en ejendomsret.
Virkningen er, at EMRK 1. tillægsprotokol art. 1 efter omstændighederne kan være
til hinder for en underkendelse af en begunstigende forvaltningsakt som værende i
strid med lovgivningen.
At denne praksis kan have reel betydning for den nationale forvaltningsret,
illustreres af Moskal-dommen, hvor EMD fastslog, at 1. tillægsprotokol art. 1 var
til hinder for en beslutning om at frakende en person fortsat ret til en særlig form
for førtidspension, da myndighederne opdagede, at vedkommende aldrig havde
haft krav på pensionen, der var tildelt ved myndighedernes fejl. Det gjaldt, selv
om der ikke var truffet afgørelse om, at den berørte borger skulle tilbagebetale
allerede udbetalte beløb. Til støtte herfor udtalte EMD bl.a. følgende: ”[A]s a general
principle, public authorities should not be prevented from correcting their mistakes, even
those resulting from their own negligence. … [T]he Court must, nonetheless, observe that
the above general principle cannot prevail in a situation where the individual concerned
is required to bear an excessive burden as a result of a measure divesting him or her of a
benefit. If a mistake has been caused by the authorities themselves, without any fault of a
third party, a different proportionality approach must be taken in determining whether
the burden borne by an applicant was excessive.”49

49

EMD af 15. september 2009 i sag nr. 10373/05. Se også EMD af 28. september 2004 i sag nr.
44912/98, hvorefter ”the persons concerned were entitled to rely on the fact that the legal act on the
basis of which they had incurred financial obligations would not be retrospectively invalidated to
their detriment.”
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På tilsvarende måde har EMD statueret krænkelse af konventionen i en sag, hvor
de svenske myndigheder havde nægtet at udstede en byggetilladelse i forlængelse af
et forhåndstilsagn herom. Det gjaldt, selv om de svenske domstole havde erklæret
forhåndstilsagnet for ugyldigt pga. manglende nabohøring.50
Personligt har jeg lidt svært ved at se, hvordan der kan opstå en ejendomsret til f.eks.
en social ydelse, som lovgivningen slet ikke hjemler. Men nu tvinger international
ret altså forvaltningsretten til også at tænke i sådanne baner.51 Dommene i Moskal
og Hellborg-sagerne viser herudover, at EMRK påtvinger national ret at inddrage
forventningshensyn i forbindelse med vurderingen af, hvilke retsvirkninger det skal
have, at en begunstigelse viser sig at være ulovhjemlet. Sådanne betragtninger har
formentlig længe været en del af de forvaltningsretlige tankebaner i de fleste nordiske
retssystemer. Alligevel kan det ud fra en forvaltningsretlig synsvinkel overraske, at
internationale domstole nu forbeholder sig – indgående og ud fra et menneskeretligt
perspektiv – at overprøve den nationale rets afvejning af de modstridende hensyn,
der indgår i en afvejning af, hvilke retsvirkninger der skal være forbundet med,
at en begunstigende forvaltningsakt viser sig at være ulovhjemlet. Også på dette
punkt er forvaltningsretten således ved at antage en mere forfatningsretligt orienteret
karakter. Det er efter min opfattelse velbegrundet, at EMD i sin nyeste praksis synes
at udvise en større forsigtighed med at overskønne den nationale afvejning i sager,
hvor forvaltningsmyndighederne har begået en fejl i forbindelse med udstedelse af
en begunstigelse og ønsker at genoprette fejlen.52
Samspillet mellem 1. tillægsprotokol art. 1 og princippet om beskyttelsen af
berettigede forventninger indebærer også, at denne bestemmelse kan have betydning
for brugen af tidsbegrænsede tilladelser.
Dette illustreres af to sager fra EMD. Sagsfaktum var, at ejerne af nogle
lovligt opførte bygninger på franske offentligt ejede kystarealer løbende havde fået
tidsbegrænsede tilladelser til at bruge de relevante arealer. Imidlertid medførte
en ny lov om beskyttelse af kystområder, at de hidtidige tilladelser ikke længere
kunne fornys, og at allerede opført byggeri skulle afvikles. Dog fik ejerne tilbud
50

51

52

EMD af 28. februar 2006 i sag 47473/99. For andre eksempler se EMD af 1. juni 2006 i sag
25921/02, af 29. november 1991 i sag 43/1990/234/300 og af 24. juni 2003 i sag 44277/98. Omvendt
fandt EMD i dom af 26. juli 2011 i sag nr. 30614/06 ikke art. 1 krænket i en sag, hvor de polske
myndigheder stoppede en helbredsbetinget ydelse med fremadrettet virkning på grundlag af nye
lægelige undersøgelser. Se også EMD af 14. februar 2012 i sag 36571/06, hvor det blev fastslået, at
princippet i Moskal ikke gælder i situationer, hvor afgørelsens fejlagtige indhold ikke kan bebrejdes
myndigheden, men skyldes, at borgeren ikke har afgivet korrekt information.
Se også EMD af 23. september 2014 i sag 46154/11, hvorefter rådighed over søterritorium til drift af
dambrug blev anset for beskyttet ejendom omfattet af EMRK 1. tillægsprotokol art. 1, uanset der
ikke i henhold til nationale regler kunne erhverves ejendomsret over søterritorium. EMD fandt
desuden, at et påbud om ophør af den pågældende dambrugsdrift og om overdragelse af rådighed
til myndighederne krænkede art. 1, uanset dambruget var ulovligt etableret.
EMD af 11. oktober 2016 i sag nr. 42910/08.
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om livsvarige personlige tilladelser, men således at enhver form for overdragelse af
rettigheder var afskåret, og bygningerne fremover kun måtte vedligeholdes.
Uanset den udtrykkelige tidsbegrænsning i de enkelte tilladelser fastslog EMD,
at der var tale om en ejendomsret i konventionens forstand. De gentagne fornyelser
af de tidsbegrænsede tilladelser begrundede nemlig – efter EMD’s opfattelse - en
berettiget forventning hos klagerne om fortsat at kunne eje og bruge bygningerne.
Det kunne ikke føre til et andet resultat, at det fremgik af de tidsbegrænsede
tilladelser, at husejerne havde pligt til at retablere de berørte arealer uden økonomisk
kompensation. Først i vurderingen af, om indgrebet i ejendomsretten var berettiget,
tog EMD hensyn til, at det til stadighed havde fremgået af tilladelserne, at disse var
tidsbegrænsede. Bl.a. henset til, at klagerne var blevet tilbudt livsvarige personlige
tilladelser, fandt flertallet, at indgrebet var proportionalt, mens mindretallet fandt,
at konventionen var blevet krænket. Det synes ud fra flertallets præmisser uklart,
om man også ville have respekteret de franske myndigheders beslutning, såfremt
klagerne ikke havde fået tilbudt en overgangsordning, der var mere gunstig end den,
der fremgik af de tidsbegrænsede tilladelser.53

3.4 Domstolsprøvelsen
EMRK’s betydning stopper ikke ved hjemmelslæren, men strækker sig også til
domstolsprøvelsen.
For det første kan EMRK art. 6 i visse tilfælde kræve en fortolkning af nationale
regler om søgsmålsadgang, som næppe ville have været naturlig, såfremt man ikke
havde inddraget konventionsbestemmelsen og de hensyn, der ligger bag denne.54
For det andet kan konventionen inddrages i en vurdering af, om der skal meddeles
opsættende virkning under domstolsprøvelsen. Der kan f.eks. opstå spørgsmål, om
retten til familieliv efter EMRK art. 8 indebærer, at en udvisning skal suspenderes,
mens lovligheden af udvisningen prøves.55
For det tredje kan det forhold, at et søgsmål fra en processuel udlænding angår
myndighedernes mulige krænkelser af menneskerettigheder, indgå i en vurdering af,
om det vil være uberettiget at afkræve udlændingen sikkerhed for sagsomkostninger
for det tilfældes skyld, at han taber sagen.56

53

54
55
56

EMD af 29. marts 2010 i sagerne nr. 34044/02 og 34078/02. For yderligere eksempler se EMD
af 7. juli 2009 i sag 22279/04 og af 3. november 2009 i sag 38016/07, hvor de polske myndigheders
afvisning af at betale erstatning for nogle ulovlige forvaltningsakter med den begrundelse, at
klagerne havde sagsøgt den forkerte myndighed, udgjorde en krænkelse af 1. tillægsprotokol, art. 1.
U 1994.953 H, U 1997.889 H og U 1998.141 Ø.
U 2016.1098 H, hvor dette dog ikke var tilfældet.
U 2013.3358 H.
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For det fjerde kan konventionen fordre en øget intensitet i domstolsprøvelsen
af visse typer forvaltningsakter. Det gælder selvsagt navnlig for retssystemer, der
ikke er vant til en dybdegående domstolskontrol med forvaltningens beslutninger.
Men også for de retssystemer, hvor dette er en del af en dommers hverdag, kan
konventionen have betydning for forvaltningsretten. I dansk ret er EMRK
bl.a. slået igennem i forhold til sager om parkeringsafgift til det offentlige. Det
skyldes, at domstolskontrollen med forvaltningen i sådanne sager skal iagttage
de retssikkerhedsgarantier, der i medfør af EMRK art. 6 gælder for tiltalte i
straffesager. Virkningen er, at sager om pålæg af parkeringsafgifter ikke skal følge
de almindelige bevisregler for civile sager, men at domstolene – og dermed indirekte
også forvaltningen selv – i stedet skal anvende de beviskrav, der gælder i straffesager,
jf. herved reglen om uskyldsformodningen i EMRK art. 6, stk. 2.57
Endelig kan EMRK have betydning for reglerne om det offentliges
erstatningsansvar for ulovlige myndighedshandlinger. Således har flere danske
landsretsafgørelser fastslået, at der gælder et objektivt ansvar for brud på EMRK
art. 3 og 5 samt 4. tillægsprotokol art. 2, uanset at det generelle myndighedsansvar
i dansk ret er et culpaansvar.58 EMRK kan også få betydning for udløsningen af
godtgørelser (og størrelsen heraf), hvor der ikke er lidt et økonomisk tab.59

3.5 Forvaltningsproces og offentlighedslovgivning
Endelig har EMRK betydning for forvaltningsprocessen. For det første har
konventionens art. 6 betydning for forvaltningens adgang til at pålægge borgerne
at svare på spørgsmål, der vil indebære selvinkriminering.60
For det andet må det antages, at uskyldsformodningen i EMRK art. 6, stk.
2, stiller krav til, på hvilken måde forvaltningsmyndigheder kan offentliggøre
f.eks. kontrolundersøgelser, der afdækker mulige straf bare forhold.61 Hvor det
må anses for berettiget for en myndighed og dets personale at udtale sig om en
igangværende strafferetlig efterforskning, skal udtalelserne ske med den diskretion
og tilbageholdenhed, som uskyldsformodningen kræver. Det vil derfor på den ene
side være berettiget at udtrykke en mistanke om, at den pågældende har begået en
lovovertrædelse, men på den anden side være problematisk, såfremt udtalelserne

57
58

U 2010.1027 H, U 2010.1034 H og U 2010.2302 Ø.
U 2012.1439 Ø, U 2014.3045 Ø og ØLD af 31. maj 2016 i B-1168-15 (hvor der er meddelt
anketilladelse til Højesteret).
59 TfK 2016.492 V, U 2014.3300 Ø, U 2014.3045 Ø og U 2012.1439 Ø.
60 EMD af 10. september 2002 i sag nr. 76574/01.
61 EMD af 21. oktober 12015 i sag nr. 23319/08, af 26. marts 2002 i sag nr. 48297/99 og af 10. februar
1995 i sag nr. 15175/89.
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indebærer en egentlig stillingtagen til skyldsspørgsmålet, inden dette er afgjort af
en domstol.62
For det tredje har EMD fastslået, at EMRK art. 8 må fortolkes således, at
den i forhold til visse typer af særligt indgribende forvaltningsafgørelser ikke alene
indeholder materielle rettigheder, men også kræver, at forvaltningens afgørelse ikke
træffes, før den pågældende er blevet hørt, og at myndigheden skriftligt begrunder,
hvorfor den har truffet den pågældende afgørelse.63 På tilsvarende måde har EMD
udtalt, at en sanktion mod to parlamentsmedlemmer for uretmæssige ytringer kun
var kompatibel med EMRK art. 10, såfremt sanktionen blev truffet på baggrund af
en forudgående partshøring og med efterfølgende begrundelse: ”With regard to ex post
facto disciplinary sanctions, the Court considers that the procedural safeguards available
to this effect should include, as a minimum, the right for the MP concerned to be heard in
a parliamentary procedure before a sanction is imposed. It notes that the right to be heard
would indeed increasingly appear as a basic procedural rule in democratic States, over and
beyond judicial procedures, as demonstrated, inter alia, by Article 41 § 2 (a) of the Charter of
Fundamental Rights of the EU … Furthermore, the Court considers that any ex post facto
decision imposing a disciplinary sanction should state basic reasons, thus not only enabling
the MP concerned to understand the justification for the measure but also permitting some
form of public scrutiny of it. .. Having regard to the foregoing, the Court considers that
in the circumstances of the case the impugned interference with the applicants’ right to
freedom of expression was not proportionate to the legitimate aims pursued because it was
not accompanied by adequate procedural safeguards.”64
For det fjerde har EMD – af samme grund som i forhold til de netop omtalte
pligter til kontradiktion og begrundelse – indfortolket et krav om rimeligt
administrativ sagsbehandlingstid i flere af konventionens bestemmelser. Eksempelvis
var art. 8 krænket, da det tog de maltesiske myndigheder 28 måneder at udstede et
vielsescertifikat.65
For det femte kræver EMRK i en række situationer, at de nationale myndigheder
vederlagsfrit stiller tolkebistand til rådighed for bl.a. frihedsberøvede og personer,
der er anklaget for en lovovertrædelse.66
62
63
64

65
66

EMD af 10. februar 1995 i sag 15175/89.
EMD af 20. marts 2007 i sag nr. 5410/03 om abort.
EMD af 17. maj 2016 i sag nr. 42461/13 og 44357/13. Se også EMD af 20. oktober 2009 i sag nr.
39128/05, der ligeledes indbygger et begrundelseskrav i EMRK art. 10, denne gang i forhold til
et afslag på ansættelse ved et universitet. Denne måde at indfortolke processuelle rettigheder
i materielle bestemmelser ud fra en blanding af retsstatsprincipper og argumenter om, at de
processuelle rettigheder de facto er nødvendige for at sikre den effektive virkning af de materielle
rettigheder, er ikke ulig den, som EU-Domstolen har foretaget i forhold til bl.a. arbejdskraftens frie
bevægelighed, jf. sag 222/86, Heylens, Sml. 1987, s. 4097.
EMD af 20. juli 2010 i sag nr. 38816/07.
EMD af 21. februar 1984 i Öztürk-sagen, og af 28. november 1978 i Luedicke, Belkacem og Kocsagen.
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For det sjette kan EMRK art. 8 have betydning for nationale regler om
videregivelse og offentliggørelse af personoplysninger. Som et nyere eksempel
kan nævnes en sag, hvor EMD fandt, at det udgjorde en krænkelse, at de estiske
myndigheder havde offentliggjort, at en person i tiden under USSR havde arbejdet
som chauffør i KGB. EMD anerkendte formålet bag offentliggørelsen, men fandt
den uproportional henset til, at offentliggørelsen ikke var sket på grundlag af en
konkret vurdering, der inddrog hvilken type arbejdsfunktion den pågældende havde
haft.67
Endelig, for det syvende, kan EMRK efter omstændighederne skabe en ret til
aktindsigt for både parter og visse andre grupper. Konventionen indeholder ganske
vist ingen bestemmelser, der udtrykkeligt giver ret til partsaktindsigt. EMD har
imidlertid udtalt, at art. 8 i visse tilfælde sikrer parter ret til aktindsigt.68 Endvidere har
EMD indfortolket i EMRK art. 10 en ret til aktindsigt for journalister og NGO’er.69
Således statuerede EMD krænkelse af art. 10 i en sag, hvor en NGO’s anmodning
om aktindsigt i et parlamentsmedlems klage til den ungarske forfatningsdomstol var
blevet nægtet med henvisning til, at sagens oplysninger var ”private”.70 Endvidere har
EMD i 2016 fundet, at art. 10 sikrer en ret til aktindsigt ”in circumstances where access
to the information is instrumental for the individual’s exercise of his or her right to freedom
of expression, in particular ”the freedom to receive and impart information” and where its
denial constitutes an interference with that right.” EMD udtalte videre, at det i den
konkrete sag udgjorde en krænkelse af ytringsfriheden, at de ungarske myndigheder
havde afslået aktindsigt i navnene på nogle forsvarere med den begrundelse,
at der var tale om information omfattet af de nationale regler om beskyttelse af
personoplysninger. EMD pegede i forbindelse på, at ”the information sought by the
applicant NGO from the relevant police departments was necessary for the completion of the
survey on the functioning of the public defenders’ scheme being conducted by it in its capacity
as a non-governmental human-rights organisation, in order to contribute to discussion on
an issue of obvious public interest. By denying it access to the requested information, which
was ready and available, the domestic authorities impaired the applicant NGO’s exercise of
its freedom to receive and impart information, in a manner striking at the very substance
of its Article 10 rights.”71
67
68
69
70
71

EMD af 3. september 2015 i sag nr. 22588/08. Art. 8 kan også sætte grænser for adgangen til at
videregive følsomme oplysninger mellem myndigheder, der alle er underlagt tavshedspligt, jf.
EMD af 25. september 2009 i sag nr. 26664/03, hvor videregivelsen dog blev anset for berettiget.
EMD af 19. oktober 2005 i sag nr. 32555/96, EMD af 19. februar 1998 i Gaskin-sagen, Series A no.
160, EMD af 24. september 2002 i sag nr. 32555/96 og EMD af 6. juni 2006 i Segerstedt-Wibergsagen.
EMD af 28. november 2013 i sag nr. 39534/07 og af 19. februar 1998 i sag nr. 32555/96.
EMD af 14. april 2009 i sag nr. 37374/05.
EMD af 8. november 2016 i 18030/11.
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Som anført i den dissens til dommen, som den islandske og den danske dommer
afgav, kan denne dom give anledning til betydelig retsusikkerhed: ”Once recognised
under Article 10, a right of access will generally have to be balanced with either the
privacy interests of non-disclosure under Article 8 of the Convention, when the requested
information is of a personal nature, or in other situations with public-interest considerations
under Article 10 § 2. These balancing exercises will not necessarily coexist harmoniously
with domestic norms providing for absolute limitations on public access to documents in,
for example, the fields of national security, law enforcement or data protection. … [T]
he practical consequences of the Court’s judgment is that member States of the Council of
Europe may now have to change fundamentally their national freedom‑of‑information
laws in order to take account of the requirements of Article 10 of the Convention that
logically flow from today’s judgment. They will also, where relevant, have to reconcile those
requirements with national and EU data-protection legislation. … Article 10 would itself
become a European-Wide Freedom of Information law. But it would be a law lacking
the specific provisions and qualifications which are in practice debated and fashioned by
national legislatures according to national conditions and are set out in national Freedom
of Information statutes.”
Mere klart kan det næppe udtales, at banen er lagt for øget fremtidig påvirkning
af forvaltningsretten fra de europæiske domstole.
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Europarettens indflydelse
på nordisk forvaltningsret
Hafsteinn Dan Kristjánsson, særlig juridisk assistent hos Altingets
Ombudsmand og adjunkt ved Islands Universitet

I dette indlæg gennemgås Niels Fengers teser og eksempler fra forskellige perspektiver,
hovedsagelig juridiske og praktiske perspektiver. Derefter gås der over til fremsættelse
af forslag til forskellige teser af islandske juridiske perspektiver og det afsluttes med
idéer om hvad der kunne iværksættes for at forbedre den administrative praksis,
hovedsagelig i Island.

1. Et foto kan tages fra forskellig vinkler
1.1 Indfaldsvinklen
Emnet om Europarettens indflydelse på nordisk forvaltningsret har en stor rækkevide.
Som et bevis herpå har Niels Fenger tidligere skrevet en udførlig doktorafhandling
om emnet EU-rettens indflydelse på dansk forvaltningsret. Når der tilføjes ekstra
kompleksitetslag af EØS-rettens påvirkning af islandsk og norsk forvaltningsret,
hvor retssystemerne interagerer anderledes end EU-retten i deres medlemsstater, og
dette blandes med indflydelsen fra Den Europæiske Menneskerettighedskonvention
(EMRK), kan man nemt fare vild i emnet. Til trods for disse vanskeligheder dækker
Niels Fengers bidrag til dette møde om emnets højdepunkter efter min mening
på en god måde forskellige interessante aspekter af Europarettens indflydelse på
nordisk forvaltningsret og der er reference til en række eksempler og sager fra danske
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domstole og de Europæiske domstole i Luxembourg og Strasbourg. Jeg har svært
ved at være uenig med ham i hvordan han griber emnet an. Jeg tror ikke at det ville
bidrage noget yderligere til emnet at tilføje flere eksempler eller sager til fortegnelsen.
Derimod vil jeg tilnærme mig emnet fra andre perspektiver, og forhåbentlig
ramme det ind på en interessant måde eller komme frem med nye idéer og løsninger.
Med en sådan øvelse håber jeg at kaste lys på emnet eller i det mindste ramme noget
ind som jeg så vil analysere og dette kan være grundlag for dannelse af meninger.
Jeg vil forsøge at bruge Fengers eksempler og sager som han allerede har nævnt, og
vil så føje til dem synsvinkler fra en forvaltningsjurist i et land som er medlem af
EØS, d.v.s. Island.

1.2 Forskellige synsvinkler
Nogle akademikere ser sig selv som objektive eller neutrale observatører, forskere
eller analytikere. Deres opgave, efter deres mening, er at præsentere deres emne
sådan som det foreligger, men ikke – for eksempel – hvordan det skulle være. De er
som fotografer som tager præcise fotos at deres genstande eller motiver. Men, et foto
kan aldrig blive taget fra ingen vinkel. Fotografen må altid have en synsvinkel og
billedet må altid være fokuseret på noget, hvilket indbærer uundgåeligt at andre ting
bliver uden for fokus. Og det samme gælder akademikeren – uanset hvor objektiv
eller neutral han stræber at blive.1 Med dette i tankerne vil jeg forsøge at identificere
nogle perspektiver i det foreliggende tema – nogle synspunkter eller synsvinkler fra
kameraet, kan man nok sige. Det er med vilje at defineringen af disse synsvinkler
er vag.2
Det første perspektiv er det juridiske pespektiv. Når emnet gennemgranskes fra
dette perspektiv kan man stille det spørgsmål hvilken indflydelse Europaretten
har haft på den nordiske forvaltningsret. Der spørges hvilken lov er gældende eller
hvilken er den rigtige lovkonklusion, hvis man har lov til at bruge et sådant udtryk.
Et eksempel kunne være: Hvad kræver EU-retten at medlemsstaterne foretager sig i
en specifik sag eller på et juridisk område? Ud fra et juridisk perspektiv må der være
et juridisk svar til dette spørgsmål.
Uanset hvilket det juridiske svar kan være, stemmer praksis ikke altid med loven
sådan som den forstås. Det er således et andet perspektiv, hvordan loven bliver
anvendt. Fra det praktiske perspektiv, bliver der spurgt hvilken aktuel påvirkning
1
2

Her blev jeg inspireret af Skúli Magnússons bog, Hin lagalega aðferð og réttarheimildirnar,
Háskólaútgáfan, Reykjavík, 2003.
Niels Fenger, Europarettens indflydelse på nordisk forvaltningsret, s. 1, siger i sin opsummering
at en bestemt udvikling kan være nødvendig og velfunderet i lyset af EU-rettens egen logik,
men det gør forvaltningslove mere komplekse og uforudsigelige. Her fremlægger han forskellige
perspektiver om emnet, som er inspirationen til tilnærmelsen i dette indlæg.
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Europaretten har på den nordiske forvaltningsret. Der spørges hvordan loven
praktiseres. Det kunne godt være at ifølge loven skulle EU-retten have udstrakte
konsekvenser for eksempel princippet om proportionalitet i dansk ret på bestemte
lovområder. Men dette medfører ikke nødvendigvis at loven i Danmark praktiseres
i overensstemmelse hermed. Det kan godt tænkes at i praksis vejer EU-retten ikke
tungt nok. Det vil sige, i det mindste i nogen grad, at dette er et empirisk men ikke
juridisk spørgsmål.
Men på grund af at emnet berører interaktion mellem forskellige retssystemer, kan
såvel det juridiske perspektiv som det praktiske perspektiv, ses fra synspunktet om
et specifikt retssystem. Man kan godt spørge hvad er det juridiske perspektiv af EU-,
EØS- og EMRK-retternes indflydelse på nordisk forvaltningsret. Der kan for
eksempel stilles spørgsmål ud fra dette perspektiv hvilke krav EU-retten pålægger
deres medlemsstater. Muligvis overtræder Danmark, ud fra EU-rettens synspunkt,
denne ret. Dette perspektiv kan vendes. Man kan spørge hvilken lovkonklusion
er den rigtige, i det danske retssystem, angående indflydelsen af EU-retten på et
lovområde. De forskellige juridiske perspektiver kan være harmoniske, men de kan
også være modstridende. Det som er det rigtige juridiske svar i henhold til EU-retten
behøver ikke nødvendigvis at falde sammen med det rigtige juridiske svar i henhold
til dansk ret.
Det samme kan siges om det praktiske perspektiv. Man kan se på det, for
eksempel, enten ud fra EU-rettens synspunkt eller dansk rets synspunkt. Vi kan
gentage den samme øvelse for EØS-retten og EMRK-retten og de øvrige nordiske
lande. Hvis man gør det, så kan man nemt se hvordan de forskellige perspektiver
multipliceres og ligeledes kompleksiteten af det foreliggende tema. Man må også
huske på at der er mange lovområder som falder ind under rubrikken „forvaltningslov“.
Selv om temaet fokuserer på forvaltningsretten, så findes der en del lovområder og
retsregler med i spillet.
Borgerlige interesse opstilles ofte som enter EU-ret eller nordisk ret. Dette
kan dog ikke helt tages for en given sag, fordi interesserne af EU-retten kan være
skræddersyet til, for eksempel, EU og interesserne af, skal vi sige dansk ret, kan
ligge hos den danske stat. Vi må derfor huske på borgernes perspektiv og, hvor det er
passende, spørge hvorvidt de kan være stillet op med andre perspektiver. Hvis de
ikke er det, så er dette endnu en ny dimension af emnet.
Selv om vi har en del perspektiver til at se på emnet, så kan vi nemt tilføje nogle
flere synspunkter. Jeg lader det række at nævne positive og negative perspektiver. Man
kan spørge, ud fra disse perspektiver, hvilken slags positiv eller negativ påvirkning
Europaretten har haft på nordisk forvaltningsret. Disse perspektiver kan betragtes
fra et juridisk perspektiv, for eksempel, fra et EU-retsligt synspunkt eller fra dansk
rets synspunkt. De kan også betragtes ud fra et praktisk perspektiv, enten fra
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et EU-retsligt synspunkt eller nordisk ret. Det som anses for at være en positiv
påvirkning af EU-ret kan eventuelt betragtes som en negativ påvirkning af nordisk
ret.
For det meste vil jeg ikke behandle direkte de generelle og de konkrete perspektiver.
Nogle af Fengers punkter og eksempler kan betragtes ud fra disse perspektiver. Et
eksempel på det generelle perspektiv er når Fenger konstaterer at EU-retten har
haft betydelig indflydelse på nordisk forvaltningsret.3 Et eksempel på det konkrete
perspektiv er når han refererer eller resummerer danske sager hvor EU-retten har
påvirket konklusionen.4
Vi sidder således nu inde med forskellige perspektiver til at eksaminere temaet.
Sådan som vi allerede har set, kan disse perspektiver blandes og afstemmes og
resultere i forskellige synspunkter. I det følgende vil jeg blot give eksempler på
hvordan det foreliggende tema kan betragtes ud fra de allerede nævnte perspektiver.
Disse eksempler er på ingen måde udtømmende, kun indikative, og forhåbentlig et
godt udgangspunkt for vores drøftelser her i dag. Jeg understreger at anvendelsen
af disse perspektiver hovedsagelig til Fengers eksempler kun skal beregnes som
komplementerende til hans oplysende fortegnelse over eksempler og sager i hans
indlæg.

2. Juridiske perspektiver
2.1 Den juridiske metode i betragtning af
de forskellige retssystemer
Sådan som det kan forventes på lovområdet, så er mange af Fengers eksempler og
punkter i hans indlæg knyttet til juridiske perspektiver. For at give et eksempel, så
kommer Fenger til den konklusion at såvel retskilder som fortolkningsmetoder i
nordisk forvaltningsret er påvirket af krav fra EU-retten.5
Han tager legalitetsprincippet i den danske ret som et eksempel. Princippets
indflydelse på fortolkningen er almindeligvis at der lægges vægt på den tekstmæssige
fortolkning. Borgeren skulle normalt kunne stole på en rimelig forståelse af ordlyden
i en lovtekst, i det mindste i bestemte tilfælde. I de nordiske retssystemer, er det
normalt at forarbejder til en lov bærer vægt ved fortolkning af lovtekster. Men hvis
en national lovregel har en baggrund i eller overlapper EU-retten, kan anden vægt
3
4
5

Niels Fenger, Europarettens indflydelse på nordisk forvaltningsret, s. 1 og 11.
Se for eksempel Niels Fenger, Europarettens indflydelse på nordisk forvaltningsret, s. 3-4. Det
bemærkes at på disse sider refererer han til ECJ sager.
Niels Fenger, Europarettens indflydelse på nordisk forvaltningsret, s. 1-5.
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muligvis være påkrævet ved fortolkning af national ret, for eksempel for at give
formålsbestemt fortolkning større vægt og se bort fra lovmotiver ved national ret.6 De
almindelige krav angående legalitetsprincippet i dansk ret er derfor ikke anvendbare
på den samme måde som de ellers ville være. I henhold til det juridiske perspektiv,
er loven eller den juridiske metode i disse sager blevet ændret eller er påvirket af EUretten.
Det er tidligere blevet nævnt at man kan betragte det juridiske perspektiv ud
fra et bestemts retssystems synspunkt. I dette eksempel, kan det jurdiske perspektiv
betragtes fra EU-rettens synspunkt på den ene side og dansk ret på den anden
side. Når dette skues ud fra EU-rettens synspunkt, d.v.s. der spørges hvad EUretten kræver, så kan man nok sige at EU-retten antages at være blevet gennemført
i medlemsstatens retssystem på en korrekt måde og at national ret transformerer
det eller overlapper det på en sådan måde at den fortolkes at være tilpasset EUretten. Eller med andre ord, fra EU-rettens synspunkt er en part af indflydelsen på
nordisk forvaltningsret den, at det kræves at fortolkningen er i overensstemmelse
med EU-retten.7
Ud fra dansk rets perspektiv, d.v.s. når det spørges hvad dansk ret kræver til
fortolkning af national ret, kan det godt tænkes, i det mindste i nogle tilfælde, at til
trods for krav fra EU-retten, at det juridiske svar er et andet ud fra synspunkterne
i dansk ret. Ajos-sagen i Danmark er måske et eksempel herpå. I sagen kom
Danmarks Højesteret til den konklusion at den ikke kunne fortolke dansk ret i
overensstemmelse med EU-retten.8 Som denne sag markerer, er det vigtigt at have
disse forskellige synspunkter i tankerne, når man ser på EU-rettens indflydelse fra
et juridisk perspektiv.
Vi kan også tilføje linsen til de negative og positive perspektiver. Hvis der findes
harmoni mellem de forskellige perspektiver her ovenfor, ville det almindeligvis blive
betragtet som en positiv ting. I mange tilfælde er det EMRK-retten som udgør en
del af lovgrundlaget for præmisserne af retsafgørelser i de nordiske lande. Fenger
nævner nogle sager som kunne være eksempler herom i dansk ret.9 Måske udgør
EMRK-rettens indflydelse mindre fare for konflikt end EU-retten fordi, sådan som
Fenger bemærker, så er EMRK-rettens indflydelse på nordisk ret på en sag-til-sag
basis, og indebærer ikke lovharmonisering eller ændring af fortolkningsmetoderne
på samme måde som EU-retten gør.10 Hvis man er enig med Fenger om at EMRKretten ikke kræver at nationelle sager må eksplicit være baseret på EMRK-retten,
6
7
8
9
10

Niels Fenger, Europarettens indflydelse på nordisk forvaltningsret, for eksempel s. 2-5.
Se Niels Fenger, Europarettens indflydelse på nordisk forvaltningsret, s. 2-3.
Om denne sag, se f. eks. Jens Kristiansen, Grænser for EU-rettens umiddelbare anvendelighed i
dansk ret – Om Højesterets dom i Ajos-sagen. Se også C-441/14 (Ajos), dom af 19. april 2016.
Niels Fenger, Europarettens indflydelse på nordisk forvaltningsret, s. 13.
Niels Fenger, Europarettens indflydelse på nordisk forvaltningsret, s. 13.
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men alene at det opnåede resultat i det nationale retssystem er i overensstemmelse
med den,11 så kan der måske være yderligere grundlag for at være af samme mening.

2.2 Forvaltningsretsprincipper og fordele og ulemper
Fenger påpeger at EU-retten ikke alene har indflydelse på bestemte lovområder,
den såkaldte specielle del af forvaltningsretten, men den påvirker selve kernen i
forvaltningsretten, den såkaldte generelle del af forvaltningsretten. Blandt disse
effekter er at klassiske forvaltningsretlige principper sådan som legalitetsprincippet,
ligebehandlingsprincippet og proportionalitetsprincippet har et andet materielt
indhold i dansk ret end i EU-retten. Hvis en sag i Danmark falder under virkefeltet
af EU-retten, betyder dette at der er to sæt af principper i spillet i denne ene og
samme sag. Det danske princip, f.eks. ligebehandlingssprincippet og det forskellige
EU-retslige ligebehandlingsprincip. Det forskellige princip kan føre til et forskelligt
udfald af en sag.12 I andre tilfælde, kan EU-retten tilføje et nyt, og i en vis forstand,
et fremmed princip ind i blandingen. Princippet om berettigede forventninger i EUretten og EMRK-retten kan måske være et eksempel på dette.13 Hidtil har det ikke
været blandt de traditionelle selvstændige forvaltningretslige principper i nordisk
ret, i det mindst ikke i islandsk ret.
Vi kan se på denne problemstilling ud fra positive og negative perspektiver. Fra
EU-rettens synspunkt er det påkrævet at EU-rettens principper bliver tilgodeset og
hvis de finder anvendelse i en medlemsstat, er dette vistnok en positiv ting. Ud fra,
lad os sige dansk rets synspunkt, er antallet af anvendbare retsregler i en sag vokset.
En af de negative effekter er at i det danske retssystem kunne det tænkes at i sager
som har med EU-borgere at gøre, kunne udfaldet være forskelligt fra sager som ikke
har med EU-borgere at gøre, selv om den samme nationale ret bliver anvendt. Dette
skaber unægtelig en form for diskrimination selv om den kan være lovlig.
Når et EU-forvaltningsretligt princip er føjet til blandingen er der voksende
mulighed for at princippet er i konflikt med national ret. I et retssystem hvor EUretten har forrang, behøver det ikke nødvendigvis at skabe et problem. I et retssystem
sådan som i Island, hvor intet forrangsprincip hidrører fra EØS-retten, kan dette
skabe problemer. Denne type af problemer kan være særlig relevante i islandsk
ret. Grunden herfor er ikke bare at EØS ikke har nogen principper om forrang

11
12
13

Niels Fenger, Europarettens indflydelse på nordisk forvaltningsret, s. 14.
Niels Fenger, Europarettens indflydelse på nordisk forvaltningsret, s. 5-7.
Se Niels Fenger, Europarettens indflydelse på nordisk forvaltningsret, s. 15-17 om princippet om
berettigede forventninger.
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eller umiddelbar anvendelse,14 men dette skyldes også at EØS traktaten er blevet
implementeret i islandsk ret på en problematisk måde. I loven om Det Europæiske
Økonomiske Samarbejdsområde i Island 15 findes der ingen eksplicit regel om at
anvende EØS-ret, som har været implementeret i islandsk ret, hvis der opstår i en
sag konflikt med andre love. En sådan regel om lovkonflikter findes for eksempel i
den norske lov om EØS-traktaten.16 Det samme gælder loven om EMRK i Island.17
I stedet findes der en bestemmelse i den islandske lov om EØS-traktaten, hvor
det fremhæves at love og regler, skal så vidt muligt, fortolkes i overensstemmelse
med EØS-traktaten og regler som stammer fra den.18 Det er åbenbart at et sådan
fortolkningsprincip som dette ikke vejer lige tungt som en regel om konkflikt og
det kan blive pinligt i nogle tilfælde at prøve at fortolke national ret således at den er
konform med EØS-retten. I tillæg kan det nævnes at andre love i Island, generelt,
ikke henviser til EØS- retten eller EMRK-retten og indeholder ikke regler om
lovkonflikter. Dette betyder at i tilfælde af lovkonflikt i en sag findes der ikke noget
klart svar på hvordan den skal løses. Dette har den negative påvirkning at retten er
uklar. Når det er klart at national ret finder anvendelse på en sådan måde at den ikke
er EØS-konform, står retssystemet åbent for konflikter.19
Nogle af Fengers eksempler kan ses fra borgernes pespektiv. Blandt disse er sager
som har med hans punkt at gøre, om at der ikke eksisterer noget fortolkningsprincip
i borgernes fordel i EU-retten. Sådan som han påpeger kan nordiske borgere ikke
længere stole på teksten i national ret, men må være bevidst om tekster på andre
sprog, sådan som slovensk, græsk og portugisisk.20 Dette kan fra borgernes perspektiv
henregnes for at være en negativ påvirkning.
Fra de nordiske landes perspektiv kan der nævnes en anden negativ effekt af
Europaretten. Nogle gange er kravene fra EU-retten vage eller uklare.21 I nogle
tilfælde kan dette skyldes ordlyden i den relevante lovgivning, men i andre tilfælde
må man tage i betragtning at dette kan skyldes mange forskellige sproglige versioner.
To faktorer i EU-retten og praksis forværrer dette problem. Den første faktor er
at EU-rettens fortolkningsmetode er på nogen måde stadig under udvikling. EUretten er, alligevel, et relativt ungt retssystem. Hvis en fortolkingsmetode er uklar,
14
15
16
17
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19
20
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Her må det haves i tankerne at princippet om forrang og umiddelbar anvendelse kan ses fra
forskellige synspunkter, beroende på om det er synspunkter hos EU-retten eller retten i en
medlemsstat.
Lov nr. 2/1993 om Det Europæiske konomiske Samarbejdsområde.
Se artikel 2 i EØS loven i Norge og Sejersted, Amensen, Rognstad og Kolstad, EØS-Rett, 3. udg.
Universitetsforlaget, Oslo 2011, s. 204 og 267-273.
Lov nr. 62/1994.
Artikel 3 anses for at opfylde kravene i protokol 35 til EØS-traktaten.
Se for eksempel Ólafur Jóhannes Einarsson, Bókun 35 og staða EES-samningsins að íslenskum
rétti. Tímarit lögfræðinga, 4. hæfte 57. årg., 57. árg., s. 371-413.
Niels Fenger, Europarettens indflydelse på nordisk forvaltningsret, s. 3.
Også national ret kan være vag og uklar.
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bliver det vanskeligt at anvende EU-retten. Den anden faktor er at domstolene i
Luxembourg22 har nogle gange været progressive og dynamiske i deres fortolkning.
De har, for eksempel, anvendt formålsbestemt fortolkning på en måde som ikke altid
kan forudses af medlemsstatene. Det samme kan siges om domstolen i Strasbourg.
Sagen Magyar v. Hungary, hvor Strasbourg domstolen introducerede nye krav om
adgang til oplysninger i henhold til § 10 i EMRK, kan nævnes.23 Når hvem som helst
kan gætte på hvordan de Europæiske domstole vil fortolke en relevant Europaret,
hvordan kan man så forvente at den bliver anvendt på en korrekt måde? Pligten
i EU-retten om at henvise spørgsmål til Luxembourg domstolene kan afhjælpe
dette problem. Men i EØS-retten findes ingen eksplicit pligt pålagt de nationale
domstole om at henvise spørgsmål til EFTA-domstolen. Forvaltningen er heller
ikke altid i samme position som de nationale domstole til at henvise spørgsmål
til Luxembourg domstolene. Tydelige love og klare fortolkningsmetoder er derfor
vigtigte for forvaltningen med henblik på at kunne anvende dem korrekt.

3. Praktiske perspektiver
3.1 Der er ikke altid klar skillelinje mellem det
juridiske og det praktiske perspektiv
Det praktiske perspektiv fokuserer på hvordan sagerne faktisk forholder sig. For
at være sikker, kan det være vanskeligt at katagorisere bestemte forhold enten som
juridiske eller praktiske. Fengers anden tese i hans indlæg er måske et eksempel på
dette. I henhold til dette, skaber EU-rettens indflydelse på nordisk ret nogle store
problemer vedrørende retssikkerhed og forudsigelighed. Dette punkt kan ses som
værende både et juridiskt og praktiskt punkt.
Tidligere blev nævnt at i nogle tilfælde finder både nationale og EU-retslige
forvaltningsprincipper anvendelse, eventuelt med negative konsekvenser set i et
nordisk retsligt perspektiv. Et andet lignende eksempel som Fenger nævner er at
koncepterne i Europaretten har en selvstændig mening, for eksempel i EU-retten,
EMRK-retten, folkeretten og dansk ret.24 Dette kan vanskeliggøre gennemførelsen
af lovens anvendelse. Generelt set forøger mere kompleksitet chanserne for at loven
bliver anvendt ukorrekt og formindsker forudsigeligheden og retssikkerhed. Derfor
kan dette have negative konsekvenser både fra Europarettens perspektiv og nordisk
22
23
24

Med denne forenkling henvises normalt til Europaunionens domstole og EFTA-domstolen,
placeret i Luxembourg.
Sag nr. 18030/11, dom af 8. november 2016.
Niels Fenger, Europarettens indflydelse på nordisk forvaltningsret, s. 4.
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retsligt perspektiv. Disse punkter kan også anses for at være både juridiske og
praktiske punkter.

3.2 Aktivisering af retten.
Nogle af Fengers øvrige punkter er det nemmere at mærke som praktiske. Et
eksempel på dette er hans tredje tese, om at ikke alle forvaltningsmyndigheder eller
nationale domstole er fuldt bevidst om kravene fra EU-retten til myndighederne.25
Dette er et praktisk punkt, fordi det står selvstændigt uanset hvad er pålagt ifølge
retten. Dette fokuserer på kendskab til retten. Såfremt jurister og dommere savner
det relevante kendskab, øger det sandsynligheden for at EU-retten ikke bliver
praktiseret i overensstemmelse med den. Andre misforståede overbevisninger kan
også spille en rolle.
Et af Fengers eksempler illustrerer dette ganske pænt. Nogle jurister tænker
måske at de kun behøver at se på EU-retten og fortolker så national ret i konformitet
med den, når der er fare for at national ret er i konflikt med EU-retten. Dette er dog
et misforstået synspunkt. Ifølge EU-retten skal national ret, som falder under dens
virkefelt, fortolkes i konformitet med den i alle tilfælde, også i de sager hvor der
ikke foreligger nogen åbenbar konflikt. Dette medfører ikke bare at fortolkningen
af den retskilde er i overensstemmelse med EU-retten, men også at der eventuelt
skal anvendes en forskellig metode ved fortolkningen.26
Nært beslægtet med dette er Fengers punkt om at nogle forvaltningsmyndigheder
tænker at EU-retten kun har betydning for den juridiske branche og ministrene når
de udarbejder administrative forskrifter.27 En anden hindring for at sætte loven ud
i livet er den misforståede tro at dets krav er allerede blevet opfyldt. Fenger nævner
i sit indlæg at forvaltningsmyndighederne er nogle gange i den tro at national ret
er i harmoni med EU-retten og at det derfor er tilstrækkeligt at anvende national
ret. Fenger forbinder denne opfattelse med, blandt andet, princippet om dualisme.28
Ifølge Fengers tredje tese, er der også til stede betydningsfuld tvivl om hvad det
indebærer at tage EU-retten i betragtning under forvaltningens praktiske arbejde,
f.eks. når den skal fortolke national ret.29 I det mindste ud fra EU-rettens synspunkt,
kan denne mangel af kendskab og andre forudsætninger om at implementere EUretten, ses som en negativ ting. Dette er betydningsfulde punkter. Det er ikke
tilstrækkeligt at nogle jurister og akademikere har kendskab til retten. Der må også
25
26
27
28
29

Niels Fenger, Europarettens indflydelse på nordisk forvaltningsret, s. 1.
Niels Fenger, Europarettens indflydelse på nordisk forvaltningsret, s. 2–3 og 6-7.
Niels Fenger, Europarettens indflydelse på nordisk forvaltningsret, s. 2. Se også side 7 angående en
bemærkning om hvordan nationale dommere tænker.
Niels Fenger, Europarettens indflydelse på nordisk forvaltningsret, s. 2.
Niels Fenger, Europarettens indflydelse på nordisk forvaltningsrret, s. 1.
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være til stede en mekanisme for at sprede kendskabet ud i retssystemet og få det gjort.
Kortlægning af hvad retten består af, er i nogle tilfælde, bare det første skridt. Det
næste skridt er kortlægning af hvordan dette skal gennemføres.
Til slut er der også et andet praktisk punkt som er beslægtet med „overløbs
- effekten“. Dette betyder at kravene om EU-ret, EØS-ret og EMRK-ret starter
med at have indflydelse på områder af national ret som ikke falder under deres
virkefelt. Fenger fremhæver at der findes få eksempler på hvordan EU-rettens
fortolkningsmetoder kan spores i ikke-EU-retslige sager i Danmark. 30 Jeg tor at
det samme gælder i Island i forholdet til EØS-retten.

4. Kort sammendrag af Fengers teser i lyset af det
forskellige perspektiver
Fengers hovedtese er at Europæisk ret har medført betydelige ændringer for retskilder
der regulerer forvaltningsmynidgheder virkomhed, de prinsipper for fortolkning
og grundsætninger om saglihed. Det synes jeg rigtigt fra det juridiske perspektiv
isærlige fra Europarettens synspunkt.
Fengers supplerende tese er at EU- og EØS-ret påvirkning af forvaltningsretten
rejser væsentlige problemer for retssikkerhed og det gør loven mere kompliceret.
Der er flere principper og grundsætninger. Det synes jeg rigtigt fra det praktiske
perspektiv. Det kan også anses some et negativ ting fra de nordiske landes synspunkt.
Fengers tredje tese er at ikke ille ar fuldt opmærksomme på Europarettens krav
til den nationale forvaltning. Det synes jeg rigtigt og det er et punkt fra det praktiske
perspektiv. Det kan også anses some et negativ ting fra EU-rettens perspektiv.

5. Teser fra det islandske retssystems perspektiv
Her er nogle teser fra det islandske retssystems synspunkter. Nogle af disse påstande
er empiriske i sin natur. De er ikke baseret på nogen empirisk forskning men derimod
på min fornemmelse om disse sager som en jurist som har arbejdet i det islandske
retssystem ved at prøve forvaltningsakter.
For det første, generelt set og ud fra et juridisk synspunkt, så har EØS-retten
haft betydelig indflydelse på islandsk ret, særlig på specielle forvaltningsret. Der
er mange love som er blevet implementeret fra EØS-retten. For største delen er
der tilsyneladende harmoni mellem de juridiske perspektiver i EØS-retten og de
30

Niels Fenger, Europarettens indflydelse på nordisk forvaltningsret, s. 7.
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islandske love, i det mindste de retsregler som er blevet transformeret til islandske
love på en rettidig måde. Ud fra det islandske juridiske synspunkt og borgernes
synspunkt, kan dette anses for at være en positiv ting. EØS loven kommer med tillæg
til borgernes31 rettigheder og ofte forøges kvaliteten af lovgivningen.
For det andet, ud fra et praktisk perspektiv, kan der siges at selv om EØS-retten
holder fast på forskellige krav på området for almindelige forvaltningsret, så bliver
den sjældent anvendt, i det mindste ikke på en eksplicit måde. Yderligere kan det
siges at der er ringe tradition for at anvende på eksplicit måde hovedprinsipperne i
EØS traktaten på de forskellige områder af administrationen, som er måske ikke
nogen typiske sager for det indre marked.32 Det er endnu værre at der er nærmest
ingen praksis om at det udtrykkeligt nævnes når der anvendes uskrevne principper
som EFTA domstolen har fyldt ind i EØS traktaten på mange områder i den
islandske administration. Det ser også ud til at mange jurister tænker at islandsk ret
kun skal fortolkes i lyset af EØS-retten når der er fare for konflikt.
Der kan ligge forskellige grunde bag dette. Det kan tænkes at dette er fordi
kravene i EØS-rettens forvaltningsretlige principper, anses generelt set, for at være
mindre restriktive end den islandske forvaltningsret. Det kan også være fordi der er
ringe kendskab til disse krav hos islandske jurister som ikke specialiserer sig i EØSretten.33 Dette kan også skyldes princippet om dualisme i islandsk ret. EØS-retten
anses for at være folkeret som trænger til at blive implementeret i islandsk ret og
administrative myndigheder fokuserer på at fortolke og anvende national ret. Det
kan også tænkes at der er uvilje eller modstand mod at opgive traditionen med at
fortolke islandske love i den traditionelle nordiske ånd.
For det tredje, fra et praktisk perspektiv, så har de islandske domstole ikke
været forgængere i lovanvendelsen sådan som man kunne have ventet hvad dette
angår. Indtil helt for nylig har der været nogen træghed i at henvise sager til EFTA
domstolen. Endvidere har EØS-retten sjældent været anvendt udtrykkeligt eller lagt
til grund for præmisser i retsafgørelser.34 Det samme gælder udtalelser fra Altingets
ombudsmand. Det er ræsonnabelt at gå ud fra at de nationelle administrative
myndigheder ser afventende hen til domstolene og ombudsmanden med hensyn til
hvad der skal foretages. Ud fra EØS-rettens perspektiv er dette et negativt forhold.
For det fjerde, fra et praktisk perspektiv, så har EMRK-retten haft stor
indflydelse på islandsk ret. Der er, i det store og hele, anstændigt kendskab til dens
31
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På samme måde kan pligter ses som en negativ ting.
Der findes nogle forvaltningsmyndigheder som regelmæssigt henviser til EØS-retten, men dette er
en undtagelse fra hovedreglen.
Páll Hreinsson, Stjórnsýsluréttur, Málsmeðferð. Codex, Reykjavík, 2013, indeholder kapitler om
EØS-rettens forvaltningsretlige principper, således at dette kan være at ændre sig.
Ólafur Ísberg Hanneson, Ráðgefandi álit: Úttekt á framkvæmd Hæstaréttar. Tímarit lögfræðinga,
4. hæfte, 66. årg., s. 547-605, er interessant i denne sammenhæng.
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krav hos islandske jurister og tilsyneladende er der at dannes tradition for at den
anvendes udtrykkeligt, i det mindste i større udstrækning end EØS-retten. Metoden
fra Strasbourg domstolen kan også have haft overløbs-effekt når det kommer til
anvendelse af menneskerettighedsbestemmelserne i den islandske grundlov.35

6. Hvad skal der stilles op med? Hovedsagelig ud fra det
islandske retssystems perspektiv
Jeg har lyst til at afslutte med nogle idéer om hvad der kan foretages med henblik
på at forbedre situationen, hovedsagelig ud fra det islandske retssystems perspektiv.

6.1 Kendskab – Oplæring
I Island ser det ofte ud som om EØS-retten anses for at være et specialiseret
lovområde, for eksempel sådan som skatteretten. Nogle jurister specialiserer sig på
området, men andre gør det ikke. Set fra EØS-rettens synsvinkel må dette ændres.
Såvel EØS-retten og EMRK-retten har en generel rækkevidde og anvendelse af dem
skærer tværs igennem på mange lovområder.36 Det er derfor nødvendigt at der sker
en ændring hos islandske jurister angående deres udsigt og holdning. EØS-retten
er ikke noget specielt lovområde, men er derimod et grundlæggende lovområde.
Forvaltningsmyndighederne og islandske jurister må vænne sig til stadigt at spørge
sig selv: „Hvad er det Europarettens spørgsmål her?“.
For at kunne tackle problemet om manglende oplæring, må administrationen
og islandske jurister generelt få en bedre uddannelse om EØS-retten og delvis om
EMRK-retten. Man har allerede taget nogle skridt i denne retning i det juridiske
fakultet ved Islands Universitet. EU-ret/EØS-ret er nu en speciel kurs for første års
studerende i tillæg til kurser på masters-niveauet. Endvidere bliver der sat mere fokus
på substantiv ret i slutningen af første års kursen. Dette er en positiv udvikling efter
min mening, og den må både fortsættes og forbedres.
En anden ting som de islandske universiteter kunne gøre, er ikke bare at undervise
om Europaretten i særlige Europaretskurser, men også at indskyde “Europearettenspørgsmål“ som er nævnt foroven, når der undervises i andre juridiske fag. Det ville
være på linje med EØS-retten og EMRK-retten at få en bred rækkevidde, som
skærer tværs over lovområderne. Det kunne måske også ændre holdningen hos nogle
35
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Se i denne forbindelse eksemplet: Højesterets dom, sag nr. 501/2016, dom afsagt 1. juni 2016.
Grundloven er lov nr. 33/1944.
Dette er noget jeg bemærker i min bog om den juridiske metode, Hafsteinn Dan Kristjánsson, Að
iðka lögfræði. Inngangur að hinni lagalegu aðferð, s. 63.
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jurister, som tænker at EØS-retten er noget specielt lovområde men ikke en del af
grundlæggende retskendskab hos jurister.
Disse forslag gælder for den næste generation af jurister. De som allerede er
uddannede jurister, herunder dommerne, må få lejlighed til at få bedre oplæring
i EØS-retten og EMRK-retten. Dette indebærer at der må holdes forskellige
seminarier og udarbejdes tilgængelig information og litteratur om Europaretten.
Adgang til kendskab er magtpåliggende.37 På samme måde som en tømrer har brug
for en hammer, har jurister brug for litteratur og kildemateriale. Det samme gælder
for andre ansatte i forvaltningen.
I denne forbindelse har jeg lyst til at nævne, at manglende kendskab til europæisk
ret kan føre til mangel af tillid til at anvende den. Hvis en jurist mangler tillid til at
anvende Europaretten, kan han forsøge at finde andre udveje – han kan forsøge at
komme udenom den Europearet. Uddannelse giver juristerne ikke alene kendskab
men kan også bidrage til nødvendig tillid til at anvende Europaretten.

6.2 Kultur, tradition og attitude
Som statueret ovenfor, så er EØS-retten og i nogen grad EMRK-retten sjældent
overvejet eller anvendt udtrykkeligt i den islandske forvaltning. I det mindste fra
Europarettens perspektiv er der behov for at ændre kulturen, traditionen og attituden
i forholdet til at anvende retten i den islandske forvaltning. En metode til at ændre
på dette, i tillæg til forbedret undervisning og adgang til kendskab, er at de islandske
domstole udtrykkeligt prøver, overvejer og anvender Europaretten når de skriver
grunden for præmisserne for deres retsafgørelser. Domstolene må gå i spidsen og
være et godt forbillede og så vil forvaltningen følge trop. Det samme gælder for
ombudsmanden. Han skal i sine undersøgelser, udtrykkeligt, i større grad end hidtil,
tage ind i overvejelserne ikke bare EMRK-retten men også EØS-retten.
I tillæg til praksis hos domstolene og ombudsmanden, skulle islandske forskere
anstrenge sig mere for udtrykkeligt at henvise til og tage Europaretten ind i
overvejelserne. Det første skridt ville være at skrive særlige kapitler i deres tekstbøger
eller specielle artikler. Dette er en udvikling som vi ser at allerede er på vej. Det
næste skridt er at tage Europaretten i betragtning i alle kapitler i textbogen og alle
artikler hvor de er anvendelige. Trods alt, så har EØS-retten og EMRK-retten en
generel rækkevidde.
Afslutningsvis; de højere myndigheder i Island kunne i tillæg til at uddanne
forvaltningen bedre, bruge i større grad de forskellige redskaber som de har til
deres rådighed med henblik på at forbedre forvaltningspraksis. De kan for eksempel
37

Som en praktisk sag, så har de islandske biblioteker ikke omfangsrig litteratur, for eksempel, på de
forskellige områder inden for EU-retten.
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cirkulere vejledning på de forskellige områder samt temaer hvor Europaretten
udtrykkelig indgår i overvejelserne. Ved at bruge for eksempel cirkulærer kan
det gøres nemmere for lavere forvaltningsmyndigheder at tage Europaretten i
betragtning. Nogle myndigheder, sådan som små kommunale myndigheder, er ikke
vant til at gennemsøge andet retskilder end nationalt retskilder og disse er ikke
sandsynlige til at ændre på deres praksis. Ved at bruge cirkulærer på denne måde
kan de højere myndigheder bringe Europaretten til deres „dørtrin“. Dette kunne få
en udbredt gennemslagskraft i forvaltningspraksis i Island.

6.3 Problemet ved lovkonflikter - Lovændringer
Som nævnt tidligere, så findes der ikke nogen udtrykkelige regler om konflikter i
loven om EØS traktaten og EMRK i Island. Dette medfører at lovkonflikter bliver
desto mere seriøse end måske i nogle af de øvrige nordiske lande. I det mindste
fra et Europaretligt perspektiv, ville det være en positiv ting, hvis lovene som
implementerer EØS traktaten og EMRK i Island, bliver ændret på en sådan måde
at regler om lovkonflikter indføres. Desuden kunne henvisninger til EØS-retten og
EMRK-retten og særlige regler om konflikter, blive implementeret i visse vigtige
love, sådan som forvaltningsloven,38 og civilprocesloven.39 Sådanne henvisninger
kunne tjene som en påmindelse for jurister og dommere om at kigge ud forbi „the
four corners of the statutes“ over til Europaretten.

6.4 Hvad kan der foretages på det Europæiske niveau?
Som det allersidste, så kan de Europæiske organer foretage visse ting for at gøre
anvendelse af Europaretten nemmere. En ting som domstolene i Luxembourg og
Strasbourg kunne gøre er at være opmærksomme på at udvikle en klar og moden
fortolkningsmetode for Europaretten. Noget andet som de også kunne gøre, er at
holde sig væk fra at anvende progressiv og dynamisk fortolkning af Europaretten.
Igennem deres retspraksis, kunne Europadomstolene gøre Europaretten mere
forudsigelig og af den grund, også lettere anvendbar for forvaltningen. Når alt
kommer til alt, så står den nationale forvaltning ofte over for den opgave at anvende
Europaretten i første instans.

38
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Lov nr. 91/1991.
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Barriärer för affärer: Reglerar vi oss till döds?
Ola Åhman, advokat, Sverige
Vilken drastisk rubrik. Vill man uttrycka det lite mer nyanserat kan man kanske
istället ställa frågan om näringslivet redan är eller om det är på väg att bli överreglerat,
rentav till den grad att det redan är eller riskerar att bli skadligt.
Att företagande behöver regler som ger stabilitet och minskar
transaktionskostnaderna är det inte många som ifrågasätter. Det råder också
någorlunda enighet om att regler behövs för att motverka olika typer av oönskade
beteenden i näringslivet och negativa effekter av företagande liksom för att ge
incitament för företag att tillhandahålla vissa behövliga varor och tjänster som
kanske inte annars skulle produceras.
Men om lagstiftaren går för långt i sina regleringsambitioner kan det få mindre
önskvärda konsekvenser. Det kan leda till sämre konkurrens på grund av att färre nya
företag startas. Det kan göra att företagens möjlighet att bli större och att gå in på nya
marknader hindras. En annan negativ effekt är att företagens efterlevnadskostnader
kan bli för höga. Ytterligare en ovälkommen effekt kan vara att företagens förmåga
att anpassa sig till den tekniska utvecklingen och möta konsumenternas behov
minskar.40
Det finns mängder av beräkningar på hur mycket överregleringar kostar.
Avregleringsförespråkare på högerkanten uppskattade år 2015 USAs kostnader
för överregleringar till 1,88 triljoner dollar, vilket är mer än 5 gånger så mycket
som amerikanerna betalade i federal inkomstskatt och ungefär 10 procent av USAs
BNP samma år.41 Detta är naturligtvis siffror från en organisation som har till syfte
att verka för avregleringar av näringslivet. Men också företagen själva har klagat
40
41

http://ratio.se/publikationer/regelbordans-ekonomiska-effekter/.
http://www.investors.com/politics/viewpoint/how-overregulation-is-killing-the-economy/.
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på kostnaderna för att hantera den ökade regelbördan och sedan finanskrisen har
överregleringar konsekvent toppat listan över företagens egna uppfattningar om vad
som är det största hotet mot deras tillväxt.42
Vid sidan av de allmänna regler som gäller för företagande i allmänhet finns
numera knappt någon bransch eller sektor av näringslivet som inte är underkastad
långtgående särskilda rörelseregler och står under tillsyn av en myndighet. Det gäller
för transporter, energi, läkemedel, råvaror och sjukvård och livsmedel, liksom hela
den finansiella sektorn och många andra branscher. Flera av dessa verksamheter är
dessutom tillståndspliktiga och innefattar en långtgående rapporteringsskyldighet
till olika myndigheter. Att säga att vi har näringsfrihet är trots att den är fördragsfäst
en sanning med betydande modifikation.
Till detta kommer att vi under den senaste tioårsperioden levt i och i
efterdyningarna av en global finanskris som av många skylldes på systembrister
orsakade av oansvarigt risktagande i de finansiella företagen. Många makthavare
menade att dessa brister måste regleras bort för liknande händelser skall
undvikas i framtiden. Under samma tioårsperiod har vi också upplevt en stark
internationalisering och de senaste åren har digitaliseringen av näringslivet tagit
fart på allvar samtidigt som terrorism och dataintrång blivit vardag. Världen över
pågår en dragkamp mellan säkerhetsivrare och de som värnar vikten av integritet.
De skandinaviska ländernas medlemskap i EU respektive EES innebär att
vi på gott och ont måste anpassa oss till den regelbildningsaktivitet som den här
utvecklingen har inneburit.
Jag som till vardags arbetar med finans- och kapitalmarknadsjuridik har på nära
håll upplevt den stora regelmassa som i form av direktiv, förordningar, delegerade
akter och genomförandeåtgärder samt olika handledningar och riktlinjer från
myndigheter har vällt in över oss. Såväl den nationella lagstiftaren som de finansiella
företagen och börsbolagen måste förhålla sig till dessa. Även de som inte dagligdags
håller på med den här typen av frågor har säkert hört talas om alla nya regelverk med
konstiga förkortningar; EMIR, Basel 3, Solvens II, MiFID II, MAR och AIFMD.
Vad som när jag började praktisera juridik ifråga om regeltext rymdes inom ett fåtal
volymer får idag inte längre plats i min bokhylla.
För små länder som de skandinaviska har detta inneburit att lagstiftarens resurser
har ansträngs till det yttersta. Sverige som ofta framhåller sig vara bäst i klassen när
det gäller att implementera EU-regler har faktiskt inte förmått att alltid bli klart
i tid. Ett exempel är införlivandet av Marknadmissbruksdirektivet som innehåller
42

http://www.pwc.se/ceosurvey.
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straffrättssanktionsdelen för överträdelser av marknadsmissbruksförordningen
(MAR). Det skulle ha varit implementerat den 3 juli 2016 men för Sveriges del
trädde den nya marknadsmissbrukslagen inte i kraft förrän den 1 februari i år.
En annan konsekvens av att lagstiftaren har varit fullt upptagen med att anpassa
svensk rätt till alla nya EU-regler är att välbehövliga reformer på civilrättens område
inte har hunnits med. Själv misstänker jag att detta är en av orsakerna till att den
svenska Högsta domstolen har kunnat inta en mer aktivistisk hållning i sin dömande
verksamhet och nyskapa regler på ett sätt uppfattats som otänkbart bara för några
år sedan.
När det gäller EU-förordningar, som tycks vara favoriträttsakten för närvarande,
är dessa tillkomna och utformade på ett helt annat sätt in inhemsk lag vilket
ställer andra krav på den som skall efterleva och tillämpa dem. Ofta får högt
specialiserade organ i uppdrag att ge riktlinjer och ange tekniska standarder för
tillämpningen. På det område som jag är verksam är det Europeiska Värdepappersoch Marknadsmyndigheten (ESMA), Europeiska Bankmyndigheten (EBA) och
Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten (EIOPA) som ägnar sig
åt den verksamheten.
Och talar man om barriärer för affärer så är det bland företagen främst
banker, försäkringsbolag och börsbolag som fått vidkännas denna väsentligt ökade
regelbörda. Och då avser jag inte bara regler som är avsedda att hålla styrsel på och
bevara förtroendet för de finansiella marknaderna och kapitalmarknaderna. Under
samma tidsperiod har det tillkommit anti-korruptionsregler med extraterritoriell
tillämplighet, nya regler om exportkontroll och sanktionslagstiftning och
datalagrings och personuppgiftsregler vilkas överträdelser kan medföra såväl straff
som skyhöga sanktionsavgifter.
Sammantaget har det här inneburit att de större företagen har måst etablera
särskilda ”compliance”-avdelningar för regelefterlevnad. Dessutom och inte minst
så har kraven på företagsetik och socialt ansvar ökat. Det duger inte längre att bara
följa lagreglerna i de länder ett företag är verksamt. För att upplevas som ansvarsfulla
måste företagen också ta ett socialt och samhälleligt ansvar och inte sällan verka för
standardhöjningar i de jurisdiktioner de är verksamma.
Mot den här bakgrunden är det värt att ställa frågan om vi är på väg att reglera
oss till döds. Men för att kunna ge ett någorlunda vettigt svar måste vi först fråga
oss vad en överreglering innebär. Det kan man göra utifrån olika perspektiv. En
”konstitutionell” definition på överreglering kan vara att det stiftas regler som är
onödiga eller felaktiga. I begreppet onödig ligger då att det önskade resultatet hade
kunnat uppnås genom en annan, mindre ingripande åtgärd. En felaktig reglering
skulle istället kännetecknas av att det önskade resultatet uteblir på grund av regleringen
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utformats på ett bristfälligt sätt.43 Med en sådan definition skulle överregleringar
ytterst utgöra ett brott mot den Europarättsliga (och förvaltningsrättsliga och
konstitutionella) proportionalitetsprincipen.44
För företagen resulterar en överreglering i just alla de negativa konsekvenser
som jag nämnde inledningsvis. Den konsekvens som är tydligast på grund av att
den är direkt är de ökade regelefterlevnadskostnaderna.45 De stora bankerna har
numera hundratals anställda som bara arbetar med regelefterlevnad. Förra året
uppskattade SEB sina kostnader för att implementera nya regler till 400 miljoner
kronor.46 Kostnaderna avser IT investeringar, nyanställningar, utbildningar och
externa konsulter. Bara en sådan sak som att föra en insiderförteckning i enlighet
med Marknadsmissbruksförordningen är numera så krångligt att de f lesta
börsbolag som jag arbetar med har tvingats att investera i särskilda IT-verktyg för
att hantera informationsinsamling, uppdateringar, erinringar och bekräftelser som
nu är på en helt annan omfattning och detaljnivå än tidigare. Förutom för- och
efternamn, personnummer (eller motsvarande identitetsbeteckning) på de ”insiders”
som förtecknas skall personens namn vid födseln anges liksom fasta och mobila
telefonnummer till såväl arbete som privat. Dessutom skall datum och klockslag för
alla införingar anges i UTC tid (koordinerad universell tid) och uppdateringar göras
när ny information tillkommer. Betänker man att det i större projekt med många
inblandade från den egna organisationen och utomstående konsulter kan det handla
om information avseende hundratals personer är det tydligt att det skulle kunna
kräva en heltidstjänst att hålla insiderförteckningen uppdaterad.
Jag skulle också vilja nämna ett annat problem som vidlåder en del av de nya
regler som har kommit på framför allt finansmarknaderna. Lagstiftning tenderar
att bli lyckad och välfungerande när den adresserar någorlunda begränsade och
kända problem. Nu har man haft ambitionen att försöka reglera bort alla risker,
inklusive sådana som man inte har kunnat överblicka eller ens förutse. Det finns
flera svagheter med ett sådant angreppsätt. En är att man ställer alldeles för höga
krav vilket försvårar för bolagen att göra korrekta prioriteringar vilket leder till
felaktiga resursallokeringar. En annan svaghet är att sådana regler har svårt att
vinna legitimitet. Ytterligare en är att de riskerar att driva felaktiga beteenden vilket
i sig kan skapa nya risker. För att mäkta med implementeringen av olika typer av
efterlevnadsprogram har många företag använt sig av flödes- och processexperter
som har upprättat checklistor i vilka företagens anställda skall bocka av att vissa
43
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I båda fallen kan man tala om s.k. ”red tape” d v s onödig byråkrati.
Näringsfriheten och proportionalitetsprincipen är fördragsfästa i EU-stadgan art. 16 jämförd med
art. 52 p 1.
Det finns många olika sätt att mäta den direkta och indirekta kostnaden för företagens regelbörda.
http://www.nnr.se/assets/files/publikationer/ratio_reglernaochforetagandet.pdf.
http://www.di.se/nyheter/nordea-massanstaller-for-att-slippa-framtida-boter/.
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förutbestämda kontroller har utförts, vissa rutiner följts och att det man är på väg
att göra inte finns angivet som en förbjuden åtgärd. Det är känt att den typen av
”regelstyrt beteende” i förlängningen lättare leder till överträdelser än värdestyrda
beteenden, eller som en marknadsaktör uttryckte det:
”Som en följd av finanskrisen har en massa nya regler implementerats för att hantera
risker i branschen. I det stora hela är detta givetvis bra men man ska inte glömma bort
att riskarbetet inte handlar om att uppfylla regler utan om att verkligen identifiera
och hantera risker.”47

Ett värdestyrt beteende grundas på en företagskulturell uppfattning om vad som
är bra och rätt och innebär att man agerar utifrån eget omdöme snarare än att man
prickar av att en viss åtgärd inte är angiven som otillåten. I de senare fallen är det
lätt hänt att allt som inte är uttryckligen otillåtet uppfattas som tillåtet.
Vad är då svaret på frågan om vi håller på att reglera oss till döds? Jag nämnde
tidigare att under nästan 10 år har i undersökningar som gjorts bland företagsledare
överregleringar konsekvent setts som det största hotet mot det egna företagets
tillväxtutsikter. Men i år 2017 kom faktiskt ett trendbrott.48 Före avregleringar
på listan av tillväxthämmande omständigheter kommer svag ekonomisk tillväxt,
tillgången till nyckelkompetens, geopolitisk ovisshet och framtiden för eurozonen.
Det kan naturligtvis finnas flera förklaringar till den här förändrade inställningen.
En förklaring som skulle vara ganska tilltalande är att företagen nu efter år av
implementeringsåtgärder har hunnit anpassa sina organisationer och processer och
vant sig vid och lärt sig att hantera den nya regelmassan liksom att en betydande
del av den osäkerhet som de känt inför kommande och nya regler vars innebörd och
konsekvenser de initialt inte har kunnat överblicka försvunnit.
En annan mindre tilltalande förklaring är förstås att överregleringar fortfarande
uppfattas som ett lika stort hot mot tillväxt som tidigare men att de nya hot som seglat
upp i toppen på listan upplevs som större. Förmodligen ligger sanningen någonstans
mittemellan. Man vet nu mer om regleringarnas effekter på den egna verksamheten
samtidigt som det finns en stor osäkerhet om den ekonomiska och geopolitiska
utvecklingen efter engelsmännens folkomröstning om EU-medlemskapet,
presidentbytet i USA, läget i mellanöstern och vad som händer i Kina. Det är också
så att såväl den nya administrationen i USA som den Brexitförespråkande engelska
regeringen gjort tydliga uttalanden att de avser att verka för avregleringar.
Och som de politiska vindarna blåser just nu ( Januari 2017) finns väl
förutsättningar för att regleringsivern kommer att avta. Just nu är det helt enkelt
47
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http://framtidensbank.se/artikel/andrade-regler-ger-nya-perspektiv-pa-riskhantering/.
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inte opportunt att förespråka ytterligare regleringar såsom samhällsklimatet ser ut.
Det är därför heller inte otänkbart att vi nu istället är på väg in i en avregleringfas.49
Vad som talar i samma riktning är att vi nu verkar ha lämnat finanskrisen bakom oss
och att människans minne tycks bli allt kortare för varje generation.
Svårigheten tycks vara att finna en rimlig nivå på regleringarna. Det finns
nämligen en tendens att överreglera i kristider och att underreglera ”i goda tider”.50
Politiker har ett tryck på sig att reagera och visa handlingskraft vid företagsskandaler
och vid kriser medan det är ingen som vill göra sig impopulär genom att kräva
regeländringar när inte något har inträffat som drabbat en eller flera intressenter
eller hela samhället på ett negativt sätt, även om det finns tecken på eller till och
med varningssignaler om att allt inte står rätt till.
Här tycker jag att självreglering av näringslivet borde ha kunnat spela en större
roll med de snabba, flexibla och ofta skräddarsydda och kostnadseffektiva lösningar
som den innebär. Problemet har dock varit att man i andra länder inte har samma
goda erfarenheter som vi har i Norden och framför allt Sverige varför utvecklingen
istället går i motsatt riktning.51
Och slutligen, det talas mycket om implementerings- och hanteringskostnader
för företagen som en följd av alla regleringar. Det är naturligtvis så att dessa
kostnader slutligen kommer att bäras av oss som konsumenter. Man hoppas att
kostnaden uppvägs av nyttan.

49
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http://www.di.se/nyheter/trump-vill-avskaffa-skyddsnat-fran-finanskrisen/.
http://www.nber.org/papers/w15018.pdf.
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Skyddet av affärshemligheter i ett nordiskt och
EU-rättsligt perspektiv
Johannes Frände, företagsjurist, Finland 52

1. Inledning
I dagens värld finns det knappast något nordiskt företag som inte har
affärshemligheter. I praktiken torde affärshemligheter idag vara den mest använda
skyddsformen för företagens kunskap och en mycket vanligare skyddsform än t.ex.
patent eller nyttighetsmodeller.
Enligt finsk rätt kräver affärshemlighetsskydd att information har anknytning till
affärsverksamhet, informationen har ekonomiskt värde (sekretessintresse), företaget
strävar till att hålla informationen hemlig (sekretessvilja) samt informationen rent
konkret är hemlig och inte t.ex. tillgänglig på internet. I det nya EU-direktivet
2016/943 om skydd mot att icke röjd know-how och företagsinformation
(företagshemligheter) olagligen anskaffas, utnyttjas och röjs är villkoren för
affärshemlighetsskydd i stort de samma med undantag för att information inte
behöver ha anknytning till affärsverksamhet. EU-direktivet antogs den 8 juni 2016
och ska implementeras i medlemsländerna senast den 9 juni 2018.
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I samarbetsförhållandet mellan företag spelar dock lagens definition av
affärshemligheter en underordnad roll. Företag använder vanligen sekretessavtal som
reglerar hur hemlig information ska hanteras mellan dem. En fråga som i praktiken
ofta uppkommer i förhandlingar om sekretessavtal är i vilken form information bör
ha getts och hur den bör ha markerats för att få skydd.
Ett företags konkurrenskraft beror idag även långtgående på dess
immaterialrättigheter, know-how och de anställdas yrkeskunskap. Samtidigt har
lojaliteten mellan företag och dess anställda minskat, och många anställda byter
arbetsgivare flera gånger under sin karriär. En svår frågeställning uppkommer
när nyckelanställda lämnar företaget. Vilken information utgör den anställdas
yrkeskunskap som han eller hon kan använda fritt i sitt nya arbetsförhållande och
vad utgör företagets affärshemligheter som den anställda inte får använda?

2. Vad utgör en affärshemlighet?
Affärshemligheter förekommer i många olika skepnader. Som exempel kan nämnas
tekniska hemligheter såsom framställningsinstruktioner, ritningar, källkoder och
algoritmer samt finansiella hemligheter som kundlistor, affärsavtal, inköpspriser
och strategiska planer. För att information ska skyddas som affärshemlighet krävs
dock enligt finsk rätt att vissa villkor är uppfyllda. Det paradoxala i den finska
regleringen av affärshemligheter idag är att definitionen hittas i 30 kap. 11 § i
strafflagen. Definitionen är så pass allmänt hållen att rättsvetenskap och rättspraxis
har konkretiserat kriterierna på följande sätt53:
För det första bör informationen ha anknytning till affärsverksamhet för att
kunna utgöra en affärshemlighet. Tröskeln här får dock anses vara låg. Mycket
varierande information kan ha en tillräcklig anknytning till affärsverksamhet, t.ex.
även information om samhälleliga eller politiska utvecklingslinjer som inverkar på
företagets affärsverksamhet eller marknaden för dess produkter. En företagares rent
privata hemligheter som gäller t.ex. företagarens privatliv kan dock inte få skydd
som affärshemlighet.
För det andra bör företaget ha en sekretessvilja angående informationen. Företaget
bör försöka hålla informationen hemlig, och detta bör även rent konkret framgå av
företagets verksamhet, t.ex. genom att tillgång till information har begränsats till
enbart vissa personer, information skyddats genom tekniska lösningar osv.
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Det faktum att information rent konkret hållits hemlig, och inte har blivit
allmänt känd, är i sig en stark indikation att sekretessvilja förelegat. I många
konkreta fall kan det dock vara lättare att bedöma när sekretessvilja inte föreligger.
Om företaget själv sprider informationen på sina nätsidor eller i andra publikationer
eller gett sitt samtycke till detta föreligger klart ingen sekretessvilja.
För det tredje krävs sekretessintresse. Sekretessintresse framgår vanligtvis därav
att publicerande av informationen, eller att information skulle komma till en
konkurrents kännedom, skulle vara ägnad att vålla ekonomisk skada på företaget. Det
är frågan om en objektiv bedömning, och enbart det faktum att företaget själv anser
att information har ett ekonomiskt värde är inte tillräckligt. Det finns t.ex. inget
sekretessintresse för föråldrad information eller för information som inte annars
har ekonomiskt värde.
Den ekonomiska skadan kan framkomma på många olika sätt. Det vanligaste
torde vara att företaget förlorar en konkurrensfördel om informationen blir känd
för dess konkurrenter. Så kan företaget t.ex. ha använt sig av en fördelaktig
framställningsmetod som möjliggjort lägre produktionskostnader än vad
konkurrenterna klarat av. Om en sådan metod blir känd förlorar företaget sin
fördel i prissättningen av produkterna. Vid bedömningen av om en kränkning
av affärshemlighet föreligger behöver man dock inte visa att någon verklig skada
uppkommit. Det är tillräckligt att publicerande eller utgivande av affärshemligheten
varit ägnade att vålla ekonomisk skada. Det faktum att en verklig skada inte
uppkommit av olika skäl, eller är svår att påvisa, betyder nödvändigtvis inte att
sekretessintresse inte förelegat.
Vid bedömningen av om sekretessintresse föreligger bör vikt även ges till de
resurser som satts till att utveckla affärshemligheten. Högsta domstolen i Finland
har i rättsfall 2013:17 ansett att en affärshemlighet förelåg, bl.a. då företaget använt
flera månaders arbetstid på att designa en snöskoterdräkt. Något allmänt krav på att
vissa minimiresurser ska sättas för att skapa en affärshemlighet kan dock inte ställas.
För det fjärde krävs verklig hemlighet. I praktiken är det ofta relativt lätt att visa
på att sekretessvilja och sekretessintresse förelegat. Det svåraste är oftast att visa
att affärshemligheten rent konkret hållits hemlig. Centralt i bedömningen är om
information blivit allmänt känd inom den relevanta industrin. Om största delen av
företagets konkurrenter känner till informationen kan det inte mera vara frågan om
en affärshemlighet.
För att skyddas som affärshemlighet krävs dock inte att information är totalt
hemlig och enbart i företagets kännedom. Företaget kan ha meddelat informationen
till sina arbetstagare och samarbetspartners, förutsatt att informationen skyddats
genom tillräckliga villkor för hemlighållande, t.ex. i arbetsavtal eller skiljt
sekretessavtal (ofta kallade NDA-avtal, Non Disclosure Agremenet på engelska). Det
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faktum att en utomstående som varken förstår sig på informationen eller har förmåga
att utnyttja den känner till informationen hindrar inte att informationen utgör en
affärshemlighet.
Om affärshemligheten blir offentlig, t.ex. genom att en samarbetspartner
publicerar informationen på internet i strid med ett sekretessavtal, förloras vanligtvis
affärshemligheten. Företaget kan då kräva skadestånd från samarbetspartnern men
kan vanligtvis inte förbjuda tredje parter att ladda ner information från internet
eller använda den.
Sammanfattningsvis krävs således för att det ska vara frågan om en
affärshemlighet att informationen har anknytning till affärsverksamhet, det finns
både sekretessintresse och sekretessvilja samt att informationen rent konkret
är hemlig. Om information fyller dessa krav får informationen skydd som
affärshemlighet även utan någon särskild markering eller anmälan till motparten.
Olika former av angrepp mot affärshemligheter straffas enligt 30 kap. 4–6 § i
strafflagen. Hit hör bl.a. företagsspioneri. Det bör dock noteras att i sekretesseavtal
mellan företag ändrar man ofta på definition av affärshemlighet. Dessutom kan man
bl.a. kräva att informationen markeras för att få skydd (mera om detta i stycke 4.1
nedan). Vilken inverkan sådana ändringar har på straffansvaret ska inte diskuteras
här.

3. Begräsningar av affärshemlighetsskydd
Till skillnad från patent skapar affärshemligheten ingen ensamrätt till informationen.
Andra företag som självständigt utan att bryta mot sekretessavtal utvecklat samma
information har även rätt att använda informationen. Således kan två eller flera företag
samtidigt ha samma affärshemlighet. Om majoriteten av företagen inom branschen
har samma information förlorar den dock lätt sitt skydd som affärshemlighet då den
kan anses vara allmänt känd.
Information som lätt kan återskapas genom att granska produkter som redan
finns på marknaden (så kallad ”reverse engineering”) skyddas inte som affärshemlighet.
Detta innebär ofta att den yttre designen av en produkt inte kan skyddas som
affärshemlighet men framställningsprocessen mycket väl kan skyddas.
Som utgångspunkt utgör en anställds yrkeskunskap (fastän denna delvis eller helt
förvärvats i anställningen inom företaget) inte företagets affärshemlighet. Då den
anställda byter arbetsgivare har han eller hon rätt att använda sin yrkeskunskap även
i sitt nya anställningsförhållande (mera om detta i stycke 4.2 nedan).
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4. Hur använder företag affärshemligheter och
frågeställningar?
Som redan framkommit hör affärshemligheter till så gott som samtliga nordiska
företags intellektuella kapital. Nedan kommer jag att gå genom några exempel på
hur (stor)företag använder affärshemligheter samt lyfta fram frågeställningar som
är relevanta för många företag.

4.1 Samarbetsavtal mellan företag
Företag använder sig rutinmässigt av affärshemlighetsskydd i avtal med
samarbetspartner. Detta kan vara t.ex. leverantörsförhållanden där man skyddar
bl.a. ritningar, framställningsmetoder samt pris- och volymuppgifter, eller
produktutvecklingsprojekt där man skyddar tekniska uppgifter, uppfinningar,
produktplaner osv.
I avtal mellan företag låter man sällan skyddet för affärshemligheter bero
på det som lagstiftningen tillhandahåller. Istället innehåller avtalen detaljerade
sekretessklausuler. Alternativt har parterna tidigare ingått ett skilt sekretessavtal.
I sekretessavtal definieras i detalj vad för information som skyddas, hur denna
information måste skyddas, hur länge skyddet gäller och sanktionerna för brott
mot sekretesskyldigheten.
En frågeställning i sekretessavtal är ofta definitionen av vad som bör hemlighållas.
Utgångspunkten är vanligtvis att all information bör hemlighållas. Avtalen innehåller
dock direkt därefter en lista på undantag till skyddet: information som finns allmänt
tillgänglig, information som parten utvecklat självständigt, information som parten
fått av en tredje part som inte brutit mot sin sekretessskyldighet osv. Denna del
av sekretessavtalen är ofta ganska standardiserad. För informationen som annars
faller inom definitionen uppkommer dock ofta en svår fråga angående i vilket format
information bör ha getts och hur den bör ha markerats för att få skydd. Denna fråga får
företagsjurister ofta förhandla in i sekretessavtal mellan företag.
En extremposition innebär att enbart information som getts i skriftlig form och
klart markerats som hemlig får skydd. All information som nämnts muntligt eller
som inte markerats som hemlig får inget skydd oberoende av dess natur. Fördelen
med denna modell är en klar gränsdragning angående vad som bör hemlighållas
samt att den mottagande parten har lätt att förstå och uppfylla sina skyldigheter
angående hemlighållande. Å andra sidan ställer modellen mycket höga krav på
anställda i företaget som ger information, dvs. inga misstag tillåts. Denna modell
kan snarast anses lämplig i fall där utbyte av information sker mycket formellt med
minimal risk
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för mänskliga misstag, t.ex. vid elektroniska auktioner, eller vid information som
kommer från elektroniska databaser.
En bättre modell är att all information som ges skriftligt bör markeras som
hemlig för att skyddas, muntlig information skyddas om man då informationen
gavs nämnde att den var hemlig samt inom några dagar (vanligast 14) i efterhand
skriftligt sammanfattar den muntliga informationen och sänder sammanfattningen
till motparten med begäran om hemlighållande. Denna modell har fördelen att den
gör en klar gränsdragning angående vad som bör hemlighållas men samtidigt ger
den utrymme att under förhandlingarna även lämna muntlig hemlig information.
Nackdelen med modellen är att den kräver att anställda kommer ihåg att under
diskussionerna nämna informationens hemliga natur samt senare sammanfatta
denna skriftligt. Om ingen jurist deltar i förhandlingarna är det i praktiken vanligt
att dessa krav glöms ganska snabbt.
Jag förespråkar själv här en tredje modell. Som utgångspunkt bör skriftlig
information markeras som hemlig, och vidare bör man vid muntlig information
nämna att informationen är hemlig för att få skydd. Även om dessa krav inte
uppfyllts bör skydd dock ges även för information som till sin natur klart är hemlig.
Denna modell skapar en viss oklarhet angående vad för information som skyddas
under sekretessavtalet. I de flesta fall torde det dock vara klart om information bör
skyddas eller inte. Å andra sidan beaktar modellen verkligheterna då affärsmän
diskuterar eller förhandlar utan juristers närvaro. Mycket få affärsmän kommer att
sitta med sekretessavtalet i handen under förhandlingar och alltid korrekt markera
informationen som byts ut eller alltid komma ihåg att nämna att viss information
bör hemlighållas.

4.2 Skydd för affärshemligheter efter avslutat
anställningsförhållande
Ett företags konkurrenskraft beror inom många industrigrenar idag långtgående
på dess immaterialrättigheter, know-how och anställdas yrkeskunskap. Ledande
företag investerar ofta mycket i att träna och vidareutveckla sina nyckelanställda.
En svår frågeställning uppkommer således när nyckelanställda lämnar företaget,
ofta för att gå till en konkurrent. Vad för information utgör den anställdas yrkeskunskap
som han eller hon kan använda fritt i sitt nya arbetsförhållande? Gränsdragningen
mellan yrkeskunskap och affärshemligheter är svår. Som startpunkt kan man anse
att information som är allmänt känd bland kompetenta personer inom området
inte kan utgöra en affärshemlighet. Frågan gäller således enbart mera ”sällsynt”
yrkeskunskap.
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En tumregel är att information som lagrats på ett medium (t.ex. på papper
eller minnessticka, i e-post eller molndatabaser) utgör affärshemligheter, medan
information som den anställda har i sitt eget minne utgör yrkeskunskap.54 Till den
del informationen dock har skaffats utanför den anställdas ordinarie arbetsuppgifter
skulle det snarast vara frågan om en affärshemlighet oberoende av hur informationen
flyttas. Exempelvis om en person i företagets försäljningsavdelning skaffat sig
information om företagets hemliga produktutveckling utgör denna information
inte en del av persons yrkeskunskap. Ju mera företagsspecifik information det är
frågan om desto större är sannolikheten att det är frågan om en affärshemlighet och
inte om yrkeskunskap. Beträffande specialister som arbetat länge inom företagets
produktutveckling kan det dock vara mycket svårt att bedöma vad som utgör
yrkeskunskap och vad affärshemligheter. Den anställdas grundläggande rättighet
att försörja sig genom sitt arbete väger tungt i sådana fall.
För att minimera risken att affärshemligheter missbrukas lönar det sig att
klargöra skyddet av affärshemligheter redan i den anställdas arbetsavtal. Om detta
inte gjorts i tid är det dock för sent att göra detta då den anställda sagt upp sig.
I sådana fall kan det dock vara bra att rent konkret påminna den anställda om
sekretesskyldigheterna innan han eller hon lämnar företaget.
Flera företag vidtar även olika tekniska åtgärder för att minska risken att den
anställda tar med sig affärshemligheter då han eller hon lämnar företaget, t.ex. genom
att låsa tillgången till företagets datorer, e-post samt databaser efter att personen sagt
upp sig. Detta hjälper dock inte mot en anställd som förberett sig väl och kopierat
informationen före han eller hon säger upp sig. Att markera dokumenten med en
digital ”vattenstämpel” som visar t.ex. dokumentets ägare och vem som gjort kopior
av dokumentet kan dock även ge visst skydd i sådana fall.

4.3 Produktutveckling
För patent finns det som utgångspunkt ett absolut nyhetskrav. Om uppfinningen
blivit publik före patentansökan, även om detta skulle ske genom företagets egna
anställda, kan uppfinningen inte patenterats. Samtidigt är det ofta inte möjligt
att söka patentskydd för en uppfinning i ett tidigt skede. För att få ett optimalt
patentskydd är det ofta bra att låta uppfinningen ”mogna” före patentansökan görs.
På så sätt har man tid att förstå uppfinningen och formulera bättre patentkrav.
Före patentansökan göras skyddar de flesta företagen sina uppfinningar som
affärshemligheter. För de anställda inom produktutvecklingen har skyddet av
affärshemligheter vanligen gjorts klart i arbetsavtal samt genom träning. Om
54

se RP 53/2002 s. 16.
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uppfinningen skett i samarbete med andra företag har ett sekretessavtal vanligtvis
ingåtts mellan företagen för att skydda uppfinningen före patentansökan kan göras.
Även för uppfinningar som redan fått patentskydd har affärshemligheter
en viktig roll vid flera företag. Patentansökan nämner vanligtvis enbart vissa
implementationsformer av uppfinningen. Ofta strävar företag dock till att inte
nämna den bästa implementeringen i själva patentansökan utan att bevara denna
som affärshemlighet. Detta tas in bl.a. i licensieringsavtal mellan företag där man
ofta inte enbart licenserar rätten att utnyttja uppfinningen som beskrivs i patenten
utan också know-how hur uppfinningen bäst bör implementeras.

4.4 Kunddatabaser
Alla storföretag uppehåller idag omfattande databaser över sina kunder (ofta kallade
CRM- databaser, Customer Relationship Management på engelska).
Sådana databaser har sedan länge inte varit begränsade till enbart namn- och
kontaktuppgifter på företagets kunder. Idag innehåller databaserna även omfattande
information om kundförhållandet, bl.a. information om alla inköp kunden
tidigare gjort, möjliga behov kunden kan ha i framtiden, kundens riskprofil och
betalningshistoria, information om när företagets representanter senaste träffat
kunden, vad som diskuterades under sådana möten osv. Databaserna är idag ofta
massiva och storföretag spenderar årligen miljoner euro på att upprätthålla och
utveckla dem.
Fastän varje enskild uppgift i kunddatabasen inte alltid får affärshemlighetsskydd
är det dock klart att databasen som helhet får affärshemlighetsskydd. Företag
skyddar även sina kunddatabaser med omsorg. Således är t.ex. tillgången till
databaserna ofta mycket begränsade. En försäljare har vanligtvis enbart tillgång
till de kunduppgifter som han eller hon själv arbetar med. Personer som inte arbetar
inom försäljning eller relevanta stödfunktioner har vanligtvis ingen tillgång till
kunddatabasen. Kunddatabaser är ofta krypterade och möjligheterna att ta ut
information från databasen, t.ex. genom att printa, är i regel begränsade.
En svår frågeställning vid kunddatabaser är gränsdragningen mellan företagets
legitima intresse att samla information om sina kunder, och kundrepresentanters
rätt till privatsfär och skydd av personuppgifter. Denna gränsdragning faller dock
utanför detta referats omfattning.
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Vernet for bedriftshemmeligheter 1
– noen utvalgte spørsmål
Harald Irgens-Jensen, førsteamanuensis ph.d., Det juridiske fakultet,
Instiutt for privatrett, Universitetet i Oslo

1. Innledning
Jeg vil takke referenten Johannes Frände for hans poengterte innlegg, som
tok opp mange av de praktisk viktigste spørsmål som det rettslige vern av
bedriftshemmeligheter reiser. Mye i hans innlegg kjenner en norsk jurist seg godt
igjen i.
I dag er de viktigste lovhjemler for vern av bedriftshemmeligheter i norsk rett
straffeloven §§ 207 og 208 og markedsføringsloven §§ 28 og 29, supplert av den
alminnelige generalklausul i markedsføringsloven § 25 som forbyr næringsdrivende
å handle ”i strid med god forretningsskikk”. Vi har ingen separat lov om vern av
bedriftshemmeligheter som de nå i over 20 år har hatt i Sverige. Det kan imidlertid
endre seg etter at direktiv 2016/943 ”om skydd mot att icke röjd know-how och
företagsinformation (företagshemligheter) olagligen anskaffas, utnyttjas och röjs” er
blitt vedtatt. Direktivet vil gjøres til del av EØS-avtalen og må således implementeres
i norsk rett. Hvordan dette vil skje, er ennå ikke avklart, men mye kan vel tale for
at det forholdsvis omfattende direktiv bør transformeres i en egen lov fremfor at vi
flikker på de fragmentariske bestemmelser vi allerede har.
1

Begrepene ”bedriftshemmeligehet” og ”forretningshemmelighet” brukes om hverandre i norsk
lovgivning.
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I dette innllegg vil jeg bygge videre på to temaer som Johannes Frände har tatt
opp: Det første gjelder det kanskje aller mest praktiske problem knyttet til vernet
bedriftshemmeligheter: Hvordan man skal trekke grensen for hva en ansatt som
slutter og begynner hos konkurrenten, kan bruke av kunnskap hun har lært på sin
tidligere arbeidsplass. Den andre problemstillingen gjelder forholdet mellom lovens
vern og avtalte konfidensialitetsforpliktelser, nemlig hvorvidt man kan avtale et vern
som rekker lenger enn lovens beskyttelse.

2. Vernet mot tidligere ansatte
2.1 Svært mye av kunnskapen hos en ansatt kan
være arbeidsgiverens ”företagshemlighet”
I det nye direktivet artikkel 2.1 defineres ”företagshemlighet” som informasjon som
oppfyller følgende krav:
«a) Den är hemlig i den meningen att den inte, som helhet eller i den form dess
beståndsdelar ordnats och satts samman, är allmänt känd hos eller lättillgänglig för
personer i de kretsar som normalt sett handskas med typen av information i fråga.
b) Den har kommersiellt värde på grund av att den är hemlig.
c) Den person som lagligen kontrollerar den har med hänsyn till omständigheterna
vidtagit rimliga åtgärder för att hålla den hemlig.»
Denne def inisjonen er tilsynelatende godt i samsvar med hvordan
”bedriftshemmelighet” er blitt definert i norske rettskilder.2 Den er også i samsvar
med definisjonen vi finer i den internasjonale TRIPS-avtalen artikkel 39.
Vilkårene er i Norge blitt tolket temmelig lempelig og kan tenkes å omfatte svært
mye av den kunnskap en ansatt har i sitt hode. Om det første vilkåret, som i norsk rett
gjerne formuleres som et vilkår om ”foretaksspesifikkhet”, har Høyesterett uttalt,
i en sak som dreide seg om visse passasjeropplysninger hos flyselskapet Norwegian
som en konkurrent hadde skaffet seg uberettiget adgang til: ”[I] et tilfelle som det
foreliggende må [det] være tilstrekkelig for å oppfylle dette kravet at informasjonen
har gjort det mulig å oppnå resultater som man ellers ville ha brukt mer tid eller mer
2

Innstilling fra konkurranselovskomitéen 1966 s. 48, Rt. 2007 s. 1841 (Norwegian) avsnitt 22 flg., jf.
Harald Irgens-Jensen, Bedriftens hemmelighet – og rettighet?, Oslo 2010 s. 51−55.
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ressurser på å oppnå.”3 Og i Gulating lagmannsretts dom av 15. mai 2015, LB-2013162132 (Vosstech) ble det uttalt, med henvisning til lagmannsrettens tidligere dom
fra 4. august 2005 (LG-2003-8617), at ”også informasjon som er mer sammensatt”
- oppsummert som ”sum av viten” - kunne utgjøre en bedriftshemmelighet selv om
ikke de enkelte elementer som inngår i informasjonen, isolert sett, kvalifiserer til
slikt vern.4
Særlig Høyesteretts formulering om at et stykke informasjon tilfredsstiller
kravet til foretaksspesifikkhet dersom ”informasjonen har gjort det mulig å oppnå
resultater som man ellers ville ha brukt mer tid eller mer ressurser på å oppnå”,
minner om et synspunkt om at informasjon kan være vernet så lenge den som har
den, har et ”springbrett” mot å oppnå visse resultater sammenlignet med den som
bare har offentlig tilgjengelig informasjon å bygge på. ”The Springboard Doctrine”
har opphav i engelsk rett. Det er vanlig å peke på dommen Terrapin Ltc. V. Builders’
Supply Co. (Hayes) Ltd. Et al.,5 som sentral. Her uttalte dommer Roxburgh:
”As I understand it, the essence of this branch of law, whatever the origin og it may
be, is that a person who has obtained information in confidence is not allowed to use
it as a springboard for activities detrimental to the person who made the confidential
communication, and springboard it remains even when all the features have been
published or can be ascertained by actual inspection by any member of the public.”

3
4

5

Rt. 2007 s. 1841 (avsnitt 25).
Se også Sør-Trøndelag tingretts avgjørelse av 12. febraur 2014, TSTRO-2013-35317. Jeg er personlig
noe skeptisk til ”sum av viten”-terminologien. Den kan gi inntrykk av at ansatte som slutter og
tar jobb hos et konkurrerende firma, må passe seg for å utnytte selv temmelig triviell informasjon.
Den kan også gi inntrykk av at domstolene ikke behøver å gå særlig inn i kvalitetene til den
informasjon som faktisk hevder å ha blitt misbrukt av den tidligere ansatte/nye arbeidsgiver (se
Irgens-Jensen, op. cit. s. 219). Ut fra gjengivelsen av sakens fakta i de to dommene, i hvert fall i
dommen fra 2015, virker det imidlertid som det var snakk om teknisk informasjon av stor verdi om
fremstiling av et egenartet produkt, som det samlet sett ville være vanskelig å skaffe fra åpne kilder,
og at denne informasjon var brukt til å fremstille et direkte konkurrerende produkt til stor skade
for bedriftshemmelighetens ”eier”. Konklusjonen om at det da forelå en rettsstridig utnyttelse av
bedriftshemmeligheter, synes ikke uforsvarlig. Tilsvarende resonnementer synes ført av Gulating
lagmannsretts dom 20. januar 2006, LG-2004-10668 (TotalWaste) og Rt. 1964 s. 238. Agder og
Borgarting lagmannsrett har avvist å gi vern for angivelig ”sum av viten” i dommer av 22. oktober
2010 , LA-2004-60570 (Scanmar) og 8. april 2014 (LB-2013-20938). Den første saken gjaldt bruk av
kunnskap til fremstilling av et fangstkontrollsystem, hvor retten fant det godtgjort at det saksøkte
selskap rådet over betydelig kunnskap relevant for fremstillingen før de aktuelle ansatte hadde
gått over til saksøkte. Den andre saken gjaldt kunnskap om fremstilling av et produkt (en automat
for uthenting av varer) som ikke ble ansett som særlig avansert, hvor det fantes mange lignende
produkter på markedet.
[1967] R.P.C 375.
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Tilsvarende lempelige krav har i flere tilfeller blitt stilt av tyske domstoler,6 og, etter
hva jeg kan forstå, også i den finske høyesterettsdom som finnes gjengitt i Nordiskt
Immateriellt Rättsskydd 1986 s. 130 (”Hämeen Lämpöeriste”).
Også de to andre vilkår, vilkåret om at informasjonen skal ha ”värde” og ha vært
underlagt ”rimliga åtgärder” for å bevare hemmeligheten, har vært tolket mildt.7 I
forhold til det siste vilkåret uttalte norsk Høyesterett i den ovennenvte Norwegiansaken at
”[det] må […] stilles visse krav til bedriftens forhold for at en hemmelighet skal
være beskyttet. Det må enten uttrykkelig være markert at det gjelder et krav på
hemmelighold, eller det må ligge i selve situasjonen at det gjelder et slikt krav” (mine
uthevinger).8

Også i flere andre land stilles det tilsvarende lave krav her, men det er stilt
spørsmålstegn ved om ikke direktivet innebærer at dette kravet skjerpes.9 For
at direktivets definisjon ikke skal markere noe stort brudd med rettstiltsanden i
medlemslandene, vil jeg imidlertid ikke tro at innskjerpingen blir stor. Riktignok
vil andre bestemmelser enn bestemmelsene som spesifikt dreier seg om vern av
bedriftshemmeligheter, i flere land kunne gi et vern av ikke offentlig tilgjengelig
informasjon. I norsk rett har for eksempel bestemmelsen i markedsføringsloven § 29
om bruk av andres ”tekniske hjelpemidler” og ”generalklausulen” i § 25 som forbyr
handlinger ”i strid med god forretningsskikk”, vært brukt mot selskaper som har
mottatt tegninger av et produkt fra en annen part som ledd i et samarbeid, eller i
forhandlinger om et slikt samarbeid, og så har fremstilt noen produkter nøyaktig slik
tegningene viser, ikke for å samarbeide, men tvert imot konkurrere med den annen
part.10 Direktivets premiss 17 åpner etter mitt skjønn for at disse hjemler fortsatt kan
brukes mot slike handlinger. Men det vil etter mitt skjønn være i dårlig samsvar med
EUs alminnelige harmoniseringsmålsetning om flere av de saker som i dag blir løst
av nasjonale domstoler som en krenkelse av bedriftshemmeligheter, på grunn av
et eventuelt strengere krav til hva en bedriftshemmelighet ”er” i direktivet, skulle
6

7
8
9
10

Etter tysk rett vernes ikke informasjon som bedrifftshemmelighet som ” jeder Interessierte sich
ohne größere Schwierigkeiten und Opfer mit lauteren Mitteln davon Kenntnis verschaffen kann.” Det
synes ofte som ikke så mye skal til før det foreligger slike ”store vanskeligheter og offer”, se den
rettspraksis som det vises til i Helmut Köhler og Joachim Bornkamm, Gesetz gegen den unlauteren
Wettbewerb, München 2014 s. 1544−1545. Se også Thomas Reimann, ”Einige Überlegungen zur
Offenkundigkeit im Rahmen von §§ 17 ff. UWG und von § 3 PatG”, Gewerblicher Rechtsschutz und
Urheberrecht, 1998 s. 298 flg.
Irgens-Jensen, op. cit. kapittel 4.3 og 4.4.
Rt. 2007 s. 1841 (avsnitt 22).
Bengt Domeij, Från anställd till konkurrent, Stockholm 2016 s. 125.
Se Rt. 1959 s. 712 og Irgens-Jensen, op. cit. s. 189−201. Siste norske dom om dette synes å være
Gulatinglagmannsretts dom av 7. april 2017 (LG-2016-44586).
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måtte avgjøres av andre regler om utilbørlig konkurranse, som ikke er harmonisert
mellom medlemslandene. I så fall kan en konsekvens av direktivet bli at det blir
større forskjell mellom medlemslandene i hva en tidlgiere samarbeispartner eller
ansatt kan gjøre med informasjon hun har mottatt i det tidligere ansettelses- eller
samarbeidsforhold.
Inntill vi har fått avgjørelser fra EU-domstolen som skulle gi uttrykk for noe
annet, vil jeg altså mene at det ikke skal mye til før informasjon tilfredsstiller
kriteriene for å anses som en bedriftshemmelighet etter direktivet artikkel 2.1.
Dette kan imidlertid skape problemer for ansatte som vil slutte i sitt arbeid og
gå over til en konkurrent, eller starte egen virksomhet. Hvis ”företagshemlighet”
skal forstås så vidt som jeg har antydet, kan en ansatt kanskje oppleve at det meste
av det hun har tilegnet seg av nyttig kunnskap i sitt arbeid, kan være den tidligere
arbeidsgivers ”bedriftshemmelighet”, som hun ikke kan utnytte i en ny stilling uten
den tidligere arbeidsgivers samtykke. Slik er neppe direktivet ment. Forfatterne
av direktivet synes å ha vært meget oppsatt på at bedriftshemmelighetsvernet
ikke skulle legge sterke hindringer i veien for fri bevegelighet av arbeidstakere og
arbeidstakerens mulighet til å skifte jobb. Dette understrekes i direktivets artikkel
1.3 og fortalens premiss 3, 13, 14 og 34. I premiss 13 er det også understreket at
etableringsfriheten – friheten til å starte egen virksomhet – må sikres. Men hvordan
søker direktivet å få dette til, og er det i samsvar med hvordan nasjonale domstoler
har håndtert problemstillingen? Dette skal jeg si noe om i neste avsnitt.

2.2 Ivaretakelsen av arbeidstakeres interesser
For at bedriftshemmelighetsvernet ikke skal legge for store hindringer i veien for
ansatte som vil skifte jobb, finnes det i hvert fall to former for rettslig regulering til
ivaretakelse av deres interesser.
Den første er at bedriftshemmelighetsbegrepet avgrenses mot det som gjerne
kalles ”kunnskap og erfaring”, (”experience and skills”, ”erfarenhet och färdigheter”)
som en arbeidstaker naturlig vinner som del av sitt arbeid. Dette har direktivet tatt
opp i seg. I artikkel 1.3 bokstav b står det uttrykkelig at bedriftshemmelighetsvernet
ikke kan ”begränsa arbetstagares användning av erfarenhet och färdigheter som
förvärvats hederligt under deras normala yrkesutövning”. Og i premiss 14 står det at
definisjonen av bedriftshemmelighet ikke omfatter ”obetydlig information eller den
erfarenhet och de färdigheter som arbetstagare får vid normal yrkesutövning”. Det
finnes en betydelig nasjonal rettspraksis om hvordan grensen skal trekkes mellom
de vernede bedriftshemmeligheter og en ansatts ”kunnskap og erfaring”, kanskje
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først og fremst i engelsk og amerikansk rett.11 Men til tross for denne rettspraksis
kan det være svært vanskelig å avgjøre hvordan grensen skal trekkes i konkrete saker.
En annen form for rettslig regulering er ikke å overlate hele vurderingen til et
spørsmål om den tidligere ansatte bare utnytter ”kunnskap og erfaring” og ikke
bedriftshemmeligheter fra sin tidligere arbeidsgiver, men i stedet si at selv om noe av
den informasjon en tidligere ansatt utnytter i sitt nåværende arbeid for en konkurrent
i og for seg tilfredsstiller vilkårene for å være vernet som den tidligere arbeidsgivers
”bedriftshemmelighet”, må det bero på en bredere interesseavveining om den tidligere
arbeidsgivers rettigheter til disse hemmelighetene er krenket. Hjemmel for dette i
Norge finner vi i formuleringen av markedsføringsloven §§ 28, 29 og straffeloven
§ 207 om at det kun er en ansatts ”rettsstridige” eller ”uberetteigede” utnyttelse av
bedriftshemmeligheter som rammes. At dette åpner for en bredere interesseavveining
følger både av forarbeidene og rettspraksis.12
Også lovgivningen i andre land viser til en bredere interesseavveining i de
situasjoner hvor en ansatt har sluttet og begynt hos en konkurrent, og i sitt nye
arbeid har brukt kunnskap hun ervervet i det tidligere arbeidsforhold. I den svenske
”lag om skydd för företagshemligheter” § 7 heter det at eksansatte som utnytter
tidligere arbeidsgivers bedriftshemmeligheter etter ansettelsestiden er slutt, bare kan
ilegges ansvar om det forelgger ”synnerliga skäl”. Og den tyske spesialbestemmelse
om vern av bedriftshemmeligheter i ”Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb”
(UWG) § 17 er formulert slik at den ikke rammer eksansatte som utnytter
bedriftens hemmeligheter etter ansettelsesforholdets slutt, forutsatt at de hadde
lovlig tilgang til hemmeligheten, og at de ikke har tatt med seg materiale (kopier
av oppskrifter e.l.) fra sin tidlgiere arbeidsplass som avslører hemmeligheten). Skal
den eksansattes felles for bruken, må det skje etter en bredere interesseavvening med
hjemmel i generalklausulen i UWG § 3, erstatningsbestemmelsen i BGB § 823 eller
avtalerettslig forankrede lojalitetsforpliktelser.13

11
12

13

Se Irgens-Jensen, op. cit. s. 217−230, Charlotte Waelde et. al, Contemporary Intellectual Property,
Oxford 2013 s. 784−785.
Ot.prp. nr. 57 (1971−72) s. 25−26 og Rt. 1997 s. 199, jf. Irgens-Jensen, op. cit. s. 69−74. Av nyere
underrettspraksis, se særlig Borgarting lagmannsrett 8. april 2014, LB-2013-20938 (vareautomat),
Oslo tingrett 21. mars 2012, TOSLO-2011-113128 (brønnplugg), Oslo tingrett 14. mai 2010,
09-067562TVI-OTIR (ventil) (anket og deretter forlikt) og Oslo tingrett 3. mars 2016,
14-171560TVI-OTIR/04 (ikke rettskraftig). I Vosstech-dommen nevnt ovenfor (LG-2013-162132) er
drøftelsen av rettsstridsvilkåret nokså knapp, men ettersom det var snakk om en samarbeidspartner
som brukte verdifull teknisk informasjon fra den annen part til i hemmelighet og i strid med
inngått konfidensialitetsavtale å utvikle et konkurrerende produkt mens samarbeidet pågikk, virker
det rimelig å konkludere med at vilkåret er oppfylt, slik retten gjorde.
Se Helmut Köhler og Joachim Bornkamm, Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb, München
2014 s. 1552−1553.
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I interesseavveiningen vil det – i hvert fall i norsk rett 14 – være et viktig moment
hvor stor skadeevne den aktuelle utnyttelse har. Hvis det er snakk om handlinger
med stor skadeevne, noe det typisk vil være dersom den eksansatte har tatt med
seg vanskelig tilgjengelig informasjon om produksjonen av et teknisk komplisert
produkt som den tidligere arbeidsgiver har store inntekter av, og brukt den til å
produsere et direkte konkurrerende produkt, er bedriftshemmelighetsvernet krenket.
Forhold som kan tale til den tidligere ansattes og nye arbeidsgivers fordel kan være
at de eventuelt ikke opptrer i direkte konkurranse med den tidligere arbeidsgiver
(og dermed har mindre skadeevne), at det er betydelige forskjeller mellom deres
produkter og den tidligere arbeidsgivers (hvis den angivelige hemmelighet handler
om produkters sammensetning), at den ansattes fratreden har vært forårsaket
av utilbørlig opptreden fra arbeidsgiveren, eller at den ansatte i sin tid bidro til
frembringelsen av kunnskapen hos den tidligere arbeidsgiver.
Brede interesseavveininger kan skape usikkerhet, men de presiseringer av
relevante momenter som det er mulig å gjøre på bakgrunn av rettspraksis mener jeg
reduserer usikkerheten betydelig. Så er spørsmålet: Åpner direktivet for at nasjonale
domstoler kan fortsette med en slik bredere interessavvning? Etter mitt syn er svaret
ja, og etter det jeg forstår, støttes dette av den svenske SOU 2017: 45, om hvordan
direktivet bør gjennomføres i svensk rett.15 I direktivet selv kan en finne støtte for
dette i artikkel 5, hvor det fremgår at ”de åtgärder, förfaranden och rättsmedel som
föreskrivs i detta direktiv avslås om det påstådda anskaffandet, utnyttjandet eller
röjandet av företagshemligheten ägde rum i ….syfte att skydda ett i unionsrätt eller
nationell rätt erkänt legitimt intresse” (min utheving). Og av artikkel 7 følger det at
domstolene må foreta en proporsjonalitetsvurdering før de fastsetter noen sanksjoner
for krenkelse av bedriftshemmeligheter. Denne proporsjonalitetsvurderingen er
nærmere beskrevet i fortalens premiss 21 – som klart viser til en interesseavveining
av den art jeg til nå har beskrevet:
14

15

En ganske omfattende drøftelse av ulike momenters relevans og vekt finnes i Irgens-Jensen, op. cit.
kapittel 5, der det også trekkes paralleller til andre lands rett. For svensk rett, se Domeij, op. cit.
s. 185-201 og Magnus Tonell, Sekretessavtal, Stockholm 2012 s. 47-49. Svenske rettskilder nevner
samme momenter som norske, men det er mulig at vektingen av dem er litt mer arbeidstakervennlig
enn i Norge.
SOU 2017: 45 s. 190−192. Domeij skriver dog at svenske domstoler frem til nå har vært svært
restriktive med å ilegge ansatte som bruker bedriftshemmeligheter fra sin tidligere arbeidsgiver
i nytt arbeid, noe erstatningsansvar. Ifølge ham er det stort sett bare i de tilfeller der utnyttelsen
står i sammenheng med illojale handlinger begått under ansettelsen, typisk der den ansatte
har tatt kopier av hemmelige oppskrifter osv. mens hun var ansatt og tatt disse med seg, at
erstatningsansvar er idømt. Etter hans syns krever direktivet at tidligere ansatte også må kunne
holdes ansvarlige for å ha utnyttet tidligere arbeidsgivers bedriftshemmeligheter selv om de ikke
har begått slike illojale handlinger under ansettelsestiden, dersom utnyttelsen ”riskerar att äventyra
existensen av den tidligare arbetsgivaren eller framstår som särskilt illojalt”. De norske dommer jeg
her referert ovenfor, tyder vel på at norsk rettspraksis er i overensstemmelse med dette kravet.

201

S k y ddet a v aff ä rshemligheter i ett nordiskt och E U - r ä ttsligt p ers p ekti v

”I detta hänseende är syftet med de åtgärder, förfaranden och rättsmedel som
föreskrivs i detta direktiv att säkerställa att de behöriga rättsliga myndigheterna
beaktar faktorer såsom värdet av en företagshemlighet, graden av allvar i det beteende
som leder till att en företagshemlighet olagligen anskaffas, utnyttjas eller röjs och
konsekvenserna av detta beteende. Det bör även säkerställas att de behöriga rättsliga
myndigheterna har utrymme för att göra en avvägning mellan intressena hos parterna
i ett domstolsförfarande och tredje parters intressen, inbegripet, om så är lämpligt,
konsumenternas intressen.”

Det ville skape større rettsusikkerhet – det motsatte av hva direktivet søker å
oppnå – dersom flere lands nasjonale domstoler ikke skulle kunne foreta den type
interesseavveininger de nå er vant til å foreta. Hva som skulle gjelde isteden, ville
være uklart.

3. Forholdet til avtaler om hemmelighold mv.
Det neste spørsmålet jeg vil ta opp, gjelder forholdet mellom direktivet og
avtalefriheten. Referenten er selv inne på at forstandige næringsdrivende bør inngå
konfidensialitetsavtaler med dem de gir tilgang til verdifull informasjon, det være
seg ansatte eller samarbeidende foretak. Slike avtaler kan definere klarere hva slags
informasjon som skal holdes hemmelig enn lovene gjør med sine vage begreper som
”bedriftshemmeligheter”, ”företagshemlighet” osv. En konfidensialitetsavtale gjør
også motparten bevisst på at informsjonen må behandles med aktsomhet, og den
dokumenterer at bedriftshemmelighetens ”eier” har oppfylt vilkåret om å ha truffet
”rimliga åtgärder” for å få vern. Men kan slike avtaler gå lenger i å verne informasjon
enn det som følger av direktivet? Kan man for eksempel i en ansettelsesavtale forby
en ansatt å utnytte informasjon som ikke fyller lovens krav til bedriftshemmelighet
(og heller ikke er vernet etter andre regler som immaterialrettighetene)? Kan man
gjennom en kundeavtale forby kjøperen av et produkt å foreta ”omvendt utvikling”
(”reverese engineering”) for å se hvordan produktet er satt sammen, selv om dette
etter direktivet artikkel 3.1 (b) er tillatt? Kan en bedrift ved avtale forby ansatte
å røpe kritikkverdige forhold ved virksomheten, selv om dette ikke er strid med
bedriftshemmelighetsvernet etter artikkel 5 bokstav b?
Fra opphavsretten har vi eksempler på at EU-domstolen uten klar hjemmel
har gitt uttrykk for at en opphavsmann ikke ved avtaler kan pålegge en bruker å
avstå fra visse av de handlinger som opphavsrettsdirektivene holder utenfor den
opphavsrettslige enerett.16 Men det nye direktivet tror jeg i utgangspunktet ikke
16

Se C-128/11 Used Soft GmbH v. Oracle International Corp., ECLI: EU: 2012: 407 avsnitt 77.
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forbyr at beskyttelsen kan utvides ved avtaler. I forhold til spørsmålet om ”omvendt
utvikling” følger det av premiss 16 sammenholdt med artikkel 3.1 (b) at man
rettsgyldig kan avtale at motparten ikke kan gjøre omvendt utvikling av et produkt
(er det snakk om et datamaskinprogram, gjelder det imidlertid begrensninger
i avtalefriheten etter direktiv 2009/24). Når det gjelder spørsmålet om man kan
pålegge noen å holde hemmelig informasjon som ikke fyller vilkårene for å være en
bedriftshemmelighet, vil jo slike avtaler fort kunne ligne på konkurranseforbud, og
om dette sies det uttrykkelig i premiss 13 at det ikke er formålet med direktivet ”att det
ska inverka på möjligheten att ingå avtal om konkurrensförbud mellan arbetsgivare
och arbetstagare, i enlighet med tillämplig rätt”.
Men samtidig fremhever direktivet en del grunnleggende verdier, som mobilitet
på arbeidsmarkedet, etableringsfrihet, frihet til å velge et yrke og ytringsfrihet. Det
virker ikke i overensstemmelse med direktivets ånd om man skulle kunne sette disse
verdiene til side ved vidtrekkende avtaleklausuler.
Disse verdiene kan imidlertid ivaretas ved andre rettsgrunnlag enn direktivet.
I premiss 37 og 38 sies det at direktivet ”bör inte påverka tillämpningen av”
konkurranserett eller ”annan relevant lagstiftning på andra områden, däribland
immateriella rättigheter, eller avtalsrätten”.
Dagens norske lover om bedriftshemmelighetsvern inneholder ingen
formuleringer som antyder at de er preseptoriske. Og i den kjente Notflottørdommen i
Rt. 1964 s. 238 ble det klart gitt uttrykk for at man ved avtale kan forplikte seg til ikke
å utnytte også informasjon som ikke fyller vilkårene for en bedriftshemmelighet.
Etter det jeg har forstått, er dette standpunktet mer kontroversielt i svensk rett.17
Men selv om det i norsk rett ikke er noe forbud mot avtaler som går lenger i å verne
informasjon enn det som følger av lovbestemmelsene om bedriftshemmeligheter per
se, kan både konkurranseretten og avtaleretten kan legge hindringer i veien for slike
avtaler.18
I konkurranseretten vil det i første rekke være forbudet mot konkurransebegrensende
samarbeid i konkurranseloven § 10 og EØS-avtalen artikkel 53 (jf. TEUF art. 101)
som er aktuell. Mange klausuler mellom næringsdrivende om hemmelighold av
informasjon finnes i lisensavtaler og andre avtaler som faller inn under gruppefritaket
for teknologioverføringsforordningsavtaler gitt ved forordning 316/2014 (gjort til
norsk lov ved endringsforskrift 2014 nr. 1906). I artikkel 2 slår denne forordningen
fast at gruppefritaket ikke får anvendelse på avtaler som legger begrensninger
på utnyttelse av informasjon som verken beskyttes av en immaterialrett eller er
17
18

Magnus Tonell, Sekretessavtal, Stokholm 2012 s. 60-62, Domeij, op. cit. s. 389. .
Se om dette Irgens-Jensen, Rognstad, Stenvik og Ørstavik, ”Preseptoriske immaterialrettsregler,
og virkningene av dem” i Erling Hjelmeng (red.) Ugyldighet i privatretten – minnebok for Viggo
Hagstrøm, Bergen 2016 s. 365-404 (s. 369−372).
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hemmelig. Får ikke gruppefritaket anvendelse, vil avtalen kunne kjennes ugyldig
dersom den er merkbart konkurransebegrensende.
Klausuler som setter sterke begrensninger på en parts adgang til å utnytte
informasjon som verken er beskyttet av en immaterialrett eller kvalifiserer
til bedriftshemmelighet, vil også kunne erklæres ugyldige eller alminnelige
ugyldighetsregler som avtaleloven §§ 36 og 38. Enkelte avtaler som forbyr
en part å utnytte informasjon hun har fått i anledning et ansettelseforhold
eller kontraktsforhold, kan være så vidt formulerte at de i praksis virker som
konkurranseklausuler, og i så fall kan de ikke gå lenger enn det som følger av rammene
i arbeidsmiljøloven kapittel 14 A eller avtaleloven § 38.19 Etter disse bestemmelsene
er det hensynet til den enkelte forpliktedes frihet som er det sentrale, ikke som i
konkurransretten den generelle konkurransen på markedet. Blir denne frihet for
sterkt begrenset, kan ugyldighet bli resultatet. I praksis synes imidlertid ikke norske
domstoler å erklære konfidensialitetsavtaler ugyldige. Derimot har det hendt flere
ganger at norske domstoler, av og til med referanse til avtaleloven § 36 og § 38
tolker de aktuelle avtalene slik at vernet ikke blir videre enn lovens beskyttelse av
bedriftshemmeligheter.20
Klausuler som begrenser en parts adgang til å gå ut med opplysninger om
kritikkverdige forhold i en virksomhet, har jeg ikke eksempel på at en norsk domstol
har tatt stilling til, men en kan vel fort tenke seg at de vil underleggs en nokså
hardhendt tolkning, og i lys av Grunnlovens og menneskerettighetenes vern av
ytringsfrihet vil slike avtaler også kunne være problematiske i forhold til Norske
Lovs bestemmelse i 5-1-2 om at avtaler i strid med ærbarhet er ugyldige.
Jeg kjenner heller ikke til dommer om klausuler som forbyr en ellers tillatt
”omvendt utvikling”,21 men også der kan vi vel fort tenke oss at konkurransregler og
avtalrettslige ugyldighetsregler kan skape problemer. Ensidige forbud mot omvendt
utvikling som ”følger med varen” i en manual eller finnes i en komplisert lisensavtale
på internett, kan det jo også tenkes at en domstol vil vegre seg for å anse for ”vedtatt”.
I realiteten kan det altså synes som det ikke er lett å avtale seg til et vern som
går særlig mye lenger enn lovens vern. Etter min vurdering vil direktivet ikke bety
noen endring i denne rettstilstanden.

19
20
21

Se Harald Irgens-Jensen, ”Non-Competition Clauses in Employment Contracts under Norwegian
Law”, Nordiskt Immateriellt Rättsskydd, 2017 s. 29−35. Se også Tonell, op. cit. s. 63 med henvisning
til Prop. 1987/88: 135 s. 47.
Irgens-Jensen, Rognstad, Stenvik og Ørstavik, op. cit. s. 374. Se også Borgarting lagmannsretts
dom 2004-07364.
Se dog dommen om ”DVD-Jon” av 22. desember 2003, RG 2004 s. 414.
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Bolagssjuristens integritet –
finns en sådan och hur ser den ut?
Jon Iversen, General Counsel, advokat, Danmark

1. Forskellige kategorier af ansatte med juridisk baggrund
1.1 Virksomhedsadvokater (med bestalling)
Som nærmere beskrevet nedenfor er det I visse nordiske lande muligt som
bestallingshavende advokat at være ansat i en virksomhed og agere som advokat i
denne. Advokatuddannelsen gennemføres efter universitetsuddannelsen og er ens
for virksomhedsadvokater og eksterne advokater. Også i relation til de advokatetiske
regler, samt uddannelsen heri og sanktionerne for brud herpå er behandlingen af de
to grupper ens. Hertil kommer, at reglerne for advokatuddannelsen i visse nordiske
lande gør det muligt at præstere en del af det praktiske uddannelsesforløb i en
juridisk stilling i en virksomhed.

1.2 Virksomhedsjurister (uden bestalling)
Virksomhedsjurister uden bestalling kan have forskellig uddannelsesmæssig
baggrund. Nogle har en juridisk kandidat uddannelse fra universitetet (i Danmark
cand.jur.), mens andre har en kombineret merkantil og juridisk uddannelse (i
Danmark cand.merc.jur.) fra universiteter eller handelsskoler. Jurister dækker således
over en personkreds med forskellig uddannelsesmæssig baggrund. I Danmark gælder
ikke et generelt krav om at virksomhedsjurister gennemfører uddannelse i etik/
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integritet. Der findes heller ikke et etisk regelsæt, ligesom der ikke er etableret en
disciplinærkomité for virksomhedsjurister.

1.3 Virksomhedsjurister i særligt regulerede stillinger
I de senere år er en række stillinger (der ofte besættes af jurister) blevet reguleret
med særlig fokus på at sikre deres integritet. Herunder compliance officers i den
finansielle sektor og senest data protection officers i persondatatunge virksomheder.
Fælles for disse stillinger er, at de via (EU) lovgivningen sikres en høj grad af
uafhængighed i forhold til virksomhedens øvrige organisation med henblik på at
kunne gribe effektivt ind og rapportere til ledelsen (bestyrelsen), hvis de konstaterer
compliance issues.
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2. Rammebetingelserne for inhouse advokater i de
forskellige nordiske lande
I skemaet nedenfor 1 er forsøgt givet en simpel oversigt over situationen i de nordiske
lande i relation til inhouse advokaters rammebetingelser.
2

NORGE

SVERIGE

FINLAND

ISLAND

Er ansættelse som
inhouse advokat
mulig?

Ja

Ja

Nej

Nej

Ja

Hvad er advokatuddannelsens
indhold?

3 års
advokatarbejde og
fuldført
advokatuddannelse

2 års godkendt
juridisk
praksis,
gennemførelse
af 3 retssager
samt fuldført
advokatuddannelse

5 års praktisk
juridisk
arbejde,
heraf 3 års
advokatarbejde
samt fuldført
advokatuddannelse

4 års praktisk
juridisk
arbejde,
heraf 2 år i et
advokatfirma

Bistand til en
praktiserende
advokat i
en retssag
og fuldført
advokatuddannelse

Bliver advokater
udannet i etik?

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Gennemføres en
advokateksamen?

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Er inhouse
advokater
omfattet af de
advokatetiske
regler?

Ja

Ja

N/A

N/A

Ja

Kan inhouse
advokater blive
indbragt for en
disciplinærkomité?

Ja

Ja

N/A

N/A

Ja

Hvad er
sanktionerne til
inhouse advokater
ved brud på de
advokatetiske
regler?

Fra påtaler
til bøder og
fratagelse af
bestalling

Fra påtaler
til bøder og
fratagelse af
bestalling

N/A

N/A

Fra påtaler
til bøder og
fratagelse af
bestalling

DANMARK

1
2

Information hentet fra www.scandinavianlaw.se.
De danske regler afspejler hvad der gælder for statsautoriserede revisorer, som også kan opretholde
deres autorisation som ansatte i virksomheder.
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Uanset at der er en række ligheder mellem rammebetingelserne for inhouse advokater
i Norden, er der også den væsentlige forskel, at det i Finland og Sverige ikke er
muligt at virke som inhouse advokat.

3. Kort om legal privilege
Reglerne om legal privilege betyder, at myndighederne (herunder f.eks.
skattemyndigheder, konkurrencemyndigheder og politi) ikke kan forlange
udlevering af materiale vedrørende en juridisk rådgivers kommunikation med sin
klient, medmindre sidstnævnte har givet sit samtykke hertil. Reglerne bygger på
den idé, at retssystemet har en interesse i at klienter kan dele fortrolige oplysninger
med deres advokater som led i tilrettelæggelsen af deres forsvar mod sigtelser og
anklager mv.
I en række common law lande, herunder USA og UK, anerkendes legal privilege
bredt. Her er kommunikationen mellem en virksomhedsadvokat og virksomheden
beskyttet på samme måde som for eksterne advokater.
I en række civil law lande, herunder i Tyskland og Spanien, anerkendes legal
privilege også for virksomhedsadvokater, mens det fx i Frankrig og Schweiz ikke
anerkendes.
Med undtagelse af Norge og Island, er udgangspunktet i de nordiske lande at
legal privilege for virksomhedsadvokater med visse modifikationer ikke anerkendes.
Denne forskellige regulering skaber i praksis en række uhensigtsmæssigheder,
som en virksomhedsjurist må være opmærksom på i det daglige arbejde. En
virksomhedsadvokat virker ofte i rollen som såkaldt ”trusted advisor”, og det er
vigtigt at han/hun i fortrolighed kan rådgive virksomheden om forhold, der også
er i det compliance og etisk angribelige område, uden at denne kommunikation
efterfølgende bliver brugt mod virksomheden i fx en straffesag.
På EU-niveau og særligt i forhold til EU-konkurrenceretten har reglerne om legal
privilege påkaldt sig opmærksomhed. Siden den såkaldte AM&S-sag (Australian
Mining and Smelting Europe Ltd. mod Kommissionen, 155/79, 1982, s.1575) som blev
afsagt den 18. maj 1982 af EU-domstolen, er legal privilege ikke blevet anerkendt i
relation til kommunikation mellem en inhouse advokat og virksomheden. Baggrunden
for den forskellige behandling af eksterne advokater og virksomhedsadvokater var,
at domstolen ikke fandt, at inhouse advokater nyder samme grad af uafhængighed
som eksterne advokater. Siden 1982 har Kommissionen i en række sager anvendt
virksomhedsadvokaters kommunikation med virksomheden som bevis i forsøget på
at få virksomheden dømt for konkurrenceretlige overtrædelser.
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European Company Lawyers Association (ECLA) har lige siden AM&Sdommen kæmpet for, at virksomhedsjurister, og i det mindste virksomhedsadvokater,
skal sikres samme legal privilege som de eksterne advokater både på EU og nationalt
niveau.3

4. Hvilket pres fra forretningen er virksomhedsjurister
underlagt?
Presset på en virksomheds jurister er forskelligt fra virksomhed til virksomhed.
Virksomheder opererer med vidt forskellige værdisæt og risikoappetit, herunder i
relation til compliance. Dertil kommer, at en række virksomheder gennem CSRarbejde er gået videre, end hvad der er påkrævet efter loven. Fra et imagesynspunkt
kan det nogle gange give et større imagetab, hvis der sker en overtrædelse af
virksomhedens egne CSR-regler, end hvis der sker brud på de eksternt fastsatte
lovregler.
Nogle virksomheder har en formuleret risikoappetit som led i deres enterprise
risk management setup, der på en række områder udstikker retningslinier, herunder i
relation til fx compliance. Sidstnævnte er ofte jf. god corporate governance godkendt
af bestyrelsen. Andre virksomheder opererer med mere uformelle og indirekte
retningslinier for risikoappetit, der ofte bygger på virksomhedens kultur, ”tone from
the top” og den historiske håndtering af fx konkrete sager.
Finansielle virksomheder har typisk både juridiske afdelinger og complianceafdelinger, der er organisatorisk adskilt fra hinanden. Førstnævnte har rollen som
juridisk business partner, mens sidstnævnte har rollen som virksomhedes guardian
i forhold til compliance. I de fleste andre typer virksomheder er der ikke en
compliance-afdeling, og her spiller den juridiske afdeling ofte begge roller.
Det er ikke altid en let rolle at spille, idet virksomhedsjurister på den ene side
skal være tæt på og bygge stærke relationer til forretningsenhederne og medvirke
til at nå deres mål (business partner-rollen), og på den anden side indtage en
holistisk og tværgående rolle som beskytter af virksomhedens image og omdømme
i overensstemmelse med risikoappetitten, hvor juristerne fra tid til anden kan blive
nødt til at sige fra over for forretningsenhederne og justere eller stoppe enhedernes
ønsker og konkrete initiativer (guardianship-rollen). Sidstnævnte rolle kan fra tid
til anden sætte relationen til forretningsenhederne under pres. Det er derfor vigtigt,
at juristerne håndterer sådanne konflikter åbent, konstruktivt og tillidsvækkende.
De bedste virksomhedsjurister lykkes med begge roller, idet en virksomhedsjurist
3

Se www.ecla.org/profession/legal-privilege
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sjældent vil tilføre værdi, hvis han/hun kun har fokus på forretningsenhedens ønsker
og mål og lidt glemmer virksomhedens ve og vel eller bevæger sig for langt væk
fra forretningen og dermed fra strategi- og forretningsudvikling med den følge, at
juristen ofte bliver involveret for sent.
Juristernes organisatoriske placering og referenceforhold har betydning for deres
mulighed for at spille begge ovennævnte roller succesfuldt. Alt andet lige vil en jurist
have sværere ved at spille guardianship-rollen, hvis han/hun er decentralt placeret
i forretningsenhederne og referenceforholdet er til lederen af forretningsenheden.
Jo mere strategisk vigtig juraen er for en virksomhed 4, jo oftere vil juristerne være
tilknyttet en central enhed med referenceforhold til CEO eller CFO. Sidstnævnte
varetager normalt også en tværgående guardianship-rolle for virksomheden.
Jurister er ikke ene om at skulle efterleve krav om integritet og etik. Særligt i
regulerede virksomheder er der adskillige medarbejdergrupper, der arbejder med
compliance, og mange af dem har ikke en juridisk uddannelse. En samvittighedsfuld
ingeniør kan have lige så stor eller større integritet og etik, som en jurist i juridisk
afdeling. Hvad der derimod er vigtigt er, at virksomheden har en fornuftigt
forankret risikoappetit jf. ovenfor, som kan give guidance til alle virksomhedens
medarbejdere. Hvis en medarbejder er bekymret over, om compliance-niveauet er i
overensstemmelse med virksomhedens risikoappetit, bør vedkommende opfordres
til at tage fat i en af de personer, som har en guardianship-rolle for virksomheden
i relation til compliance – fx CEO, CFO eller en jurist. Selv om virksomheden en
risikoappetit, der kører tæt på grænsen af det lovlige, er det heldigvis undtagelsen,
at den bevidst og jævnligt bryder lovgivningen. Sådanne virksomheder har normalt
ikke en særlig lang levetid.

5. Er presset i praksis på inhouse advokater i relation til
integritet og etik større end det det påhviler eksterne
advokater?
I relation til pres på integritet og etik ses i praksis ikke er den store forskel mellem
inhouse og eksterne advokater. Blandt andet følgende argumenter kan fremføres til
støtte herfor:
 Ligesom blandt inhouse advokater er der eksterne advokater, som er villige
til at gå til grænsen af (og nogle gange over) de advokatetiske regler, hvilket
diverse sager ved disciplinærkomitéerne vidner om.
4

Se Jon Iversen, ”Strategi i et juridisk perspektiv”, Revision & Regnskabsvæsen, december 2012.
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 I advokatfirmaer er der stor konkurrence om at tiltrække og fastholde klienter,
og i visse firmaer er en fastholdelse af klientforholdet til bestemte klienter
meget vigtigt. Disse firmaer vil ofte være villige til i deres rådgivning at gå
langt i retning af en virksomheds ønsker til rådgivningen. Nogle virksomheder
er opmærksomme på denne problemstilling, og vælger derfor bevidst firmaer/
advokater, hvor de føler sig sikre på, at de eksterne advokater vil have den
fornødne ”robusthed” i deres rådgivning.
Tilsvarende gælder for virksomhedsjurister, der langt hen af vejen vil gøre alt hvad
de kan i forsøget på at hjælpe forretningen med at nå dens mål, men de vil samtidig
have fokus på guardianship-rollen jf. ovenfor. Hvor meget forretningen end måtte
presse, har de færreste virksomhedsjurister lyst til at godkende eller bistå med
noget, som senere viser sig at overtræde lovgivningen og udsætte virksomheden for
et værdi- eller imagetab. Også her har en række virksomheder set værdien af den
guardianship-rolle, som virksomhedsjuristerne spiller, og har valgt i rekrutteringen
og i den organisatoriske placering af juristerne, at sikre de har den nødvendige,
integritet, etik, indflydelse og gennemslagskraft så de kan spille denne rolle.
Det primære modargument, der også bruges i legal privilege-debatten jf. ovenfor,
er formentlig at virksomhedsjurister kun har én kunde, og at man i en comlianceudfordret virksomhed risikerer at miste sit job, hvis man nægter at give køb på din
integritet og etik. Argumentet er, at der således er mere på spil for en virksomhedsjurist
ved ikke at parere ordrer, hvorved uafhængigheden kompromitteres. Men ingen
virksomhedsjurist ønsker juridisk at godkende noget, som efterfølgende viser sig
at være ulovligt eller etisk angribeligt. Sidstnævnte kan i lige så høj grad medføre,
at virksomhedsjuristen mister sit job. I praksis synes forskellen i pres på integritet
mellem virksomhedsjurister og eksterne advokater derfor ikke stor, og særligt ikke
mellem eksterne advokater og inhouse advokater.
Afslutningsvis kan nævnes, at både som ekstern advokat og som virksomhedsjurist
bør man naturligvis gøre op med sig selv, om en virksomheds risikoappetit og
værdisæt har en sådan karakter, at man ønsker til at være ansat i eller rådgive
den. Sammenlignet med virksomhedsjurister generelt har inhouse advokaterne
en særlig etisk overvejelse, idet de også skal overholde de advokatretlige regler
i deres rådgivning af virksomheden, og ultimativt risikerer de i modsætning til
virksomhedsjuristerne at få bøder og miste deres bestalling ved brud på reglerne.
Advokattitlen er personlig og om man får en disciplinærsag som inhouse advokat
eller som ekstern advokat giver de samme sanktioner. Der kan derfor argumenteres
for, at hvis en virksomhed ansætter en inhouse advokat sender det et signal om, at
virksomheden tilstræber at operere på et vist niveau i relation til compliance og etik.
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Der ses ikke umiddelbart at være et behov for at indføre etiske regler for
virksomhedsjurister generelt. Sådanne regler ville i givet fald formentlig skulle
formuleres meget bredt for at kunne rumme alle kategorier af jurister, ligesom det vil
forudsætte en uddannelse og nedsættelsen af en disciplinærkomité. Da mange andre
end jurister, herunder særligt i regulerede virksomheder, arbejder med compliance
og etik, forekommer det unødigt at udforme et særligt etisk regelsæt for jurister. Det
der i praksis er mere vigtigt i relation til at sikre virksomhedsjuristernes integritet
og etik er, at virksomheden har en fornuftig og forankret risikoappetit for så vidt
angår fx compliance, og har sikret juristerne en organisatorisk placering og nogle
referenceforhold, som giver dem muligheden for – ud over business partner-rollen - at
udfylde guardianship-rollen.

1. Teser til diskussion
1. Virksomhedsjurister og inhouse advokater er som alle andre ansatte underlagt
et pres for at nå virksomhedens strategi og mål. Eksterne advokater er underlagt
et tilsvarende pres for at fastholde klienter og udvikle deres advokatforretning. I
praksis er der ikke den store forskel i det forretningsmæssige pres på de tre grupper.
2. Virksomhedsjurister og inhouse advokater har i praksis samme grad af integritet og
etik som eksterne advokater. Inhouse advokater er underlagt de samme advokatetiske
regler som de eksterne advokater i de nordiske lande, hvor det er tilladt at være
virksomhedsadvokat.
3. Sammenlignet med virksomhedsjurister har inhouse advokater pga. reglerne
om god advokatskik (som bl.a. udtrykt i de advokatetiske regler) i praksis et ekstra
argument for at sige fra over for pres fra forretningen, fordi deres bestalling er på spil.
4. Muligheden for at være inhouse advokat og for at være beskyttet af legal privilege
burde i Norden være ens for inhouse advokater og eksterne advokater, som det er i
Norge, Island og en række andre lande.
5. I de senere år er indført særlige regler for at styrke integriteten for visse stillinger
(der ofte besættes af jurister) – fx compliance officers i finansielle virksomheder og
data protection officers (DPO’er). Dette er en fornuftig udvikling, hvor samfundet
på afgrænsede områder ser et særligt behov for et vist niveau af integritet og etik.
6. Der er ikke behov for at indføre særlige regler for ansatte jurister med henblik på at
fremme etik og integritet ud over dem der gælder for ansatte advokater og førnævnte
særligt regulerede stillinger.
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Bolagsjuristens integritet –
finns en sådan och hur ser den ut?
Kristine Ryssdal, EVP General Counsel, Yara International ASA

1. Innledning
Tittelen stiller spørsmål ved om bolagsjurister har integritet. Jeg har jobbet
som internadvokat i nesten hele min karriere – først 10 år som advokat hos
Regjeringsadvokaten, deretter snart 20 år som advokat i fire norske børsnoterte
selskap1. Integritet – uavhengighet; evne til å opptre rettskaffent og gi uavhengige
råd, det er kjernen i hvorledes vi ønsker å opptre. Det er meget bra at et så viktig
tema er satt på dagsorden i Nordisk Juristmøte.
Allerede innledningsvis finner jeg grunn til å kommentere antydningen om at det
i bedrifter er et stadig press for å fremme forretningsmessige formål på bekostning av
etterlevelse av regler. Dette stemmer ikke med min erfaring. Forretningsfolk flest
ønsker å følge lover og regler. Av flere grunner. Man gjør ikke gode forretninger
hvis man ikke følger regler. Det er ikke bærekraftig. I tillegg innebærer det å bryte
regler en stor personlig risiko som kan medføre både straff, erstatningsansvar og
tap av omdømme. Dersom man blir etterforsket av påtalemyndigheten eller er
sentral i en intern granskning vil man i realiteten ofte være satt ut av spill så lenge
etterforskningen og granskningen pågår. Og man kan risikere å få sin karriere
ødelagt endog selv om man til slutt skulle gå fri.
1

Jeg har arbeidet 10 år som advokat i Norsk Hydro ASA, 4 år som Chief Legal Officer i Renewable
Energy Corporation ASA, 4 år som VP Legal i Statoil ASA før jeg begynte i min nårværende
stilling som EVP General Counsel i Yara International ASA.
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Det er derfor klart at forretningsfolk har like stor interesse i å følge lover og regler
som jurister. Det er snarere slik at forretningsfolk som beslutningstagere vil være mer
utsatt for reaksjoner i form av straff og ansvar enn det man er som juridisk rådgiver.
Min bekymring som juridisk direktør er ikke at mine råd ikke blir fulgt. Jeg er
snarere bekymret for om jeg og juridisk avdeling evner å rådgi nok – det er krevende
i en global virksomhet med omfattende regelverk i stadig endring.
Både bedriften, de ansatte og samfunnet generelt har interesse av at lover og
regler overholdes.
Jon har i sitt innlegg gitt en meget god oversikt over forskjellig regulering i de
nordiske land. Det er store forskjeller med hensyn til grunnleggende prinsipielle
rammebetingelser, særlig med hensyn til spørsmålet om man kan ansettes som intern
advokat og også i spørsmålet om legal privilege for internadvokater.
Som norsk internadvokat vil jeg ta utgangspunkt i det norske system som jeg
mener gir gode rammer for uavhengig rådgivning i bedrifter.

2. Hvorfor er det ønskelig å rekruttere advokater internt?
I Norge er det mulig å opptre som advokat også når man jobber internt i en
virksomhet. I den daglige rådgivning er det ikke nødvendigvis noen stor forskjell
på om man opptrer som internadvokat eller internjurist. Og jeg er helt sikker på at
bedrifter i Sverige og Finland får utmerket juridisk rådgivning fra sine bolagsjurister.
Når man analyserer det underliggende rammeverk er det dog viktige prinsipielle
forskjeller. Advokatvirksomhet er en særskilt regulert profesjon hvor rammeverket
både gir rettigheter og pålegger plikter som nettopp skal sikre uavhengig rådgivning.
Fordelen ved å ansette advokater i forhold til jurister uten advokat bevilling er
i hovedsak følgende:
 I Norge er advokaters virksomhet regulert i domstolloven og advokatforskriften.
For vårt tema er særlig reglene for god advokatskikk av betydning. Advokater
er pålagt å opptre objektivt og uavhengig ved utførelsen av oppdrag.
 Kjernen i advokatens oppgave er å fremme rett og hindre urett. Advokaten
er forpliktet til å gi det råd som anses rett uavhengig av om klienten skulle
ønske et annet resultat.
 For å være advokat gjennomgår man en tilleggsutdanning hvor man blir særlig
trenet i regelverk og etikk for å sikre uavhengig rådgivning.
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 Advokaten opptrer som advokat i kraft av sin bevilling. Det er et personlig
ansvar knyttet til rådgivningen. Brudd på regler om god advokatskikk og annet
regelverk kan medføre disiplinære reaksjoner og i verste fall tap av bevilling.
 Advokaten kan ikke instrueres av arbeidsgiver ved utøvelse av sitt faglige
skjønn. Dette er naturlig ettersom man opptrer i kraft av sin bevilling og sikrer
at advokaten ikke bare har adgang til, men også plikt til å gi råd om hva som
er rett, uavhengig av hva klienten måtte ønske.
Dette rammeverk (regelverk, utdanning og tilsyn) sikrer god og uavhengig
rettsrådgivning til virksomheten. Internadvokatens rådgivning har på denne
bakgrunn også stor gjennomslagskraft i virksomheten.

3. Fordelen ved å ansette egne advokater fremfor å bruke
eksterne advokater
Først vil jeg presisere at bedrifter trenger god bistand både fra interne og eksterne
advokater. I egen virksomhet vil jeg si at vi ønsker grovt sett å benytte interne
advokater for juridisk rådgivning knyttet til vår kjernevirksomhet. Eksterne
advokater bruker vi stort sett til oppdrag utenfor den daglige virksomhet og innenfor
særskilt spesialiserte områder. I noen tilfelle kan det også være ønskelig med en
«second opinion» fra en ekstern advokat som har noe mer distanse til virksomheten.
Innenfor kjernevirksomheten er bedrifter best tjent ved å ansette egne advokater
av flere grunner:
 En god forretningsadvokat må i tillegg til solide juridiske kvalifikasjoner
ha en god forståelse for forretningen. Han må bidra til at forretningens
mål og strategier oppnås. Interne advokater har langt bedre kunnskap om
virksomheten enn eksterne advokater. Og med bedre faktisk grunnlag og
bedre innsikt i forretningens art og utfordringer blir den juridiske rådgivning
bedre. En intern advokat vil også på dette grunnlag ha bedre mulighet for å
opptre pro-aktivt og tidlig få saker inn på rett spor.
 I denne sammenheng fremheves videre at identifikasjon av rettslige risiki med
forslag til kompenserende tiltak er sentralt og har stadig økende betydning
i forretningsmessige beslutninger. Interne advokater er også sentrale ved
iverksettelse og etterlevelse av interne prosedyrer og program for etterlevelse
av regelverk knyttet til bl.a. konkurranserett og antikorrupsjon/etikk. Dette
krever god oversikt og fortløpende kontakt og nærhet med virksomheten.
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 Interne advokater er langt rimeligere i pris enn eksterne advokater. Og også
lettere tilgjengelig. Dersom man skulle være henvist til å gå eksternt for å
innhente advokatråd, ville det medføre en betydelig kostnadsøkning for
bedriften. Gode interne ressurser gir lav terskel for å innhente rettslige råd
og dette er viktig for bedriftene.
Det er på denne bakgrunn klart at bedrifter er godt tjent med en sterk internjuridisk
avdeling i tillegg til ekstern rådgivning.

4. Er internadvokater mindre uavhengige enn
eksternadvokater?
Uavhengighet er avgjørende for objektiv og uavhengig rådgivning. Det er således
essensielt å ha et aktivt og bevisst forhold til temaet.
For internadvokater er det særlig to forhold som kan påvirke uavhengigheten i
negativ retning:
 Internadvokaten er ansatt i og mottar lønn fra bedriften.
 Som ansatt tilbringes hele arbeidstiden i virke for klienten. Man arbeider for
å fremme forretningens mål og verdier. Man blir en del av den interne kultur.
Det kan medføre at man ikke alltid i tilstrekkelig grad oppfatter eller utfordrer
en uheldig sak eller utvikling. En ekstern advokat vil ha større distanse til
klienten enn en intern advokat.
På den annen side er det flere forhold som sikrer og fremmer internadvokatens
uavhengighet:
 Internadvokater er omfattet av arbeidsmiljøloven og har et sterkt
oppsigelsesvern. Det er åpenbart slik at arbeidsgiver ikke kan si opp en advokat
selv om han skulle være uenig i eller mislike det råd advokaten gir.
 Som nevnt kan en intern advokat heller ikke instrueres av klienten vedrørende
den faglige utførelse av arbeidet.
 En internadvokat vil ha langt færre problemstillinger knyttet til mulige
konflikter/motstridende interesser enn eksterne advokater.
Disse forhold sikrer i tilstrekkelig grad uavhengig rådgivning fra internadvokater.
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Til sammenligning kan nevnes at en klient står helt fritt i å skifte ut en
privatpraktiserende advokat uten begrunnelse, f.eks. dersom man ikke mottar det
råd man ønsker. Og selv om en privatpraktiserende advokat til forskjell fra en ansatt
vil skaffe sine inntekter fra flere kilder, er det en realitet at man er avhengig av å motta
oppdrag. Det å miste en klient kan bety både tap av prestisje og betydelig reduksjon
i inntjeningen. Dette kan være problematisk i forhold til advokatens uavhengighet.
Mitt poeng med denne sammenligning er ikke å sette interne advokater opp mot
eksterne. Mitt poeng er at uavhengighet ikke kan defineres entydig; uavhengighet
må diskuteres i relasjon til ulike konkrete situasjoner. Enten man er internadvokat
eller privatpraktiserende advokat må man stadig være seg bevisst om man er i
posisjon til å opptre uavhengig.
I Norge har vi nylig hatt en offentlig lovkomite som har vurdert regelverket for
advokater. Lovkomiteen har drøftet og konkludert at ordningen med internadvokater
fungerer godt og har enstemmig foreslått å videreføre dagens ordning. Utvalget
drøfter uavhengigheten for internadvokater under dagens ordning og har også
foreslått enkelte regler som ytterligere sikrer uavhengigheten.
Et av forslagene er at advokater skal innplasseres i virksomheten slik at deres
uavhengighet ivaretas. Internadvokater skal plasseres i en egen enhet, administrativt
adskilt fra arbeidsgiverens øvrige virksomhet. Min egen erfaring er at det fungerer
meget godt at advokater ikke rapporterer i linjen, men som en uavhengig stab inn
til juridisk direktør. Uansett om man ikke kan instrueres i det faglige skjønn, styrker
det faktisk uavhengigheten at det ikke er klienten som mottar råd som også fastsetter
lønn og bonus. Det sikrer også et godt faglig miljø og fellesskap at man er samlet i
en juridisk avdeling. Det er positivt dersom dette lovfestes.
Min erfaring er også at det er en fordel at juridisk direktør rapporterer inn på et
høyt nivå i selskapet, fortrinnsvis til administrerende direktør.
Lovutvalget foreslår videre blant annet:
 At internadvokat ikke kan motta lønn eller bonus som går utover advokatens
uavhengighet; f.eks kan man ikke ha en bonus som avhenger av utfallet i en
bestemt sak.
 Det er uttrykkelig presisert at advokater ikke skal kunne instrueres i sitt
faglige skjønn (med unntak av overordnet advokat som også er tilfelle i privat
praksis).
NOU 2015:3 inneholder gode drøftelser om internadvokatens rolle og foreslår et godt
rammeverk for videreføring av ordningen som sikrer internadvokatens uavhengighet.
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Spørsmålet om interne advokaters uavhengighet er også drøftet i internasjonal
juridisk litteratur. At privatpraktiserende advokater skulle være mer uavhengige enn
bedriftsadvokater, finner liten støtte. Snarere tvert i mot. Flere forfattere viser til
at det er vanskelig å underbygge noen forskjeller mellom de to gruppene når det
gjelder uavhengighet.2
Professor ved Georgetown University Law Center, Donald C. Langevoort,
legger i artikkelen «Getting (Too) Comfortable: In-house Lawyers, Enterprise Risk
and the Financial Crisis» 3 fra 2011 til grunn at privatpraktiserende advokater og
bedriftsadvokater må vurderes tilnærmet likt med hensyn til uavhengighet fra
klienten. Langevoort uttaler blant annet pa s. 2–3:
“I would rather not make too much of the distinction between in-house and
outside counsel, however. Competitive shifts in the marketplace for legal services
have made outside counsel acutely sensitive to client preferences, so that threats to
cognitive independence readily cross the inside-outside divide. Indeed, within the
hypercompetitive world of high end business work done by outside lawyers, I sense that
many outside lawyers are seeking to channel the values, language, habits and mindset
of in-house counsel elites in order to become synchronous with their preferences. The
norms and language associated with in-house lawyering thus seem to be diffusing into
private practice, a reversal of direction from a couple of decades ago.”

Adjunct Professor ved Faculty of Law, University of Toronto, Pascale Chapdelaine,
skrev i 2011 en grundig analyse av bedriftsadvokaters uavhengighet, herunder
ulike elementer som truer bedriftsadvokaters og privatpraktiserende advokaters
uavhengighet, med tittelen “The Regulation of In-house Counsel: Opening the Pandora’s
Box of Professional Independence”.4
Chapdelaine påpeker at advokaters uavhengighet har tre sider: Uavhengighet fra
staten, uavhengighet fra motparten og øvrige aktører i saken og uavhengighet fra
egen klient. Chapdelaine understreker at det siste, uavhengighet fra egen klient,
står i klar kontrast til den sentrale forpliktelsen til lojalitet overfor klienten, og at
rekkevidden av denne siden ved advokaters uavhengighet er kontroversiell.

2
3
4

Henvisningen og kommentarene knyttet til juridisk litteratur er hentet fra DNB’s innspill av 6.
september 2013 til advokatlovutvalget.
Getting (Too) Comfortable: In-house Lawyers Enterprise Risk and the Financial Crisis by Donald
C. Langevoort, Georgetown Public Law and Legal Theory Research Paper no. 11-135; Georgetown
Business, Economics and Regulatory Law Research Paper No. 11-27.
The Regulation of In- House Counsel: Opening the Pandora’s Box of Professional Independence by
Pascale Chapdelaine.
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Videre uttaler Chapdelaine på s. 34–35:
“This analysis also reveals that while in-house counsel ethical dilemmas may be higher
than the ones of outside counsel, the difference may not be as significant as would
appear at first sight. Outside counsel also face ethical dilemmas that can vary in nature
or in degree from the ones of in-house counsel.
On the other hand, in-house counsel are well positioned, and in some cases perhaps
even better than outside counsel, to incarnate the core ideals of the legal profession and
to fulfill their professional duties towards the client. In-house counsel are positioned
favorably to fulfill their duty of loyalty to the client and to provide legal services in
a competent and diligent manner. Their undivided attention as well as the expertise
they develop with respect to the operations of their client can significantly increase the
quality and effectiveness of their service. Their position allows them to develop and
nurture a relationship of confidence with the representatives of their client-corporation
that can give them access to more important and timely information. This in turn
can allow them to provide effective legal advice that can have important preventive
value and that can better serve their client and even the public. The combination of
legal, quasi-legal and business functions often includes responsibilities to ensure legal
compliance and monitoring, as well as the timely implementation of new laws as they
are adopted. Providing legal services at significantly lower costs than outside counsel,
increases access to legal services for corporations who could otherwise not afford to do
so. For these reasons, and based on my own personal experience, the practice of law
in-house needs to be promoted rather than discouraged.”

Chapdelaine konkluderer med at selv om det skulle være nyanser i truslene mot
uavhengigheten for henholdsvis privatpraktiserende advokater og bedriftsadvokater,
bør begge grupper underlegges det samme regelverket.
Fagansvarlig lektor ved University of Adelaide, Law School, Dr. Suzanne Le
Mire, har vurdert bedriftsadvokaters uavhengighet i artikkelen “Testing Times: InHouse CounceI and Independence” utgitt i tidsskriftet Legal Ethics, vol. 14, 2011 s. 21.5
Hun fremhever blant annet:
“In-house lawyers are likely to have a more complete understanding of the client
organisation than external lawyers. They, therefore, have an ability to see ethical
dangers, and respond to them before they become problematic. Their ability to network
within the organisation means that they can build relationships and a power base that
will support their engagement with ethical issues.”

5

Testing Times: In-House Counsel and Independence by Suzanne Le Mire; Legal Ethics (2011)
14(1).
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5. Betydning av legal privilege for internadvokater
I norsk rett er legal privilege sikret ved reglene om taushetsplikt for advokater og ved
bevisforbud i prosesslovgivningen. Legal privilege gjelder også for internadvokater.
Det er svært uheldig er at EU domstolen har trukket den konklusjon at interne
advokater ikke skal nyte godt av legal privilege.
Det viktigste formål med legal privilege er at folk og bedrifter skal kunne
søke profesjonell veiledning uten at de risikerer at de opplysninger de gir blir bragt
videre til myndigheter eller andre. Dette gjelder ikke bare forberedelse av forsvar
mot siktelser og anklager. Det gjelder all juridisk rådgivning. Man skal f.eks søke
kunne råd i fortrolighet før man inngår en avtale eller dersom man er usikker på om
man har en praksis som er i samsvar med loven. Praktisk er det også at man søker
rådgivning dersom man står i en tvist med en kontraktsmotpart eller myndigheter
hvor man vurderer om det kan være aktuelt å inngå forlik.
Legal privilege bidrar til at klienten åpent kan ta opp og diskutere alle
relevante forhold med sin advokat. Dette sikrer også at advokaten får et korrekt
grunnlag for sin rådgivning. Legal privilege bidrar således både til at klienten søker
rettsrådgivning og at advokaten kan gi sitt råd på korrekt grunnlag. Legal privilege
bidrar derved til regeletterlevelse som er viktig for klienten og ønskelig i et bredere
samfunnsmessig perspektiv.
Så lenge internadvokatens uavhengighet er tilfredsstillende sikret, er det ingen
grunn til at det skal gjelde forskjellige regler for interne og eksterne advokater.
Forskjellige regler vil bidra til at bedriften blir påført unødvendige kostnader
ved å måtte gå eksternt for å sikre legal privilege for et råd man ellers kunne fått
internt. Antagelig vil man også søke råd i mindre utstrekning.
Jeg nevner også at lovutvalget har i NOU 2015:3 har foreslått videreføring av
systemet med at reglene om taushetsplikt og bevisforbud skal gjelde på samme måte
for internadvokater som for advokater som driver egen praksis.

6. Noen typiske situasjoner hvor en internadvokat må være
bevisst kravet til uavhengighet
I det daglige arbeid vil det stort sett ikke være noen interessemotsetning mellom
ansatte og selskapet. De ansatte jobber for å fremme selskapets mål og interesser
innenfor de instrukser og rammer selskapet gir.
Men konfliktsituasjoner kan oppstå og da er det viktig å være oppmerksom på
at advokaten representerer selskapet og ikke den ansatte. I den grad det kan være
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konflikt mellom selskapets interesse og interesser til ansatte må advokaten følgelig
avstå fra å gi råd til den ansatte.
Dette kan f.eks være tilfelle dersom en ansatt har begått ulovligheter på vegne
av selskapet, og hvor både selskapet og den ansatte kan risikere straffansvar og
erstatningsansvar. Det kan f.eks være anklager knyttet til korrupsjon, mulig ansvar
knyttet til en arbeidsulykke eller brudd på miljølovgivning.
I tilfelle hvor den ansatte har begått klare overtramp ved brudd på lov og interne
prosedyrer vil det ofte være opplagt fra starten at det kan være en interessekonflikt.
I andre tilfelle kan det være mindre opplagt. Selskapet vil ofte jobbe hardt for at
hverken den ansatte eller selskapet skal komme i ansvar, men saken kan likevel utvikle
seg slik at selskapet og den ansatte ikke har sammenfallende syn på hendelseforløpet.
I slike tilfelle er det viktig at en internadvokat er oppmerksom under sakens utvikling
og i tide oppfordrer den ansatte til å være representert ved egen advokat.
Videre må man være oppmerksom dersom man innhenter informasjon fra ansatte
i forbindelse med en intern undersøkelse eller granskning. Det er i slike tilfelle
viktig at advokaten gjør uttrykkelig oppmerksom på at advokaten representerer
selskapet og at informasjonen vil bli brukt i tilknytning til advokatens rådgivning
til selskapet. Videre bør den ansatte gjøres kjent med at opplysningene kan bli brukt
i forhold til myndigheter eller andre parter dersom selskapet velger å løse advokaten
fra taushetsplikten. Dersom det er mulig at den ansatte kan ha gjort seg skyldig i
straff bare forhold bør han opplyses om vernet mot selvinkriminering.
Det kan også oppstå interessemotsetninger mellom selskapet og enkelte
styremedlemmer og mellom selskapet og enkelte aksjonærer. Igjen må
internadvokaten være bevisst at han representerer selskapet og at han da ikke kan
rådgi styremedlem eller aksjonær.
Morselskap og heleid datterselskap vil gjerne ha sammenfallende interesser og
i så fall er det er greit at advokaten representerer begge selskap. Men også her kan
det oppstå situasjoner hvor det ikke er tilfelle, f.eks i visse transaksjoner mellom
selskapene eller dersom et av selskapene blir insolvent. I slike tilfelle kan ikke samme
advokat rådgi begge selskap.
Når det gjelder rådgivning til partnerskap - Joint Ventures - kan det oppstå
situasjoner hvor deltagende selskap på eiersiden kan ha motstridende interesser av
Joint Venture selskapet. F.eks. knyttet til avtaler mellom deltagende selskap og Joint
Venture selskapet. Et av de deltagende selskap kan f.eks. ha en avtale om å kjøpe
produkter fra Joint Venture selskapet eller en avtale om å forestå daglig drift av
selskapet. Her kan det oppstå tvist om utførelsen av kontraktene og samme advokat
kan ikke rådgi både det deltagende selskap og JV selskapet.
Dersom man sitter i styret i et datterselskap eller i et Joint Venture selskap
er man med på å fatte beslutninger. Man kan da lett komme i en situasjon hvor
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man ikke samtidig kan opptre som uavhengig juridisk rådgiver. Her gjelder de
samme advokatetiske regler for internadvokater som for eksterne. Den norske
advokatforening har også utgitt veiledende retningslinjer om dette.
Internadvokater bør avstå fra å gi ansatte råd i personlige forhold. Slik rådgivning
er heller ikke dekket av forsikringen og vil ofte være i strid med ansettelsesavtalen.

7.		Integritet og riskoappetitt i et videre perspektiv enn
etterlevelse av regler
Hittil har jeg stort sett uttalt meg om rådgivning knyttet til lover og regler og
advokatetikk. Jeg vil nå kommentere forventninger til internadvokater i et noe
bredere perspektiv.
Generelt er det normalt store forventinger til advokatens rolle fra ledelse og
styre. Særlig hvis noe går galt kan advokaten ofte være i en utsatt posisjon. Mange
rettsspørsmål kan være tvilsomme og har ikke fått endelig avklaring i rettspraksis.
Selv om man rådgir etter beste skjønn risikerer man at domstolene senere kommer
til et annet resultat. Selv om man har gitt uttrykk for at det kan være tolkningstvil
har man jo da likevel bommet på resultatet. Og fordi man i ettertid får en dom med
et klart resultat kan slike feil fremstå som mer belastende enn om man f. eks har
gjort en dårlig forretningsmessig vurdering fordi man i ettertid ikke får en like klar
fasit med hensyn til hva som ville vært en riktig vurdering.
Videre vil jeg påpeke at ledelse og styre har en klar forventning ikke bare om at
advokater rådgir om hva som er riktig rent juridisk, men at man fremmer en kultur
for etikk og integritet utover ren etterlevelse av regler. Det forventes at advokater
har en vokter («gatekeeper») rolle med god evne til å identifisere dilemmaer og bidra
til at disse også blir løftet til riktig nivå i bedriften, ofte til øverste ledelse og styre.
I våre dager ser vi stadig eksempler på at styret i bedrifter iverksetter intern
granskning for å vurdere om kritikkverdige forhold har funnet sted. Når enkelte
forhold senere blir vurdert isolert med forstørrelsesglass slik en granskning jo gjerne
er, er det kanskje ikke overraskende at man ofte kan komme til at man burde ha gitt
enda klarere eller bredere råd om juridiske regler eller interne prosedyrer. Og som jeg
nettopp var inne på, selv om det kanskje ikke er brudd på regler så burde advokaten
ha sett et etisk dilemma og løftet dette til selskapets ledelse.
Integritet går også lenger enn hva som er rett og galt fra et rent juridisk perspektiv.
En ansvarlig bedrift vil ha et videre perspektiv på hvorledes man bør opptre både ut
fra etiske verdier og omdømmerisko. Det at noe er lovlig er ikke nødvendigvis et
tilstrekkelig grunnlag for å foreta en handling. Noen eksempler er:
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 Selv om en norsk bedrift selvsagt ikke kan delta i korrupte handlinger kan det
stilles spørsmål ved om det overhodet er etisk forsvarlig å gjøre forretninger
i land med utbredt korrupsjon i statsapparatet. Er det OK å betale skatter
og avgifter inn til statskassen hvis det er lite sannsynlig at dette kommer
befolkningen til gode?
 Kan man tillate dårligere miljøstandard enn vi aksepterer i Norge når man
opererer i land som har lempeligere lovgiving?
 Er det akseptabelt å optimalisere skatteposisjonen selv om man er innenfor
lovens ramme hvis det medfører at man ikke betaler skatt i land hvor man har
virksomhet og inntekter?
De handlinger vi foretar oss i dag skal vi også kunne forsvare i fremtiden og
handlinger vi foretar i dag må tåle å bli vurdert i etterpåklokskapens lys; i alle fall
omdømmemessig.
Ofte vil beslutninger man tar ha virkning i lang tid fremover. Dersom man
foretar en stor investering i et land, kan man ikke uten videre trekke seg ut dersom
utviklingen i landet går i uønsket retning. Det er heller ikke gunstig å sitte i et
langvarig prosjekt med en forretningspartner med tvilsomt omdømme selv om ingen
ulovligheter er påvist. Det gjelder å gjøre grundige forundersøkelser og også å være
forutseende med hensyn til hva som kan bli vektlagt fremover i tid.
Når det gjelder spørsmål om etisk opptreden i et videre perspektiv er det ikke slik
at en advokat er bedre skikket eller egnet til å treffe den endelige avgjørelse enn andre
i bedriften. Men en advokat er godt egnet til fasilitere en god beslutningsprosess.
Advokater er gode til å identifisere risiki og avbøtende tiltak og er også vant til
å veie ulike hensyn mot hverandre i den juridiske metode. Dette er kvalifikasjoner
som kommer til nytte også når man diskuterer spørsmål i et bredere etisk perspektiv.
Mange spørsmål knyttet til etikk og bærekraftig virksomhet har en utvikling
fra soft law til hard law. Utvikling av korrupsjonslovgivning er et godt eksempel.
Disse felt er dynamiske og ofte i rask utvikling. Internadvokater er godt kjent med
slik utvikling på flere felt.
Internadvokater bør bruke disse kunnskaper til å bidra til at beslutninger blir
fattet på et etisk forsvarlig og bærekraftig grunnlag. I stor utstrekning er dette også
forventet og man vil lett kunne bli utsatt for kritikk i ettertid dersom man ikke
sørget for å bringe dilemmaer på banen og ikke har sikret nødvendig involvering fra
ledelsen i krevende saker.
De forhold jeg her har pekt på understreker at internadvokater har klare
insentiver til å fremstå med integritet og besørge samvittighetsfull rådgivning etter
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beste evne utover de krav som følger av lovgivningen. Det samme vil selvsagt gjelde
for bolagsjurister uten advokatbevilling.
Jon kommenterer også bedrifters risikoappetitt i sitt innlegg. I tilknytning til
dette vil jeg kommentere at normalt har bedrifter ingen appetitt for overtredelse
av regler.
Når det gjelder hva som er forsvarlig i et videre etisk perspektiv er vurderingen
mer sammensatt, men det er viktig at de relevante hensyn identifiseres og diskuteres
slik at man fatter bevisste og veloverveide beslutninger.

8. Faktisk innflytelse på beslutningsprosessen
For å sikre god proaktiv rådgivning og innflytelse i beslutningsprosessen er det også
viktig med god tilgang til informasjon. Juridisk direktør bør derfor delta både på
styremøter og i møter i konsernledelsen.
Det er videre viktig at selskapet har gode interne prosedyrer og prosesser som
sikrer at relevante risiki identifiseres og diskuteres i beslutningsprosessen. Dette
gjelder et bredt spekter av ulike typer risiki – herunder etterlevelse av regler og
omdømmemessige riski knyttet til etiske problemstillinger.
For å kunne foreta en tilfredsstillende vurdering av hva som må iverksettes
av avbøtende tiltak og bevisst vurdere hvilket risikonivå som er akseptabelt, må
problemstillingene på bordet.

9. Avslutning
Det er viktig både for bedrifter og samfunnet at bedrifter er sikret god og uavhengig
juridisk rådgivning.
Dette sikres godt ved ansettelse av intern advokater. Alle nordiske land har en
godt regulert advokatprofesjon og det burde være enkelt også i Sverige og Finland
å tillate at advokater kan ansettes internt i bedrifter.
Ved å benytte et godt eksisterende rammeverk er det ikke behov for særskilt
lovgivning for å styrke internjuristens integritet. I praksis ville det også være
vanskelig å etablere og avgrense et slikt regelverk.
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Rekonstruktion i praksis
Lisa Bo Larsen, partner, Danmark

1. Indledning
”Operationen lykkedes, men patienten døde”. En gammel læge-vittighed, som
desværre er meget illustrativ for udfaldet af mange danske indenretlige
rekonstruktionsbestræbelser, selvom Danmark i 2011 fik nye regler, som skulle
fremme rekonstruktion af nødlidende virksomheder, bevare værdier for kreditorerne
og jobs for medarbejderne. For det kan godt være, at de danske regler for indenretlig
rekonstruktion er velgennemtænkte og gennemarbejdede i forhold til, hvilke
rettigheder en nødlidende virksomhed og kreditorer skal have på en meget fintfølende
retfærdighedsvægt. Men desværre må det for ofte konstateres, at gennemførelse af
en indenretlig rekonstruktion af samme grund i praksis bliver så omstændelig og
omkostningstung, at den må opgives på forhånd. I hvert fald i de tilfælde, hvor
skyldneren driver en igangværende virksomhed med produktion og medarbejdere.
For de værdier, man skal prøve at redde, vil være væk inden alle de mange juridiske
knæbøjninger er gennemført. Det bliver for dyrt og likviditetskrævende, processen
strækker sig over for lang tid, hvor man venter på berammelsestider i retten ad
flere omgange og skal producere et omfattende materiale, som kreditorerne knap
er interesserede i - endsige parate til at betale for. Når en virksomhed kommer i
økonomiske vanskeligheder og man kaster sig ud i et rekonstruktionsforsøg, er der i
sagens natur altid en række udfordringer. Sådan er det. I det følgende beskrives nogle
af de praktiske udfordringer, der udspringer af den gældende lovgivning.
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2. Medarbejdere
For en nødlidende virksomhed er et af de første og største problemer ofte at klare
den næste lønudbetaling og de tilhørende A-skatter, feriepenge til timelønnede osv.
Dette gjaldt med de tidligere regler for betalingsstandsning, og det gælder stadig
under rekonstruktionsreglerne. De fleste produktions- og vidensvirksomheder er
ikke meget værd, når alle medarbejderne er gået hjem, telefonerne ikke bliver taget
og mails ikke besvaret. Aktiverne går ud af døren ved arbejdsdagens ophør og skal
meget gerne indfinde sig igen næste morgen. Derfor er det af afgørende betydning
for en vellykket rekonstruktion, at medarbejderne og driften i virksomheden kan
bevares.
Indimellem er det klart fra begyndelsen, at ikke alle virksomhedens
medarbejdere skal fortsætte. Måske er det nødvendigt med en generel nedgang i
medarbejderstaben, men der kan også være afdelinger/dele af en virksomhed, som
klart ikke kan fortsætte fordi forretningsgrundlaget ikke længere er til stede.
De medarbejdere, som skal udføre arbejde for en virksomhed i rekonstruktion,
får krav i medfør af konkurslovens § 94, hvis selskabet senere går konkurs, men vil
normalt bare blive betalt løbende for det arbejde, de udfører for deres arbejdsgiver i
rekonstruktion. Deres krav er konkursretligt på niveau med rekonstruktørens eget
honorar-krav, der også er sekundært massekrav med prioritet som § 94-krav. Det
ansporer i sig selv rekonstruktøren til at holde udgifterne på et niveau, hvor der er
sikkerhed for fuld dækning til § 94-krav. Det kan dog også blot være en udfordring
at skaffe likviditet til betaling af de løbende lønudgifter.
Siden 2005 har der været mulighed for at få bevilget et lån fra Lønmodtagernes
Garantifond til betaling af løn under først betalingsstandsning og siden nu også
under anmeldte rekonstruktioner. Det er imidlertid erfaringen, at disse regler
ikke anvendes meget i praksis. Dette skyldes bl.a. et krav om, at den nødlidende
virksomhed under rekonstruktion selv skal kunne afholde udgifterne til A-skatter
og arbejdsmarkedsbidrag. Det er ikke muligt at låne til hele udgiften. Samtidig
vil der ofte være en række andre driftsudgifter, som også skal betales under en
rekonstruktion. Grundet tidspres og en naturlig bekymring for at gå ind i en
rekonstruktionsperiode med drift, uden en vis luft til uforudsete og ekstraordinære
udgifter, er det letteste, sikreste og mindst omkostningskrævende derfor ofte i
stedet at opnå en samlet finansiering til rekonstruktionen ved en kassekredit eller
et lån fra f.eks. panthaver eller bank. Lånemuligheden hos LG dækker simpelthen
ikke nok, da den i hvert fald burde omfatte A-skatten også. Men panthavere og
banker er generelt rationelle mennesker, så hvis casen er god nok og medarbejderne
evident nødvendige, så kan der ofte træffes aftale om lån med bank/panthaver, hvis
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panthaver blot præsenteres for et fornuftigt beslutningsgrundlag med budgetter og
likviditetsoversigter
Udfordringen består derfor særligt i forhold til medarbejdere, som enten allerede
er opsagt, men hvis opsigelsesperiode ikke er udløbet, eller medarbejdere som ikke
skal udføre arbejde under rekonstruktionen, hvormed deres ansættelsesaftaler ikke
videreføres under rekonstruktionen, jf. konkurslovens § 12o. Disse medarbejderes
krav vil være § 95 krav, hvis selskabet senere erklæres konkurs, jf. § 12u. Det er
ofte ikke muligt for rekonstruktøren at vurdere, om der er fuld dækning til denne
kategori af krav, med mindre der er meget betydelige frie aktiver, hvis værdi også er
nogenlunde sikker. Dette er sjældent tilfældet ved indledningen af en rekonstruktion.
Derfor vil en rekonstruktør være varsom med at godkende, at selskabet udbetaler
løn til sådanne medarbejdere. Det kan potentielt ende med at være en skævdeling
af midler, der kan rejses omstødelsesspørgsmål om, hvis selskabet senere erklæres
konkurs. Driftskreditorer opstået i en rekonstruktionsperiode, hvis krav er
prioriteret efter § 94, vil ikke være tilfredse, hvis der er anvendt midler til betaling
af medarbejderkrav for medarbejdere, der ikke har arbejdet under rekonstruktionen
og har krav i medfør af § 95. Der kan muligvis argumenteres med, at det var en
betaling, som var nødvendig for at afværge tab, hvilket kan gøre betalinger i strid
med konkursordenen acceptable, jf. konkurslovens § 72. Men en sådan situation, vil
en rekonstruktør dog som oftest nødig sætte hverken sig selv eller ledelsen i et selskab
under rekonstruktion i, og ofte vil konklusionen blive, at der ikke kan udbetales løn
til de medarbejdere, som ikke udfører arbejde for et selskab i rekonstruktion.
Medarbejdere, der ikke skal udføre arbejde for et selskab under rekonstruktion,
og derfor ikke får løn til forfaldstid, kan naturligvis ophæve deres ansættelsesforhold,
hvis der ikke betales efter påkrav. På et tidspunkt vil virksomheden enten blive
rekonstrueret ved akkord, hvorefter medarbejderen får sit tilgodehavende, da
hverken lønkrav der har prioritet som § 94-krav eller § 95-krav kan akkorderes
som led i rekonstruktion med mindre medarbejderen samtykker heri, jf.
konkurslovens § 10a, stk. 2, nr. 3. Eller også bliver skyldneren erklæret konkurs,
hvorefter medarbejderne kan søge om udbetaling fra Lønmodtagernes Garantifond.
Disse udbetalingsudløsende scenarier kan dog ligge helt op til et år efter sidste
lønudbetaling til de medarbejdere, der ikke har arbejdet under rekonstruktionen.
Ser man alene på ordlyden af de gældende regler, så er der godt nok en teoretisk
mulighed for at også medarbejdere, hvis ansættelsesforhold ikke videreføres under
rekonstruktionen, kan få dækning via de føromtalte lån til virksomheden fra
Lønmodtagernes Garantifond. Men det er ikke realiteten.
Udover den nævnte udfordring med manglende lånemulighed til A-skat m.v.,
er der endvidere den udfordring, at der ikke kan lånes til krav, der er forfaldet før
indledning af rekonstruktion (før arbejdsgiveren evt. også er erklæret konkurs). Dvs.
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at hvis der er nået at forfalde en månedsløn, som ikke er blevet betalt, inden der blev
anmeldt rekonstruktion (hvilket ofte er tilfældet), så kan der ikke opnås dækning
til den forfaldne månedsløn under rekonstruktion.
Dernæst er der det problem, at selvom der principielt er mulighed for at
opnå lån fra LG til betaling af de lønninger, som forfalder efter anmeldelsen af
rekonstruktion, så sker dette sjældent i praksis, og slet ikke til medarbejdere, hvis
ansættelsesforhold ikke videreføres. Det skyldes bl.a. at sådanne lån kræver samtykke
fra det beskikkede tilsyn under rekonstruktionen. Virkningen af rekonstruktørens
samtykke til optagelse af lån er, at lånet bliver § 94-krav i et evt. senere konkursbo,
jf. kl. § 94, nr. 2. Men krav fra de lønmodtagere, hvor ansættelsesforholdet ikke
videreføres under rekonstruktionen, er § 95-krav i en evt. senere konkurs, så derfor
bør og ønsker en rekonstruktør ikke at ”ophøje” kravene til § 94-status.
De medarbejdere, hvis ansættelsesforhold ikke videreføres, står dermed i den
uheldige situation, at de ikke får udbetalinger fra hverken arbejdsgiveren, dvs.
skyldneren i rekonstruktion, hverken direkte eller via lån fra LG. Nogle medarbejdere
kan få lån eller udbetalinger fra deres fagforeninger, men som bekendt er ikke
alle organiserede. Og en retsstilling baseret på et de-facto organisationsbehov er
selvsagt problematisk. Medarbejderen kan ikke afhjælpe situationen ved at indgive
konkursbegæring mod arbejdsgiveren, for i medfør af konkurslovens § 24 udsættes
en sådan konkursbegæring på rekonstruktionen.
Situationen er ikke meget anderledes end under de tidligere gældende
betalingsstandsningsregler. Rekonstruktionsreglerne har bare heller ikke afhjulpet
dette væsentlige problem.
Konkursrådet afgav i 2015 betænkning om ”Ansattes retsstilling under
insolvensbehandling”, (Betænkning 1555/2015). Betænkningen har pt. ikke ført
til lovforslag, men indeholder forslag til ændring af Lov om Lønmodtagernes
Garantifond således, at der også kan foretages udbetalinger fra Lønmodtagernes
Garantifond også under rekonstruktion. Reglerne kunne føre til en væsentlig
forbedring af forholdene for de ansatte, og samtidig forøge mulighederne for rent
faktisk at få gennemført nogle rekonstruktioner i virksomheder, der er i drift med
medarbejdere osv. Udfordringerne kan illustreres med nedenstående case.

2.1 Case 1 – Delvis urentabel drift - Medarbejdere
Et dansk driftsselskab ejet af en europæisk koncern med nu 300 medarbejdere.
Selskabet havde selv opsagt 200 medarbejdere fra ca. midt på året. Omkring medio
november var likviditeten ved at være opbrugt. De sidste af de opsagte medarbejdere
var ikke fratrådt endnu. Virksomheden var organiseret i forskellige afdelinger.
Særligt den ene afdeling var ikke længere tidssvarende og kunne i løbet af kort tid
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forventes helt udkonkurreret af nye digitale løsninger på markedet. Disse digitale
løsninger blev tilbudt i nye afdelinger af samme virksomhed. Disse nye afdelinger
var delvist under opbygning og udvikling og kunne endnu ikke opveje nedgangen i
omsætning inden for den traditionelle service. Alle aktiviteter var i samme juridiske
selskabsenhed. Selskabet havde i længere tid været finansieret af dets moderselskab
og koncern, som også var selskabets væsentligste kreditor.
Trods interne omstruktureringer og reduktion i medarbejderstaben blev
økonomien ikke genoprettet, og selskabet havde månedligt behov for yderligere
betydelig kapital for at kunne fortsætte driften. Dette gjaldt i særdeleshed til
betaling af lønninger, men generelt set betalte selskabet nogenlunde sine kreditorer
til forfaldstid – eller lidt senere. Opsigelsen af de 200 personer tidligere på året
viste sig ikke at være en tilstrækkelig reduktion i medarbejderstaben for at få en
rentabel drift og nedlukke den forældede aktivitet. Selskabet havde to lejemål i
hhv. hovedstadsområdet og Århus med forholdsvis lang tids uopsigelighed, og
selskabet rådede efter opsigelserne over langt mere plads, end der var behov for.
Ejerselskaberne ønskede at stoppe den løbende tilførsel af midler, men var som
sådan ikke interesseret i at afvikle aktiviteten i Danmark. Selskabets kunder bestod
i betydeligt omfang af abonnementskunder, som løbende skulle have adgang til
selskabets digitale løsninger. Og kundernes drift ville blive påvirket, hvis driften blev
indstillet i det nødlidende selskab, idet de bl.a. hostede kundernes hjemmesider. Der
var andre aggressive udbydere på markedet, som formentlig ville forsøge at overtage
kunder ved driftsnedbrud. Selskabet havde adgang til en vis kontant likviditet i en
bank uden modregningsadgang, men ikke tilstrækkeligt til en længere driftsperiode.
Fordi selskabet havde været finansieret af koncernen var der ikke pant af betydning,
og virksomhedens aktiver var i det store hele ubehæftede.
Med rekonstruktionsreglerne som trådte i kraft i 2011 blev det muligt at
konkursregulere aftaler med bl.a. uopsigelighedsbestemmelser, idet det nu
fremgår af konkurslovens § 12t, at skyldneren med rekonstruktørens samtykke kan
opsige aftaler om et vedvarende retsforhold med sædvanligt eller rimeligt varsel,
selvom længere varsel eller uopsigelighed er aftalt. Dette er en af de materielle
rekonstruktionsfremmende ændringer i forhold til de tidligere gældende regler
om betalingsstandsning og tvangsakkord. I denne case kunne det vise sig endog
meget nyttigt, da man herved kunne komme ud af lejemålene med sædvanligt eller
rimeligt varsel på 3-6 måneders leje. Dermed kunne denne del af omkostningssiden
i virksomheden blive forbedret og medvirke til muligheden for en rekonstruktion.
Selskabet indeholdt både rentable og ikke rentable dele, og der var dermed
god mulighed for at fortsætte aktiviteterne delvist. Dette kunne enten ske ved
et moratorium med kreditorerne eller virksomhedsoverdragelse, evt. kombineret
med moratorium. I denne situation ville udfordringen være at få dækning til alle
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medarbejderkrav, da en del af disse (ca. 200) allerede var opsagt og en del flere var
tilknyttet den urentable del af driften. Selvom der faktisk var midler i selskabet,
var der ikke nok til at betale alle lønmodtagerudgifter med det samme, da der så
ikke ville være tilstrækkelig tilbageværende likviditet til at opretholde driften. Og
et driftsnedbrud ville indebære kundetab, og dermed at virksomhedens værdi blev
reduceret til værdien af brugt it-hardware og kontorinventar i stedet for goingconcern værdier.
En rekonstruktionsplan kunne i denne case have gået ud på at opretholde driften
i de levedygtige dele af virksomheden i en periode og derved holde på kunderne.
Samtidig kunne der opsiges lejemål med konkursreguleret sædvanligt varsel og
forsøgt fundet en eller flere købere til de sunde dele af virksomheden. Alternativt
kunne driften være søgt tilrettet med nye mindre lokaler eller indskrænkelse af
lejemålene, yderligere medarbejderreduktion m.v. Løsninger var der nok af.
Imidlertid var der mange af de 200 medarbejdere, som var opsagt inden
rekonstruktionen, hvis opsigelsesperioder ikke var udløbet. Under en rekonstruktion
ville selskabet endvidere kun kunne videreføre ansættelsesaftalerne med nogle af de
uopsagte medarbejderne, og de resterende ville skulle opsiges og fritstilles. Dermed
var der et ganske betydeligt antal medarbejdere, som reelt ikke ville få lønudbetaling
under rekonstruktionen Dette blev afgørende for ledelsen og ejerkredsen i den
konkrete case. De kunne ikke leve med, at der ikke ville blive udbetalt løn ved
udgangen af november – lige op til julemåneden. I denne situation var det flere
hundrede medarbejdere, det drejede sig om, men problemstillingen er også relevant
i langt mindre sager. Selv hvis man havde valgt at gå ind i en rekonstruktion i
denne situation og dermed tvinge de opsagte medarbejdere til at vente på deres
lønudbetalinger, så var vurderingen, at det meget muligt kunne give så meget ”støj”
med så mange naturligt utilfredse medarbejdere, at det kunne have forstyrret de
tilbageværende medarbejderes motivation. Udover det moralske dilemma var der
således også en reel risiko, at rekonstruktionen ville kuldsejle p.g.a. af manglende
motivation/loyalitet fra de tilbageværende medarbejdere. Ledelsen og ejerkredsen
(der som sagt var største kreditorer) så derfor ingen anden udvej end at sende selskabet
direkte i konkurs, hvorefter LG udbetalte lønnen fra udgangen af november til de
opsagte og fritstillede ganske hurtigt.

3. Virksomhedspant i rekonstruktion
I dag har rigtig mange virksomheder stillet virksomhedspant til sikkerhed for deres
lån i banken eller til andre finansierende kreditorer. Reglerne om virksomhedspant
følger af tinglysningslovens § 47c, hvorefter indehaveren af en erhvervsvirksomhed kan
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underpantsætte, hvad virksomheden ejer og fremtidig erhverver (virksomhedspant).
Der er tale om et traditionelt flydende pant, som der løbende udskilles fra som led i
regelmæssig drift, og hvor nye aktiver i de pantsatte kategorier gribes af det flydende
pant. Et flydende pant kan omfatte følgende aktiv-typer: tilgodehavender fra salg af
varer og tjenesteydelser, varelagre, ikke-indregistrerede køretøjer, driftsinventar og
driftsmateriel, drivmidler, besætning, goodwill og andre immaterielle rettigheder,
(samt indregistrerede køretøjer, hvis pantsætter er bilforhandler). Det betyder i
relation til rekonstruktioner, at situationen meget ofte er, at der kun er ganske få
aktiver, som ikke er pantsatte, som f.eks. koncerninterne mellemregninger (hvis
værdi kan være særdeles tvivlsom, hvis en del af koncernen er i vanskeligheder) samt
huslejedeposita, tilgodehavende moms eller likvider. Fast ejendom og biler er ofte
behæftede på anden vis, selvom de ikke er omfattet af virksomhedspant.
Det følger af tinglysningslovens § 47f, stk. 2, at virksomhedspant, der er stiftet
inden skifterettens beslutning om indledning af rekonstruktionsbehandling ikke
omfatter aktiver erhvervet efter beslutningen. Dette betegnes normalt som at
”virksomhedspantet fryser”, når der indledes en rekonstruktionssag. Det betyder,
at virksomhedspantet holder op med at være et flydende pant og derfor omfatter
præcis de aktiver, der er i virksomheden i de pantsatte kategorier ved anmeldelsen
af rekonstruktion.
Dette betyder i praksis, at hovedparten af en skyldners aktiver ved indledningen af
en rekonstruktion ofte er virksomhedspantsat til f.eks. skyldnerens bank. Det gælder
f.eks. alle varer på varelageret og fakturatilgodehavender. Nye varer til varelageret,
som købes hjem under rekonstruktionen, omfattes pga. frysningsreglen ikke af
virksomhedspantet (med mindre der ydes nyt lån og stilles nyt virksomhedspant
herfor). Der skal derfor føres nøje regnskab med, hvilke varer, der var på varelageret
på frysningstidspunktet, og hvilke fordringer, der vedrørte ydelser, der var ydet
ved rekonstruktionens indledning. Indledningen af rekonstruktion betyder også, at
virksomhedspanthaver er trådt til pantet, og dermed begynder realisationen af det.
Under realisationen vil de indkomne beløb afgå på pantets ramme, som løbende
nedbringes med indkomne beløb.
Rekonstruktionsreglerne giver i sin nuværende udformning ingen anvisning
på, hvordan der skal forholdes med virksomhedspant under rekonstruktion.
Bestemmelsen i konkurslovens § 12d om, at indledning af rekonstruktion
ikke fratager skyldneren en ret til at udskille aktiver pantet, som bestod før
rekonstruktionens indledning, gælder udtrykkeligt ikke for virksomhedspant.
I rekonstruktioner med virksomhedspant, står man derfor i den situation ved
indledning af rekonstruktionen, at virksomhedspantet er frosset og skal anvendes
til dækning af virksomhedspanthavers sikrede krav og ikke til gennemførelse af
rekonstruktionen.
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Ofte vil den bedste løsning for kreditorer, medarbejdere, medkontrahenter - og
i yderste instans også ejerne – imidlertid være at opretholde driften i virksomheden.
Enten for at sælge virksomheden som igangværende, hvor prisen ofte er højest, eller
for at skabe likviditet til et moratorium. Hvis driften i virksomheden fortsættes under
rekonstruktionen, vil nye fordringer, der stiftes efter indledning af rekonstruktion,
ikke være omfattet af virksomhedspantet, da dette som nævnt fryser ved indledningen
af rekonstruktion. Nye fordringer kan derfor medgå til finansiering af den fortsatte
drift, men ikke de oprindelige fordringer, der var stiftet ved rekonstruktionens
indledning. Disse vil virksomhedspanthaver kunne kræve disse betalt til sig (direkte
eller over panthaverregnskab).
Hvis virksomhedens drift fortsætter, og man derfor ønsker at forbruge af
varelageret, som er omfattet af virksomhedspantet, skal der afregnes for den løbende
brug af lageret til virksomhedspanthaver/panthaversagen. Denne relation er ikke
reguleret i konkurslovens bestemmelser om rekonstruktion, og prisen og vilkårene
for brugen af virksomhedspantsatte varelager, skal da forhandles og aftales mellem
virksomhedspanthaver og skyldneren/rekonstruktøren.
Virksomhedspanthavers fokus vil og skal naturligvis være at opnå dækning
for sin fordring via pantet, mens skyldner og rekonstruktør skal se på de samlede
kreditorinteresser, naturligvis under respekt for den pantesikrede fordrings prioritet.
Det er derfor ikke altid, at disse forhandlinger glider let og smertefrit.
Virksomhedspanthaver skal i øvrigt også sikre sig, at provenuet fra de
virksomhedspantsatte aktiver rent faktisk sikres til virksomhedspanthaver. En
virksomhedspanthaver har ikke pant i surrogater for de pantsatte aktiver, dvs. f.eks.
et tilgodehavende mod en køber af aktiverne eller i de kontante midler, der måtte
blive indvundet ved salg. Hvis disse beløb indbetales til skyldner eller rekonstruktør
og indgår i selskabets/boets øvrige midler, f.eks. rekonstruktørens klientkonto eller
skyldnerens almindelige konto, hvor øvrige indtægter fra driften indgår, risikerer
virksomhedspanthaver at miste retten til beløbet, hvis rekonstruktionen senere ender
med en konkurs. Virksomhedspanthaver skal derfor være varsom med at være for
imødekommende.
Dertil kommer, at disse krumspring og overvejelser tidsmæssigt materialiseres
på et tidspunkt, hvor skyldner og rekonstruktør har virkelig mange opgaver med at
forsøge at redde virksomheden, sætte sig ind i dens forhold, bringe ro på leverandører
og kunder, etablere en rekonstruktionsdrift med de udfordringer dette indebærer.
Måske forhandles der samtidig om salg af virksomheden.
Der er også den meget afgørende udfordring, at hvis der er virksomhedspant med
pant i fordringer (og varelager) eller fordringspant, vil den likviditet, som skyldneren
i rekonstruktion vil få indbetalt i den første tid efter rekonstruktionens indledning
være virksomhedspantsat og dermed skulle afregnes til virksomhedspanthaver.
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Denne pengestrøm kunne have været en væsentlig del af finansieringen af en fortsat
drift, der i sidste ende kunne komme de samlede kreditorinteresser til gode og være
medvirkende til bevarelse af værdier og arbejdspladser.
Det flydende pant i særligt varelager og fordringer adskiller sig fra f.eks.
pant i fast ejendom derved, at man ikke kan afvente med at realisere disse dele
af virksomhedens aktiver til hele virksomheden evt. sælges, hvis virksomheden
er i drift. Fordringerne og varelageret realiseres ikke samtidig med samlet salg af
driftsinventar og immaterielle rettigheder, og provenuet ved salg af disse aktiver
kan derfor med de nuværende regler ikke forventes stillet til skyldnerens rådighed
under en rekonstruktion.
I det omfang virksomhedspanthaver (som denne er berettiget til) ”sætter sig på”
likviditeten fra de virksomhedspantsatte fordringer i begyndelsen af rekonstruktionen,
kan det meget vel blive årsagen til at driften af virksomheden ikke kan opretholdes,
da opretholdelse af drift forudsætter en vis likviditet til betaling af lønninger og
andre omkostninger. Det kan derfor være nødvendigt at forsøge at træffe aftale med
virksomhedspanthaveren om at relaksere nogle af fordringerne eller et bestemt beløb
for at opretholde driften. Igen på et tidspunkt, hvor man som rektonstruktør burde
fokusere på andre udfordringer. Selv hvis virksomhedspanthaver – hvilket ofte er
tilfældet – er grundlæggende positiv for en aftale i erkendelse af, at chancerne for at
få fuld dækning er optimeret/afhængig af realisation af skyldnerens øvrige aktiver,
så udgør den manglende klare retsstilling og behovet for omfattende opgørelse og
aftaler en de-facto væsentlig barriere, som alt for ofte ender med et forsigtigt ”nej
tak”.
Et alternativ kan naturligvis være at optage et lån til opretholdelse af driften.
Et sådan lån optaget med samtykke fra rekonstruktøren vil være prioriteret som
sekundært massekrav ved en efterfølgende konkurs, jf. konkurslovens § 94. Men
her vil långiver, der ikke nødvendigvis er identisk med virksomhedspanthaver, ofte
ønske at få en supplerende sikkerhed f.eks. i form af et nyt virksomhedspant eller
transport i fordringer. Igen er der et tidsmæssigt aspekt her, da rammerne for en
rekonstruktion ofte skal sættes op ganske hurtigt, ligesom der er omkostninger
forbundet med etablering af nyt virksomhedspant til stempel mv. Hvis fordringerne
opstår på baggrund af brug af virksomhedspantsat varelager, vil der også stadig
skulle afregnes for varelageret til den oprindelige virksomhedspanthaver.
Alt i alt usikkerhed, bøvl og ressourcetræk. Nuvel. Reglerne er ikke
anderledes end i konkurs vil nogle måske indvende. Men udover at ambitionen for
rekonstruktionsreglerne jo netop ikke var konkurs men redning, så er det også værd
at bemærke, at der faktisk er en praktisk vigtig forskel, som gør virksomhedspant
endnu sværere at håndtere i rekonstruktion. For selvom det i konkurs også gælder
at pantet fryser (ved afsigelse af konkursdekret), så er der en afgørende forskel. For
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ser man på muligheden for at få tilført et lån til et konkursbo i drift, så vil et lån
optaget af kurator i konkurs komme ind foran i prioritetsstillingen også før alle
rekonstruktionsomkostninger, og kravet dermed blive et rent massekrav, jf. kl. § 93.
Og det ved långiver ansporer kurator ganske godt til at sikre dækning for lånet (idet
manglede dækning i yderste konsekvens kan medføre personligt ansvar for kurator).
Så ønsker man at styrke rekonstruktionsinstituttet og gøre det reelt muligt, mere
simpelt og mindre omkostningstungt at rekonstruere ”levedygtige virksomheder”
er det bydende nødvendigt at lovgiver forholder sig til virksomhedspantet og
fastlægger klare og funktionelle spilleregler for håndtering af virksomhedspant under
rekonstruktion. Den nuværende retsstilling hvor lovgiver har undladt stillingtagen
er uholdbar. Det er et vanskeligt område og løsningen er ikke enkel. Men det kunne
være oplagt at se på muligheden for at et virksomhedspant ikke nødvendigvis fryser
ved indledning af rekonstruktion. Dermed gives virksomheden mere normale
driftsbetingelser og chancen for, at det er praktisk muligt at opretholde driften og
dermed rekonstruere virksomheden i drift bliver alt andet lige betydelig forøget. Der
må naturligvis i givet fald indarbejdes vilkår om, at det forudsætter opretholdelse af
driften i nogenlunde samme omfang, sådan at der ikke bare er tale om en langsom
afvikling af virksomhedspantsatte aktiver. For i så fald skal provenuet selvfølgelig
tilfalde panthaver.
For at beskytte panthaver mod udvanding af pantet bør der skulle indgives
særskilt anmodning til skifteretten om, at virksomhedspantet ikke skal fryse. Og
det bør kun godkendes af skifteretten, hvis panthaver tiltræder eller det er meget
klart, at virksomhedspantet ikke forringes urimeligt under drift i rekonstruktion,
ligesom der skal være adgang til at få skifteretten til at beslutte frysning undervejs i
rekonstruktionen. Samlet salg af pantsatte aktiver i rekonstruktion skal i forbindelse
med virksomhedsoverdragelse vedtaget som rekonstruktionsforslag eller ved separat
salg naturligvis også fortsat udløse frysning.
Med sådanne regler, ville nye fordringer opstået under rekonstruktionen blive
omfattet af pantet, og nye varer indkøbt til varelageret under rekonstruktionen, ville
blive grebet af pantet, og dermed ville realisationen af de virksomhedspantsatte aktiver
ikke påbegyndes alene pga. indledningen af rekonstruktion. Hvis driften opretholdes
i væsentligt samme omfang som tidligere, vil værdien af virksomhedspantet kunne
holde sig nogenlunde stabilt i løbet af rekonstruktionen indtil evt. samlet salg af
aktiver. Virksomhedspanthavers stilling kan sikres nogenlunde ved, at nye fordringer
opstået som led i driften i rekonstruktionen omfattes af pantet og nye varer indkøbt
under rekonstruktionen omfattes af pantet i stedet for fordringer og varelager-status
pr. indledning af rekonstruktion og med en høringsret, som sikrer indsigelse ved
bekymring for udvanding af pant.
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Udover at sikre klare spilleregler ville en sådan løsning også lette rekonstruktionen
rent administrativt, idet der ikke ville være behov for at foretage optælling af pantet
ved indledningen af rekonstruktionen, og dermed ikke behov for at bruge helt så
meget tid på at holde nye og ”gamle” varer adskilt på varelageret. Der vil heller ikke
være behov for at afregne fordringer til virksomhedspanthaver og holde særskilt
regnskab med indkomne fordringer. Dermed vil omkostningerne til forhandlinger
og løbende administration under rekonstruktionen i det hele taget blive mindre.
Det lyder muligvis banalt. Men i den virkelige verden, er omkostningsniveauet
kombineret med udsigten til at skulle navigere i et administrationstungt og usikkert/
ureguleret helvede ofte udslagsgivende på balancevægten. Konkurs er ofte bare
lettere, billigere og mere sikkert. Og det er ærgerligt.

3.1 Case 2 – Virksomhedspant i produktionsvirksomhed
En dansk produktionsvirksomhed har stillet virksomhedspant til sikkerhed for sin
gæld til banken. Gælden er samlet på DKK 20 mio., men virksomhedspantet er kun
på DKK 5 mio. Der er en kassekredit og et erhvervslån. Der er tilstrækkelig luft
på kassekreditten til at der faktisk kan trækkes kr. 200.000 yderligere. Selskabet
har mistet sin største kunde og derfor over de seneste måneder tabt en betydelig del
af omsætningen. Der er for mange ansatte til det nuværende aktivitetsniveau, og
driftsresultaterne for hver måned er negative.
Det er en produktionsvirksomhed, som har et varelager og nogle af produkterne
forarbejdes lidt eller pakkes sammen og sælges. Varerne sælges til en række mere
eller mindre faste kunder, og de har en kredittid på løbende måned plus 60 dage på
alle fakturaer. En del af varerne på lageret er utidssvarende. Virksomhedens lejemål
er også for stort i forhold til den reducerede aktivitet.
En rekonstruktionsplan kunne gå ud på, at drifte under rekonstruktion
og afvikle den utidssvarende del af lageret ved udsalg/kampagner, tilskære
omkostninger samtidig med at opretholde normal drift på kurante varer, samt
søge at få en tvangsakkord, evt. kombineret med salg af virksomheden under
rekonstruktionsperioden.
Banken har ikke opsagt lånene før rekonstruktion, men ønsker ikke at bidrage
med yderligere likviditet til rekonstruktionen. Banken vurderer, at værdien af
pantet på tidspunktet, hvor der skal besluttes rekonstruktion eller konkurs svarer
til det tinglyste beløb og forventer ikke at kunne opnå dækning til den usikrede
del af fordringen på ca. kr. 15 mio. ved at bidrage med yderligere likviditet pga.
medarbejderkrav.
I denne situation vil skyldneren ikke kunne trække yderligere på kassekreditten
efter indledning af rekonstruktion med mindre det aftales med banken og
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godkendes af rekonstruktøren. De fordringer, der er udestående pr. indledning af
rekonstruktion og dermed omfattet af virksomhedspantet, er allerede udsendt til
kunderne flere uger inden rekonstruktion indledes, og vil dermed vil skulle afregnes
til virksomhedspanthaver, idet pantet fryser ved indledning. På varelageret vil der
skulle holdes nøje regnskab med og etableres fysisk adskillelse af den del, der var
til stede på lageret ved rekonstruktionens indledning og nye varer, som indkøbes
under rekonstruktionen.
Hvis man under rekonstruktionen vil sælge nye og gamle varer fra lageret
sammen, skal nye fordringer fordeles mellem virksomhedspanthaver og
skyldnerens frie aktiver, ligesom virksomhedspanthaver skal bidrage med en andel
af driftsudgifterne til lønmodtagere, husleje, strøm mv. som en omkostning ved
realisation af pantet. Det vil blive et indviklet regnestykke og omkostningerne til
en millimeter-retfærdig fordeling og afregning kan blive betydelige. Samtidig vil
virksomhedens medarbejdere skulle instrueres meget klart i at holde varerne klart
adskilt på lageret, og der skal føres tilsyn hermed, og nøje regnskab med afregning
af pantsatte og ikke pantsatte varer.
I denne situation kunne det have været et langt billigere alternativ at lade frysning
af pantet afvente til salg af virksomheden. Udfordringen bliver naturligvis, hvis
omsætningen under rekonstruktion går væsentligt ned, så der bruges mere af pantet
på de samlede kreditorer, end der kommer til af nye aktiver under pantet. I mange
scenarier vil omkostningsbesparelsen sammenholdt med de forøgede muligheder for
at rekonstruere virksomheden eller opnå samlet salg i drift via en opretholdelse af
pantets flydende karakteristika imidlertid til fulde opveje denne risiko. Og risikoen
for uhensigtsmæssige og urimelige forskydninger mellem værdien af pantsatte og
ikke pantsatte aktiver må som nævnt kunne håndteres med nogle gennemtænkte
accept og bremsnings-mekanismer. Det mindste krav må dog være en stillingtagen
fra lovgivers side, idet den nuværende situation, hvor dette er overladt til individuel
forhandling er alt for tidskrævende, usikker og ikke fungerer.

4. Virksomhedsoverdragelse
Rekonstruktion gennemført via en samlet overdragelse af virksomheden til en ny
selskabsskal er meget ofte den løsning, som gennemføres i praksis. Enten som ”drop
down” af virksomheden i et datterselskab og senere salg af aktierne heri eller som
direkte aktivsalg med enkelte vedhængende forpligtelser i form af medarbejderkrav
og reelt pantesikrede krav. Dette var også en ofte brugt fremgangsmåde under
den tidligere proces med betalingsstandsning. Da virksomhedsoverdragelse blev
indarbejdet som en mulig rekonstruktionsmulighed i rekonstruktionsreglerne,
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forekom det derfor fornuftigt og godt. Men, men... virkeligheden er anderledes.
Det følger nu af konkurslovens § 10, at en rekonstruktion enten kan bestå i en
akkord eller virksomhedsoverdragelse eller begge dele. Imidlertid er det samtidig
fastsat, at virksomhedsoverdragelse kun kan vedtages som led i vedtagelsen af et
rekonstruktionsforslag, jf. konkurslovens § 12, stk. 2.
Det betyder, at rekonstruktionsprocessen er således, at der først skal
anmeldes rekonstruktion og udarbejdes en rekonstruktionsplan, som udsendes til
kreditorerne og behandles på et møde i skifteretten. Hvis rekonstruktionsplanen
ikke vedtages af kreditorerne på skiftesamlingen erklæres skyldneren konkurs,
da rekonstruktionsreglerne bygger på et ”ingen vej tilbage” princip med mindre
skyldneren er solvent og konkursbetingelserne dermed ikke (længere) er opfyldt.
Kun hvis rekonstruktionsplanen vedtages af kreditorerne skal det egentlige
rekonstruktionsforslag udarbejdes, og heri skal være indeholdt et punkt om
virksomhedsoverdragelse, hvis dette er en del af rekonstruktionen.
Og dermed er det ikke gjort. Et rekonstruktionsforslag skal ligeledes vedtages
af kreditorerne på et møde i skifteretten. Mødet skal afholdes senest 6 måneder fra
rekonstruktionsplanen er vedtaget på en skiftesamling (med mulighed for forlængelse).
Dog er der ikke noget til hinder for, at man behandler rekonstruktionsplan og
rekonstruktionsforslag på samme møde i skifteretten, hvis det i den konkrete sag er
muligt at få afsluttet processen. I nogle situationer er der allerede fra begyndelsen
identificeret en køber.
Men selvom man har en pakkeklar løsning, så er det ikke nok. Rekonstruktøren
skal så vidt muligt også sende rekonstruktionsforslaget og en række andre oplysninger
til samtlige kendte kreditorer og skifteretten senest 14 dage før mødet i skifteretten.
Og skifteretten skal inden samme frist indrykke annonce med indkaldelse til
skiftesamling i Statstidende.
De oplysninger, som skal udsendes til kreditorerne vedrørende
virksomhedsoverdragelsen er: overdragelsessummen, oplysninger om hvilke aktiver,
passiver og gensidigt bebyrdende aftaler, som overdrages og oplysning om køberen
af virksomheden. Det er alle relevante og vigtige oplysninger, som man kan mene
skal være til stede for at sætte kreditorerne i stand til at vurdere, om de kan tiltræde
rekonstruktionsforslaget.
Problemet i praksis er imidlertid, at virksomhedsoverdragelsesaftalen dermed i
realiteten skal være forhandlet mere eller mindre endeligt på plads mindst en måned før
køber kan få at vide endeligt, om aftalen godkendes, dvs. om rekonstruktionsplanen
bliver vedtaget på skiftesamlingen. Som rekonstruktør vil man som oftest have
haft en dialog med hovedkreditorerne, om en virksomhedsoverdragelsesaftale
kan godkendes længe inden afstemningen i skifteretten for på den måde både at
give skyldneren, køberen og rekonstruktøren en nogenlunde klar indikation af,
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om rekonstruktionsforslaget inkl. virksomhedsoverdragelsesaftale kan forventes
vedtaget. Men sådan er det ikke altid. Og aftalemæssigt og juridisk er der et ”limbo”
imellem forhandlingerne og det tidspunkt, hvor overtagelsen kan være endelig.
Altså medmindre man som rekonstruktør har is i maven og vælger blot at ”køre
over for rødt” og gennemføre virksomhedsoverdragelsesaftalen. Det er nemlig
ikke en gyldighedsbetingelse for virksomhedsoverdragelsesaftalen at proceduren
er overholdt. Det er dog at foretrække, hvis reglerne kunne indrettes til at matche
de reelle udfordringer, der er med rekonstruktionerne, snarere end at anspore til
sådanne nødløsninger.
Da likviditeten ofte er særdeles stram, og da køber naturligvis gerne vil
overtage hurtigst muligt og få virksomhedens drift normaliseret, herunder kunne
undlade rekonstruktørens samtykke til væsentlige dispositioner, kommunikere
om overdragelsen til kunder, leverandører og omverdenen m.v., er det ikke særlig
hensigtsmæssigt, at virksomhedsoverdragelsesaftalen ikke kan gennemføres
endeligt, før mødet i skifteretten har været afholdt.
Og jo, man kan selvfølgelig lave forskellige aftaleretlige modeller, hvor man
overdrager inden skiftesamlingen og har godkendt rekonstruktionsforslaget med
bestemmelser om tilbageførsel af virksomheden, hvis aftalen ikke godkendes. I så
fald skal der også være nogle principper for opgørelse af omkostninger og indtjening
i en driftsperiode i købers regi inden aftalen er endelig, og det kan give anledning
til en del drøftelser og overvejelser. Det lever rådgiverne nok med, men det bliver
bare en langt mere kompliceret aftale end nødvendigt, og alle disse forskellige
geværgreb for at få virkeligheden til at passe ind i rekonstruktionsreglerne er
ikke hensigtsmæssige. Det er fordyrende, tager tid og virker ikke fremmende for
gennemførelse af rekonstruktioner.
I de hidtidige regler om betalingsstandsning (den dagældende konkurslovs § 15,
stk. 4) var der også indbygget en særlig godkendelsesproces for ”særligt væsentlige
dispositioner”. Systemet var sådan, at det beskikkede betalingsstandsningstilsyn
skulle have forelagt og godkende alle ”væsentlige dispositioner”, som skyldneren
ville foretage under betalingsstandsningen. ”Særligt væsentlige dispositioner” skulle
samtlige fordringshavere underrettes om, før de blev gennemført, medmindre
dispositionen var nødvendig til bevarelse af skyldnerens virksomhed, rimelig
varetagelse af fordringshavernes fælles interesser i øvrigt eller erhvervelsen af
dagliglivets fornødenheder. Blandt de ”særligt væsentlige dispositioner” blev regnet
virksomhedsoverdragelsesaftaler, men der var dog en ventil for at gennemføre et salg,
hvis det det i situationen var nødvendigt af hensyn til varetagelse af fordringshavernes
samlede krav.
Her kunne man nok forestille sig, at en virksomhedsoverdragelsesaftale på
fordelagtige vilkår for kreditorerne i særlige tilfælde kunne falde. Men det krævede
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selvfølgelig, at skyldner inklusive dens ledelse og tilsynet havde mod på at tage
beslutningen og stå på mål for evt. kritik af vilkårene og prisen efterfølgende. Dommen
refereret i UfR 2005.2323 Ø viser, at der godt kunne opstå kritik af overdragelser
gennemført under betalingsstandsning uden forelæggelse for kreditorerne.
Så normalt fungerede betalingsstandsningsreglerne sådan i praksis, at når
virksomhedsoverdragelsesaftalen var på plads (dog også dengang betinget af, at
der ikke fremkom indsigelser under forelæggelse for kreditorerne) blev der udsendt
en skriftlig orientering til kreditorerne om dispositionen og hovedkonsekvenserne
for kreditorernes dækning. Forelæggelsen blev udsendt pr. brev og indeholdt en
beskrivelse, som langt hen ad vejen svarer til det, som rekonstruktionsforslaget skal
indeholde vedrørende virksomhedsoverdragelsesaftalen.
Lovens system var således, at hvis fordringshavere, der repræsenterede mere end
25% af de kendte usikrede fordringshavere gjorde indsigelse, måtte dispositionen kun
gennemføres, hvis et flertal af de fremmødte fordringshavere på et møde hos tilsynet
stemte for dispositionen. Dette møde blev indkaldt samtidig med underretningen.
Fordringshaverne fik typisk 5-7 dage til at gøre indsigelse mod dispositionen, hvilket
betød, at overdragelsen kunne blive endelig på ca. 1 uge fra aftalens indgåelse. Denne
tidsramme var dermed noget kortere end processen under de nugældende regler.
Det følger af den nugældende konkurslovs § 13b, at et rekonstruktionsforslag
ud over vilkårene for en evt. virksomhedsoverdragelse skal indeholde forskellige
oplysninger af økonomisk karakter, som f.eks. oversigt over skyldnerens aktiver
og værdien af de enkelte aktiver, oplysninger om skyldnerens pantsatte aktiver,
friværdi, samlede passiver opdelt i konkursordenen, anslået dividende i tilfælde
af konkurs og forløbet af samarbejdet med skyldneren. Denne information ville
normalt også være indeholdt i en forelæggelse af en virksomhedsoverdragelsesaftale
for kreditorerne under betalingsstandsning eller allerede fremgå af tidligere
udsendte kreditororienteringer. Herudover skal rekonstruktør og tillidsmand
under de nuværende rekonstruktionsregler imidlertid også udtale sig om status
og sammenhængen til tidligere regnskabsoplysninger i årsrapporter samt afgive
en erklæring om, hvorvidt rekonstruktionsforslaget efter deres skøn er rimeligt
og frembyder en tilstrækkelig betryggelse for forslagets opfyldelse. Endelig skal
der i rekonstruktionsforslaget også være oplysninger om, hvorvidt der er foretaget
omstødelige dispositioner, om der er ansvarspådragende forhold for skyldneren, og
om der er forhold, som vil kunne begrunde konkurskarantæne.
Det er ofte en ganske hektisk proces, når der skal indgås
virksomhedsoverdragelsesaftale, og det vil ganske enkelt være en stor fordel at kunne
håndtere virksomhedsoverdragelsesaftalen separat. Det er naturligvis klart, at det
kan synes optimalt for kreditorerne at få et samlet overblik over alle værdier, hidtidigt
forløb, m.v. samtidig med virksomhedsoverdragelsesaftalens vilkår, da de så bedre
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kan forholde sig til, om overdragelsesvilkårene samlet set er rimelige. Men nu er
”nice” to have ikke nødvendigvis hverken ”need” eller ”best” to have.
Den tunge proces under rekonstruktionen og det lange tidsperspektiv for
indgåelse af endelig aftale med særligt eksterne købere betyder nemlig, at indenretlige
rekonstruktioner ikke er så operationelle, som de kunne være. Det virker hindrende
på anvendelsen af rekonstruktionsinstituttet, da det ofte opfattes som mere smidigt
med en konkurs, hvor kurator strengt taget kan tage egenhændig beslutning om
salg af virksomheden. For selvom kurator som oftest vælger at drøfte overdragelsen
med hovedkreditorer og panthavere og dermed sikre sig den fornødne opbakning til
fremgangsmåde, så kan dette gøres væsentligt hurtigere og billigere under konkurs
på grund af de manglende formalitets- og procesregler.
I mange tilfælde vil man også begynde med at lægge driften af virksomheden ind
i et nyt selskab ejet af det nødlidende selskab for dermed at ”pakke” en velfungerende
virksomhed, som senere kan sælges. Denne nedskydning af aktivitet vil også
ofte skulle gennemføres som virksomhedsoverdragelse og dermed kræve at blive
vedtaget af kreditorerne som led i rekonstruktionsforslag. Men ofte er der behov
for at gennemføre dette samtidig med anmeldelsen af rekonstruktionen. Ellers
skal det gøres inden og dermed med risiko for omstødelse og uden transparens for
kreditorerne før den evt. er gennemført.
Det må derfor konstateres, at sammensmeltningen af de hidtidige regler om
betalingsstandsning og tvangsakkord til nugældende rekonstruktionsregler har gjort
virksomhedsoverdragelse tungere at gennemføre. Processen er ikke så vanskelig at
håndtere for personlige skyldnere, ejendomsselskaber og holdingselskaber, hvilket
måske forklarer, hvorfor rekonstruktionsreglerne anvendes mere i denne typer af
virksomheder end forventet.
Med nutidens muligheder for digital kommunikation synes fremgangsmåden
med fremsendelse af post, lange redegørelser og møde i skifteretten med afstemninger
og gentagne drøftelser af kravs størrelser, værdien af panter og dermed de enkelte
kreditorers stemmeret i øvrigt også unødig tung og utidssvarende.
En mere effektiv proces kunne opnås, hvis der kunne kommunikeres digitalt med
fordringshaverne, f.eks. ved at etablere et virtuelt datarum, hvor diverse økonomiske
redegørelser og statusopgørelser kunne uploades, så kreditorerne kunne tilgå disse
digitalt. Det ville være langt mere effektivt og omkostningsbesparende. De fleste af
nutidens virtuelle datarum indeholder udmærkede features, som vil kunne anvendes
af kreditorerne til at stille spørgsmål og meddele deres samtykke eller indsigelse
digitalt. Tilsvarende bør der åbnes op for, at gældbog eller i hvert fald samlet oversigt
over fordringshaveres krav og værdi af sikkerhed og dermed stemmeberettigede
krav, kan meddeles de enkelte kreditorer pr. mail og være tilgængeligt i et virtuelt

244

Affärsjuridiken i fokus

datarum, dog sådan at skifteretten kan anmodes om at fastsætte stemmeret, hvis
der er tvist.
De sager, hvor der opnås de bedste priser på nødlidende virksomheder, er de
sager, hvor det er lykkedes at få salgsprocessen til at ligne en normal ikke-nødlidende
transaktion mest. Derfor er det vigtigt, at sælger kan agere nogenlunde som en
”normal” sælger, men dog naturligvis således, at fordringshaverne, som sidder med
den reelle økonomiske interesse i udfaldet, får lejlighed til at vurdere og ytre sig.
Den balance var bedre udtrykt i de gamle betalingsstandsningsregler, som derfor
med fordel kunne gen-introduceres i en opdateret version, som afspejler den digitale
udvikling.
Konkursrådets Betænkning nr. 1555/2015 vedrørende Ansattes retsstilling under
insolvensbehandling indeholder et forslag til indførelse af en ny bestemmelse i
konkursloven, som skal give mulighed for at løsrive virksomhedsoverdragelsesaftale
fra selve rekonstruktionen og gennemføre virksomhedsoverdragelse med samtykke
fra rekonstruktøren og efter forudgående forelæggelse for kreditorerne med et
regelsæt, som kan minde om betalingsstandsningsreglerne.
Ifølge forslaget skal der kunne gennemføres virksomhedsoverdragelse, hvis det
skønnes hensigtsmæssigt for bevarelse af værdien af skyldnerens virksomhed og hvis
der ikke fremkommer indsigelse mod overdragelsen fra et flertal af fordringshaverne
inden 5 dage fra afsendelsen af orientering om overdragelsen til fordringshaverne.
Det foreslås samtidig, at der alene skal udsendes de oplysninger, som skal
sendes sammen med rekonstruktionsplanen. Det betyder, at der bl.a. ikke skal være
gennemført omstødelsesundersøgelser som under de nugældende regler.
Imidlertid går forslaget ud på, at processen med separat virksomhedsoverdragelse
kun kan gennemføres med den hurtige proces, hvis det sker inden vedtagelse af
rekonstruktionsplanen, dvs. ca. 4 uger efter indgivelse af rekonstruktionsbegæringen
til skifteretten. Denne del af forslaget forekommer ikke er hensigtsmæssig. Der er
behov for at kunne gennemføre virksomhedsoverdragelse igennem hele processen
i rekonstruktionen således at aftalen kan indgås, når den rigtige køber med den
rigtige pris er til stede. Det vil derfor være en forbedring med en regel som den,
der foreslås af Konkursrådet, men således at den udstrækkes til at gælde under hele
rekonstruktionen.
Hvis en sådan mulighed for at gennemføre en virksomhedsoverdragelse
separat havde eksisteret, kunne case 2 med produktionsvirksomheden, ud fra en
umiddelbar betragtning have været klaret med en rekonstruktion. I eksemplet
var panthaver indforstået med virksomhedsoverdragelse og den pris der kunne
opnås ved nedskydning i datterselskab, og alle de aktiver, som blev overdraget
var omfattet af virksomhedspantet. Samtidig var der en fornuftig dialog med
kreditorerne, og med realisation af de aktiver, som ikke blev overdraget med
245

Före tag s s a nering (rekon s t ruk t ion) i p r a k t ik en

virksomhedsoverdragelsesaftalen var der også udsigt til en vis dækning til
lønmodtagerkrav. Men, men. Der kunne ikke ventes dækning til simple krav efter
der var effektueret opsigelser af den nødvendige del af medarbejderne, hvilket førte
til endnu en uhensigtsmæssighed i lovgivningen – nemlig stemmereglerne.

5. Stemmeregler for vedtagelse af rekonstruktionsforslag –
og i det hele taget
Med de nugældende regler for stemmeret vedrørende rekonstruktionsforslag,
er retsstillingen forskellig alt efter, om et rekonstruktionsforslag indeholder
bestemmelser om akkord eller ej.
Hvis et rekonstruktionsforslag ikke indeholder bestemmelse om akkord, men
kun virksomhedsoverdragelse, og dermed indebærer, at skyldneren vil blive erklæret
konkurs efter overdragelsen (med mindre denne giver fuld dækning til alle krav)
følger stemmeretten de almindelige regler om stemmeret i konkurslovens §§ 120, 121
og 123, stk. 3, jf. § 13 d, stk. 2. Det betyder, at det kun er de fordringer, som vil modtage
(delvis) dækning til deres krav, som kan stemme. I case 2 betyder disse stemmeregler,
at virksomhedspanthaver og absolut største kreditor ikke ville have stemmeret på
skiftesamlingen for vedtagelse af virksomhedsoverdragelse med sit udækkede simple
krav, idet købesummen for ikke-pantsatte aktiver og realisationsværdien af ikkepantsatte aktiver indebar, at der kun ville blive delvis dækning til lønmodtagerkrav
i medfør af § 95, hvormed der ikke ville blive dividende – og dermed stemmeret – til
simple krav.
Hvis et rekonstruktionsforslag imidlertid også indeholder forslag om akkord (og
evt. også virksomhedsoverdragelse), så følger det af konkurslovens § 13d, at fordringer
der berøreres af akkorden uden at bortfalde giver stemmeret. Det betyder, at simple
krav har stemmeret i den situation, og virksomhedspanthaver i case 2 dermed ville have
stemmeret for sit betydelige simple krav. Dette fremgår bl.a. af afgørelsen refereret i
UfR 2017.89H, hvor Højesteret som præmis for afgørelsen fastslår, at de fordringer,
som berøres af akkorden, er dem der ikke er nævnt i konkurslovens § 10a, stk. 2 og
3 – dvs. de krav som ikke kan akkorderes, nemlig medarbejder krav og pantesikrede
krav i det omfang pantet strækker til. Dermed har simple krav stemmeret, hvis
overdragelsen kombineres med en akkord. I case 2 ville det dog ikke være muligt at
lave et rekonstruktionsforslag der bestod i både virksomhedsoverdragelse og akkord,
da der kun kunne blive delvis dækning til lønmodtagerkrav i medfør af § 95, og disse
ikke kan akkorderes. Hvis et rekonstruktionsforslag indeholder bestemmelse om
det, skal skifteretten nægte at stadfæste dette, jf. konkurslovens § 13e, stk. 3, nr. 2.
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I case 2 bibragte stemmereglerne derfor heller intet incitament for
virksomhedspanthaver og største kreditor til at vælge rekonstruktion over
konkurs, idet virksomhedspanthaver i begge scenarier ville blive underlagt
konkursstemmereglerne. Tværtimod gav konkursvejen mere mening, idet
stemmereglerne her ville blive bragt i anvendelse på tidspunktet for kuratorvalg
og dermed på et tidspunkt, hvor overdragelsesvilkår og –pris endnu ikke havde
materialiseret sig med manglende dækning til simple krav og dermed manglende
stemmeret til følge. Med en direkte konkurs i stedet for en rekonstruktion kunne
virksomhedspanthaveren dermed i det mindste sikre sig indflydelse på udpegning af
kurator og en fornuftig dialog med denne omkring overdragelsesvilkår frem for at gå
ind i en lang og omstændelig rekonstruktionsproces, hvor virksomhedspanthaveren
ikke ville have stemmeret ved salg af virksomheden.
Heller ikke stemmereglerne er derfor fremmende for rekonstruktionsløsninger.
Noget andet er så, at stemmereglerne også er utidssvarende og urimelige i
konkurs. Vi lever i en virkelighed, hvor hovedreglen er, at langt størstedelen af
virksomheders mest værdifulde aktiver er pantsat. Dette særligt efter indførelsen
af virksomhedspantet og i særdeleshed, når vi taler om nødlidende virksomheder.
Det er dermed også panthaverne, der som oftest har den ultimativt største interesse
i rekonstruktionen af en virksomhed (eller realisation af virksomhedens aktiver under
konkurs). Det forekommer derfor helt utidssvarende, at denne kreditorgruppe i det
store og hele sættes uden for indflydelse, når det kommer til afstemningsspørgsmål.
Særligt fordi de fleste løsninger jo i sidste ende alligevel vil forudsætte, at panthaver
er villig til at kvittere sit pant, hvorfor panthavers holdning og ønsker under alle
omstændigheder skal håndteres af rekonstruktør og kurator.

Opsummering
Overordnet set er der to tilbagevendende udfordringer med at gennemføre succesfulde
indenretlige rekonstruktioner; Den ene er, at skyldnerne venter for længe med at
få gjort noget ved problemerne og at manøvrerummet for at lave de nødvendige
ændringer dermed er forpasset. Det kan vi opdrage på. Den anden er lovgivningen.
Og den kan vi ændre.
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Forholdet mellom kontrakts- og deliktsansvar
Amund Bjøranger Tørum, dr. juris, Norge

1. Innledning
1.1 En privatrettslig og komparativ klassiker
I henhold til romansk og kontinental rett kan fordringer bygge på tre ulike grunnlag;
kontrakt, delikt og berikelse. Skillet mellom kontraktsansvar og deliktsansvar 1 står
også sentralt i common law og nordisk 2 rett, og om et erstatningskrav bygges på det
ene eller andre grunnlaget, har en rekke rettsvirkninger. I tillegg til at de materielle
vilkårene for erstatning avviker, gjelder det ulike regler om bl.a. erstatningsberegning,
foreldelse, verneting, lovvalgsregler osv. En annen grunn til at ”forholdet mellom
kontraktsansvar og deliktsansvar” er noe av en privatrettslig klassiker, er at disse to
regelsettene kan overlappe hverandre. Når emnet også er en komparativ klassiker,
skyldes det blant annet at erstatningskrav som i noen rettssystemer må bygge på
kontraktsansvar, i andre rettssystemer bare kan bygges på deliktsgrunnlag.3 I tysk
rett stenger eksempelvis BGB for deliktsansvar for rene formuestap, noe som har
ført til at reglene om tredjemannsavtaler har blitt lagt i strekk. I engelsk rett har den
rigide privity-doktrinen ført til at deliktsreglene har blitt lagt i strekk. Sagt med
1
2
3

Med mindre annet er sagt, er i det følgende ”deliktsansvar” en henvisning til det alminnelige
skyldansvaret utenfor kontrakt.
Det nordiske standardverket er Gomard, Forholdet mellem Erstatningsregler i og uden for
Kontraktsforhold, 1958. Av nyere norske fremstillinger av deler av problemkomplekset, se
eksempelvis Færstad, Erstatningsansvar for villedende informasjon, 2014, s. 35 flg.
Det komparative standardverket er Schlechtriem, Vertragsordnung und Ausservertragliche
Haftung, 1972.
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andre ord; det som i et lands rett anses som spørsmål om erstatning utenfor kontrakt,
kan i et annet lands rett anses som et spørsmål om kontraktsansvar.

1.2 ”Overlappende regelsett”?
Det er mange regelsett som kan hevdes å være ”overlappende”, uten at det i seg selv
trenger å være problematisk. Eksempelvis kan en og samme handling utløse både
straffansvar og erstatningsansvar, og et mangelskrav kan være preskribert både på
grunnlag av manglende reklamasjon og foreldelse. For at uttrykket ”overlappende
regelsett” skal kunne bidra til en rettslig analyse, må det derfor presiseres. 4 For
det første er ”overlapp” mest interessant der regelsettene har et felles virkeområde
på rettsvirkningssiden. Ettersom både deliktsansvaret og kontraktsansvaret kan gi
grunnlag for erstatningsansvar, kan de hevdes å være overlappende.5 Det at både
deliktsansvaret og kontraktsansvaret kan gi grunnlag for erstatningsansvar, er
imidlertid banalt. Eksempelvis lever deliktsansvaret for personskader fredelig ved
siden av kontraktsansvaret. For at det skal dreie seg om reell overlapp, må de to
regelsettene kunne gi grunnlag for erstatning i samme typetilfelle.
Dersom de to regelsettene kan gi grunnlag for erstatning i samme typetilfelle,
kan det oppstå spørsmål om man kan velge om man vil fremme kravet som et
kontraktskrav eller et deliktskrav (konkurrens), eller om det ene ansvarsgrunnlaget
”konsumeres” av det andre. Utgangspunktet om konkurrens har i liten grad vært
problematisert i norsk og nordisk rett.6 Dette må ses i lys av at det overlappende
området tradisjonelt har vært begrenset (se punkt 2.1), og at utgangspunktet om
konkurrens derfor langt på vei har vært nominelt. Jeg går ikke nærmere inn på
dette, men vil i punkt 4 knytte noen merknader til om direkte misligholdskrav bør
”konsumere” deliktskrav.

1. 3 Emnet og tesen
En bred gjennomgang av ”forholdet mellom erstatningsreglene i og utenfor
kontrakt”, ville sprenge rammene for dette innlegget. Emnet er derfor primært
deliktskrav i såkalte ”kontraktskjeder”, selv om også dette emnet selvsagt reiser
generelle spørsmål knyttet til forholdet mellom kontrakts- og deliktsansvar. I
”kontraktskjeder” – typisk der A har en kontrakt med B, og B har en kontrakt med
C, men hvor det ikke er noe kontraktsforhold mellom A og C – kan det oppstå en
4
5
6

Se mer generelt Lindskog, Något om rättslig flerspårighet, Festskrift til Gertrud Lennander, 2010,
s. 191 flg.
Ettersom erstatning bare er en av flere mulige misligholdsbeføyelser i kontrakt, dreier det seg
imidlertid bare om delvis overlapp på rettsvirkningssiden; se nedenfor i punkt 3..
Se Tørum, Direktekrav, 2007, s. 528-538.
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rekke ulike rettslige spørsmål.7 Kontraktsrettslig kan det bli spørsmål om C kan
fremme direkte misligholdskrav mot A, typisk gjennom å ”tre inn” i Bs mangelskrav
mot A. Når det gjelder deliktsansvar, kan det blant annet bli spørsmål om Cs adgang
til å holde A ansvarlig på deliktsgrunnlag.
På bakgrunn av nyere norsk, svensk og dansk høyesterettspraksis, er spørsmålet
i hvilken utstrekning vi bør tillate deliktskrav i kontraktsforhold og kontraktskjeder.
Når det gjelder hvilke rettspolitiske vurderinger som her bør foretas, bør det blant
annet undersøkes om C har et reelt behov for et deliktskrav mot A i stedet for å fremme
et direkte misligholdskrav mot A eller å fremme et krav mot sin medkontrahent (B).
Et annet spørsmål vil være om deliktsansvar vil innebære at man ”komme seg rundt”
ansvarsbegrensninger eller reklamasjonsfrister i kontraktene eller at man kommer
seg inn under de mer kreditorvennlige foreldelsesreglene for deliktskrav.
Min tese er at det bør utvises forsiktighet med å tillate deliktskrav i
kontraktsforhold og kontraktskjeder, fordi man ellers risikerer å sette de finmaskede
misligholdsreglene og avtalte bestemmelser ut av spill; ansvarsbegrensninger,
reklamasjonsfrister, vernetingsbestemmelser, voldgiftsklausuler etc. Ettersom
norsk rett har utviklet nokså skarpskårne regler om direkte mangelskrav, står vi i en
særstilling når det gjelder kontraktskjeder. Mens det i dansk rett er flere eksempler
på at ”direkte misligholdskrav” tilsynelatende har blitt bygd på deliktsgrunnlag,
innebærer de norske reglene om direkte misligholdskrav at vi har et langt mindre
behov for å tillate deliktskrav i kontraktskjeder.
Før jeg går nærmere inn på disse dommene, er det nødvendig å si litt om
(i) rettsutviklingen som har utvidet det overlappende området, (ii) de rettslige
utgangspunktene, og (iii) rettspolitiske grunnspørsmål knyttet til deliktsansvar i
kontraktsforhold og kontraktskjeder.

2. Utviklingslinjer
2.1. Bakgrunnen for det tradisjonelle nordiske
utgangspunktet om konkurrens
I nordisk rett har man lenge lagt til grunn et utgangspunkt om konkurrens.
Forklaringen på dette er, som nevnt, at virkeområdet for regelsettene tradisjonelt har
vært forskjellig, og at reglene dermed har levd fredelig side om side. Deliktsreglene
dreide seg om såkalte integritetskrenkelser, dvs. tingsskader og personskader, mens
kontraktsansvaret dreide seg om rene formuestap, typisk utlegg og tapt fortjeneste.
7

Se mer generelt Tørum, Direktekrav, 2007.

253

F ö r h å lla n d e t m e lla n k o n t r a k t s - o c h d e l i k t a n s v a r

Ettersom det var lite reell overlapp, var det nokså uproblematisk med et utgangspunkt
om konkurrens, selv om den begrensede reelle overlappen langt på vei innebar at
utgangspunktet om konkurrens var nominelt. Dette skillet var lenge særlig klart i
svensk rett,8 ettersom man, på lignende måte som i tysk rett, var svært restriktiv med
å tillate erstatning av rene formuestap på deliktsgrunnlag.

2.2. Kort om rettsutviklingen som har utvidet området hvor
deliktsansvaret kan overlappe kontraktsansvaret og vice versa9
i.

Utviklingslinje 1: ”Produktansvaret” har banet vei for kontraktsansvar på
deliktsansvarets tradisjonelle domene; tingsskader 10

ii.

Utviklingslinje 2: Deliktsansvar for rene formuestap åpner i prinsippet for
deliktsansvar langt inn på kontraktsansvarets tradisjonelle domene11

iii.

Utviklingslinje 3: Framveksten av reglene om direkte misligholdskrav i
norsk rett, innebærer at kontraktsansvaret kan overlappe deliktsansvaret
også utenfor kontraktsforhold

3. Utgangspunkter og Rettspolitiske grunnspørsmål
3.1. De sentrale utgangspunktene
Det er to grunnleggende kontraktsrettslige utgangspunkter som står sentralt
i vårt emne. For det første avtalefriheten. Partene står i utgangspunktet fritt til
å fastlegge innholdet i sine gjensidige forpliktelser, noe som rettsordenen som
et klart utgangspunkt må respektere, særlig i kommersielle forhold mellom
profesjonelle parter. En ubegrenset adgang til å kreve erstatning på deliktsgrunnlag
i kontraktsforhold, vil derimot kunne undergrave kontraktens regulering og balanse,
ettersom deliktsreglene oppstiller pliktnormer, sanksjoner, foreldelsesregler osv. som
avviker fra kontraktens regulering. Det fleste vil uten videre være enige i at det ikke
kan være slik,12 og dette er vel også forklaringen på at deliktsansvar sjelden påberopes
mellom avtaleparter.
8
9
10
11
12

Se særlig Kleineman, Ren förmögenhets-skada, 1987.
For en kort oversikt, se Tørum, Direktekrav, 2007, s. 528-534.
Se eksempelvis Tørum, Produktansvar i kjøpsrettslige klær, TfR 2005, s. 629-647 og Lilleholt, Om
tingsskade og kontrakt, i Nybrott og odling. Festskrift til Nils Nygaard, 2002.
Den nordiske litteraturen om rene formuestaps erstatningsrettslige vern har i løpet av få år blitt
meget omfattende, se Hagstrøm/Stenvik, Erstatningsrett, 2014, s. 50 flg. med videre henvisninger.
Jf. forutsetningsvis Rt. 2006 s. 983 (avsnitt 30).
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Det andre sentrale utgangspunktet er relativitetsprinsippet; at bare de som er
part i avtalen kan bygge rett og plikt på den, og at kontraktens normer bare gjelder
mellom avtalepartene. Det siste betyr – som et klart utgangspunkt – at mislighold
av kontrakten ikke i seg selv kan innebære et rettsbrudd som medfører deliktsansvar
overfor medkontrahenten eller tredjemann.13 Når en kontraktspart likevel kan
pådra seg deliktsansvar overfor en tredjemann, er det derfor ikke i egenskap av
kontraktsdebitor, men typisk fordi han i gjennom sin handlemåte har utsatt ham for
en uakseptabel risiko, og at dette er i strid med normer utenfor kontrakten, eksempelvis
profesjonsansvaret. Praktisk viktige eksempler er styreansvar overfor andre enn
selskapet og profesjonsansvar overfor tredjepart (herunder informasjonsansvaret).
Et hovedpoeng med å fremheve det klare utgangspunktet om at mislighold som
sådan ikke kan anses som et rettsbrudd, er at det ikke bare har gyldighet mellom
avtalepartene A og B. Når deliktsansvar for A overfor B ikke kan bygges utelukkende
på As mislighold overfor B, kan heller ikke As mislighold overfor B som sådan
utgjøre et rettsbrudd overfor C.
Et lite påaktet og uavklart spørsmål er om og etter hvilke linjer kontrakten
likevel kan få betydning for adgangen til å fremme deliktskrav i kontraktskjeder:
Kan eksempelvis innholdet i kontrakten mellom A og B få betydning for Cs adgang
til å holde A ansvarlig på deliktsgrunnlag? Som vi skal se i punkt 4.7, kan nok etter
omstendighetene kontrakten mellom A og B påvirke fastleggelsen av ansvarsnormen
som gjelder for A overfor C, og kontraktskjedens risikofordeling kan også få betydning
for om Cs deliktskrav mot A nyter erstatningsrettslig vern. Utenfor området for
reglene om direkte misligholdskrav, setter imidlertid relativitetsprinsippet visse
grenser for hvor langt man kan gå i så måte.

3.2 Misligholdsreglene inngår i et balansert og finavstemt system
Selv om kontraktsretten byr på langt flere og mer nyanserte beføyelser enn
deliktsansvaret, er gjennomgående vilkårene for misligholdsansvar mer skarpskårne
og forutsigbare. Mens deliktsreglenes ulike ansvarsgrunnlag gjerne legger opp
til brede og diskresjonære vurderinger, er en ”mangel” eller en ”forsinkelse” ofte
tilstrekkelig til å utløse misligholdsbeføyelser. Kjøpslovens kontrollansvar innebærer
dessuten at erstatningsansvaret i betydelig grad er objektivt, slik at det er ansvarsfritak
som krever en særskilt begrunnelse.
Poenget med å framheve at kontraktsrettens misligholdssystem er balansert,
finavstemt og forutsigbart, er at systemet lett kan forstyrres hvis det tillates
deliktskrav på kontraktsansvarets tradisjonelle domene. Fordelene med et slikt
13

Se Tørum, Direktekrav, 2007, s. 496-504, med videre henvisninger til nordisk teori og praksis.
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finavstemt system – balanserte og forutsigbare løsninger – kan i verste fall bli
undergravd.14 For å sitere Selvig:
”… ansvarsmessige variasjoner [i kontraktsansvaret eller kontrakten] kan lett bli oversett
hvis man med utgangspunkt i ansvarsreglene i ikke-kontraktsrettslige relasjoner
opererer med såkalte almindelige erstatningsregler ved løsning av ansvarsspørsmål i
kontraktsrettslige relasjoner”.15

Det ville eksempelvis gi lite mening om kjøperen, som oppdager en mangel etter
utløpet av reklamasjonsfrister eller foreldelsesfristen i foreldelsesloven § 3, kunne
kreve erstatning på deliktsgrunnlag. Noe slikt ville fremstå som en ren omgåelse.
På samme måte ville det være underlig om kjøperen kunne komme seg rundt
kontrollansvarets begrensning til ”direkte” tap, eller en avtalt ansvarsbegrensning,
gjennom i stedet å fremme erstatningskravet som et deliktskrav. Prinsipielt kan
det derfor i visse typetilfeller være klare betenkeligheter med å gi deliktsansvaret
anvendelse på kontraktsansvarets tradisjonelle domene. Det kan være jevngodt
med å tillate avtalesensur på deliktsgrunnlag, til tross for at terskelen for regulær
avtalesensur i kommersielle forhold er og bør være svært høy. Det er derfor på det
rene at det i kontraktsforhold må oppstilles en rekke unntak fra utgangspunktet om
konkurrens.

3.3.		Hensynet til avtalefriheten i kommersielle
forhold og betydningen av grov skyld
Mens det fra et prinsipielt ståsted er viktig å beskytte kontraktsrettens bakgrunnsregler
mot unødige ”forstyrrelser” fra deliktsreglene, er det for kontraktspartene gjerne vel
så viktig å beskytte kontraktens fremforhandlede risikofordeling. I slike tilfeller vil jo
deliktskrav, for å bruke Treitels ord, ”make a mockery of the contractual negotiations”.
De færreste kontraktsparter er opptatt av juss, men de fleste ønsker å oppnå en god
avtale. Deliktskrav i kontraktsforhold og kontraktskjeder kan derimot sette den
fremforhandlede risikofordelingen ut av spill, eksempelvis ansvarsbegrensninger og
reklamasjonsfrister.16 Emnet ”forholdet mellom kontraktsansvaret og deliktsansvaret”
har altså, som nevnt, en side mot noe så grunnleggende som avtalefriheten.
På den annen side har vi de tilfellene der B kan kreve As ansvarsbegrensning
satt til side, eksempelvis fordi mangelen skyldes grov uaktsomhet hos A. I slike
tilfeller er det langt mindre problematisk med et deliktskrav fra C mot A, ettersom
14
15
16

Slik også Skoghøy, Forholdet mellom ansvar overfor kommunen etter plan- og bygningsloven og
ansvar overfor private i og utenfor kontrakt, JV 2016, s. 205-206.
Selvig, Det såkalte husbondsansvar, 1968, s. 122; se også s. 80-82 og 113-132.
Se mer generelt Tørum, Direktekrav, 2007, særlig s. 28-29, 198-226 og 528-538.
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A her i utgangspunktet uansett ikke har noen beskyttelsesverdig forventning om å
kunne gjøre gjeldende sin ansvarsbegrensning (eller kontraktens reklamasjonsfrist,
jf. kjøpsloven § 33).

4. Deliktsansvar i ”kontraktskjeder”; særlig om
betydningen av ansvarsbegrensninger etc.
4.1. Innledning
4.1.1. Problemkomplekset; den nordiske og komparative dimensjonen

Når det gjelder spørsmålet om C kan fremme direkte misligholdskrav mot A, typisk
gjennom at kjøperen (C) ”trer inn” i selgerens (Bs) mangelskrav mot hans selger (A),17
er det liten grad av rettsenhet i Norden. Ytterpunktene er norsk og svensk rett, og
selv om både norsk og dansk rett går langt i å anerkjenne direkte misligholdskrav,
er den dogmatiske tilnærmingen til dels svært forskjellig. Det er derfor vanskelig
å påvise en nordisk linje for så vidt gjelder direkte misligholdskrav; norsk og dansk
rett ligger nærmere fransk rett enn svensk rett.18
Når det gjelder deliktsansvar i kontraktskjeder og betydningen av
ansvarsbegrensninger, er derimot rettskildebildet mer åpent. Forholdene ligger
derfor bedre til rette for et ”nordisk kollokvium” gjennom gjensidig bruk av
høyesterettsavgjørelser og litteratur. Som følge av emnets kompleksitet – som favner
over til dels svært forskjellige typetilfeller, hvor ulike rettspolitiske hensyn gjør seg
gjeldende – er det vanskelig å nærme seg det ovenfra og ned gjennom å starte med
å forsøke å oppstille generelle løsninger. Analysen bør i stedet starte med utvalgte
typetilfeller, gjerne nordiske høyesterettsavgjørelser. Det er som kjent lettere å
komme frem til riktig resultat enn å formulere en prinsipiell begrunnelse som i
tillegg kan gis en klar dogmatisk forankring. Det siste er primært rettsvitenskapens
oppgave.
Når det gjelder det siste – hvilken dogmatisk forankring som kan bære de ulike
løsninger uten å ”legges i strekk” eller å ty til avtalefiksjoner – er det vanskelig
å komme utenom komparative observasjoner. Tysk og engelsk rett kan her, som
antydet, tjene som et ”forsøkslaboratorium” for hvor vanskelig det er å utvikle
slike stringente løsninger på dette området med grunnlag i etablerte regelsett (se
punkt 4.1.3). Dette skyldes at ”deliktskrav i kontraktskjeder” kan hevdes å være
selve kvintessensen av grenseflaten mellom kontraktsansvaret og deliktsansvaret,
17
18

En slik rett for kjøperen er lovfestet i den norske kjøpsloven § 84.
Tørum, Direktekrav, 2007, s. 29-31.
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og at disse to regelsettene ikke er utviklet med sikte på slike ”grenseoverskridende”
spørsmål. Noe unyansert kan man si at kontraktsansvaret er utviklet med sikte på
kontraktsforhold, ikke kontraktskjeder, mens deliktsansvaret verken ble utviklet for
kontraktsforhold eller kontraktskjeder.
I det følgende problematiseres, basert på noen typetilfeller i nyere nordisk
rettspraksis, deliktsansvar i ”kontraktskjeder”.

4.1.2. Den skarpskårne konseptuelle løsningen i de norske
reglene om direkte misligholdskrav

Det er, som nevnt, nokså selvsagt at kjøperen ikke bør kunne komme seg rundt
selgerens ansvarsbegrensninger gjennom å fremme erstatningskravet som et
deliktskrav. Kjøperen har vitterlig akseptert å inngå kontrakten med denne
ansvarsbegrensningen.19 Dersom man forfølger dette synspunktet, kan det imidlertid
hevdes at Cs direkte misligholdskrav mot A ikke bør være begrenset til Bs krav mot
A; C har jo aldri akseptert As ansvarsbegrensning. Det kan da hevdes at Cs krav
bør kunne fremmes uavhengig av As ansvarsbegrensning overfor B. På den annen
side kan det spørres hvorfor C skal stilles bedre enn B, som tross alt har en kontrakt
med A, mens C neppe hadde noen berettiget forventning om å fremme mangelskrav
mot A da han inngikk kontrakten med B.
Det har imidlertid etter hvert blitt bred enighet i norsk rett om at direkte
misligholdskrav må være betinget av at B har et tilsvarende krav mot A. Hvis C
fremmer et direktekrav mot A, må han derfor ta As ansvarsbegrensning ”på kjøpet”.
Diskusjonen – de lege ferenda – ble avsluttet i 1988 gjennom vedtagelsen av regelen
om direkte mangelskrav i kjøpsloven § 84. Vi ser det slik at fordelene med en slik
regel oppveier ulempene.20
Det kan, som nevnt, hevdes å være strengt overfor C at han må respektere As
ansvarsbegrensning overfor B, til tross for at C ikke har hatt noen mulighet for å
påvirke innholdet i kontrakten mellom A og B. På den annen side kan det for A være
visse praktiske ulemper med å måtte forholde seg til andre enn medkontrahenten.
Og viktigere; hvis ikke C må respektere As ansvarsbegrensning overfor B, vil
Cs direktekrav ha åpenbare betenkeligheter for A fordi direktekravet løsrives fra
Bs krav mot A. Det siste ville bety at As direktekravsansvar overfor C kunne bli
ganske annerledes og atskillig mer tyngende enn As kontraktsansvar overfor B.
Forutsigbarheten for A kan dermed bli skadelidende hvis C kan fremme direktekrav
mot C i strid med kontrakten mellom A og B.
19
20

Den eneste muligheten til å bli ”kvitt” ansvarsbegrensningen, er da gjennom avtalesensur.
Se mer generelt Tørum, Direktekrav, 2007, s. 181-184.
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Vi ser altså at ansvarsbegrensninger og ”tredjemenn” tilsynelatende skaper
et rettspolitisk dilemma: Hva er minst uheldig av at Cs krav begrenses av As
ansvarsbegrensning, eller at A mister forutsigbarheten som ligger i at hans begrenses
til hans kontraktsansvar overfor B?21 Når det gjelder de norske reglene om direkte
misligholdskrav, har, som nevnt, hensynet til å sikre forutsigbarhet for A, blitt tillagt
avgjørende vekt, fordi det ellers ville bli vanskelig for A å forutberegne sitt ansvar
overfor C.22 Den norske løsningen er for så vidt i tråd med kontraktsrettens økende
vektlegging av risikoplassering fremfor (full) reparasjon. Løsningen kan også hevdes
å være i tråd med utviklingen i fransk, tysk, engelsk og amerikansk rett.23

4.1.3. Komparativt utsyn; bare kontraktuelle direktekrav kan tilby en klar
dogmatisk forklaring på at As og/eller Bs ansvarsbegrensning kan
begrense Cs krav mot A

På området for de norske reglene om direkte misligholdskrav, er, som nevnt,
dette spørsmålet ”løst” i direktekravsdebitors (As) favør; Cs direkte mangelskrav
mot A er betinget av at B har et ”tilsvarende” krav mot A, slik at C må ta As
ansvarsbegrensning med ”på kjøpet”.
Utenfor området for de norske reglene om direkte misligholdskrav, er det derimot
vanskelig å påvise et regelsett som på generelt grunnlag kan tjene som grunnlag for
at Cs deliktskrav begrenses av As24 eller Bs ansvarsbegrensning. Som vi skal se, kan
eksempelvis neppe reglene om tredjemannsavtaler tjene en slik funksjon uten å gli
over i fiksjoner.25
I tysk rett har man imidlertid, nettopp basert på reglene om tredjemannsavtaler,
latt en slik fiksjon utvikle seg til å bli et eget regelsett som åpner for at man kan
bli ansvarlig for bl.a. tredjemanns rene formuestap; ”Verträge mit Schutzwirkung
Dritte”. I tysk rett framheves det som en stor fordel med denne løsningen, at den
gir et stringent dogmatisk grunnlag for hvorfor tredjemann (C) må respektere bl.a.
ansvarsbegrensninger mellom A og B.26
Engelsk rett er her motstykket til tysk rett. Der er det den rigide privitydoktrinen som stenger for kontraktuelle direktekrav, og det har derfor tvunget seg
frem deliktsbaserte løsninger for direktekrav. Svakheten med dette er at man har slitt

21
22
23
24
25
26

For en rettspolitisk og komparativ drøftelse, se Tørum, Direktekrav, 2007, s. 199-207.
Tørum, Direktekrav, 2007, s. 205-206.
Tørum, Direktekrav, 2007, s. 62, 88, 131-133 og 168-169.
Spørsmålet er i liten grad problematisert i nordisk rett, se dog Kleineman, Rådgivares
informationsansvar – en probleminventering, SvJT, 1998, s. 205-206.
Slik også Lindskog i NJA 2009 s. 34.
Tørum, Direktekrav, 2007, s. 66.
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med å finne klare og stringente grunnlag for hvorfor As og Bs ansvarsbegrensninger
kan få betydning for Cs deliktskrav mot A, noe som har ført til en uklar rettstilstand.
Basert på utfordringene med å finne klare og stringente grunnlag for hvordan
As og Bs ansvarsbegrensninger kan få betydning for Cs deliktskrav mot A, kunne
det være fristende å løse problemet gjennom å utvide området for de norske reglene
om direkte misligholdskrav. Som vi skal se, er det imidlertid en grense også for
virkeområdet for reglene om direkte misligholdskrav.

4.2.		Utvalgte typetilfeller fra nyere, nordisk høyesterettspraksis
hvor man har tillatt deliktskrav i kontraktskjeder
4.2.1. Innledning; når kan det være aktuelt med deliktskrav i kontraktskjeder?
I det følgende gis det en oversikt over noen utvalgte dommer hvor Høyesterett
i henholdsvis Norge og Danmark har tillatt deliktskrav i kontraktskjeder.
Fellesnevneren for slike saker er ofte at C av ulike grunner ønsker å gjøre et krav
gjeldende mot A i stedet for mot sin egen medkontrahent (B), typisk fordi C ikke har
noe krav mot B eller at B ikke er søkegod. Dersom C kan gjøre kravet gjeldende mot
sin egen medkontrahent (B), er jo dette ofte enklere. Forklaringen på at C fremmer
et deliktskrav mot A, kan være at dette – i hvert fall tilsynelatende – fremstår som
det eneste mulige rettslige grunnlaget. Som vi skal se, er muligens Rt. 2008 s. 1078
et eksempel på det siste.
Det grunnleggende poenget er imidlertid at deliktskrav i kontraktskjeder nok
primært vil være aktuelt i litt atypiske situasjoner, typisk der C av ulike grunner ikke
kommer noen vei med sitt krav mot medkontrahenten (B). De to utvalgte norske
dommene, Rt. 2008 s. 1078 og Rt. 2015 s. 276, er i hvert fall eksempler på dette; i den
første hadde ikke B lidt noe tap, noe som gjorde det tvilsomt om C kunne tre inn i
Bs krav og søke regress;27 i den siste var ikke B søkegod.

4.2.2. Rt. 2008 s. 1078: ”Regress” fra eierskifteforsikringsselskap
på deliktsgrunnlag
Det spesielle saksforholdet og Høyesteretts begrunnelse for å gå deliktsveien
I Rt. 2008 s. 1078, som gjerne omtales som ”Informasjonsansvarsdom I”, hadde
boligkjøper vunnet frem med et krav om prisavslag som følge av arealsvikt mot
selgeren (B), nærmere bestemt mot Bs eierskifteforsikringsselskap (C). Den uriktige
27

Situasjonen hvor en part har et krav, men ikke et tap, mens den andre parten har et tap men
(tilsynelatende) ikke noe krav, har vært gjenstand for omfattende diskusjoner i engelsk rett under
etiketten ”transferred loss”; se særlig Unberath, Transferred Loss, 2003.

260

Affärsjuridiken i fokus

informasjonen om arealet, som utgjorde en mangel, skyldtes at takstmannen (A)
som B hadde engasjert til å utarbeide taksten, hadde målt feil ved å inkludere
en garasje i boligarealet. C dekket Bs mangelsansvar overfor boligkjøperen etter
avhendingsloven, og C krevde så, basert på såkalt informasjonsansvar, erstatning av
takstmannen (A), nærmere bestemt As assurandør.
Det første som springer en i øynene, er at regresskrav fra en assurandør mot
skadevolder (eller skadevolders assurandør) normalt bygges på inntreden i sikredes
krav mot skadevolder (subrogasjon). I denne saken ble imidlertid regress bare anført
som et subsidiært grunnlag (i en modifisert variant; se dommens avsnitt 11). For å
forstå denne dommen, må man derfor se på hvorfor assurandøren (C) prinsipalt
bygde kravet på deliktsgrunnlag, nærmere bestemt det såkalte informasjonsansvaret.
Forklaringen synes å ha vært at partene – for Høyesterett – var enige om at
prisavslaget svarte til den økte salgssummen selgeren (B) hadde oppnådd på grunn
av takstmannens (As) feil. Det ble derfor lagt til grunn at selgeren ikke hadde lidt noe
tap på grunn av takstmannens uaktsomhet.28 Som følge av at selgeren hadde tegnet
eierskifteforsikring, ble imidlertid resultatet at selgeren endte opp med å bli sittende
med en ugrunnet berikelse på grunn av takstmannens feil; uten takstmannens feil
hadde ganske sikkert kjøpesummen blitt lavere. Saksforholdet var altså noe spesielt,
men det gjaldt altså profesjonsansvar overfor tredjepart.
Høyesterett ble her tilsynelatende stilt overfor et dilemma: Skulle takstmannens
(As) ansvar ”utvides” fordi selgeren (B) hadde tegnet eierskifteforsikring? På den
annen side; hadde kjøperne i stedet for å gjøre kravet gjeldende under selgerens
eierskifteforsikring, fremmet kravet direkte mot takstmannen (A), måtte A (hans
ansvarsforsikringsselskap) ha dekket kjøpernes krav. Og i så fall kunne neppe
takstmannen – etter Høyesteretts syn – ha søkt regress hos selgerne, ettersom
selgeren ikke hadde utvist skyld, slik at selger også i et slikt scenario ville ha beholdt
gevinsten som følge av takstmannens uaktsomhet.29
Høyesterett startet drøftelsen med å oppstille nokså skarpskårne vilkår
for informasjonsansvar, før man subsumerte og konkluderte med at det var
grunnlag for slikt ansvar. Det er lett å slutte seg til vilkårene som ble oppstilt for
informasjonsansvar, og subsumsjonen var tilforlatelig. Dommen ble dermed den
første, prinsipielle, norske avgjørelsen om informasjonsansvar overfor tredjemann.30
Saken var imidlertid i informasjonsansvarets randsone; den eneste som ble ”villedet”
av den uriktige taksten, var jo strengt tatt kjøperen. Eierskifteforsikringsselskapet
28
29
30

Se nærmere om dette hos Færstad/Skjefstad, Prisavslag, erstatning og regress – selgers og meglers
innbyrdes ansvar, Tidsskrift for erstatningsrett, 2008, s. 156 flg. og 180-181.
Se Ristvedt, Informasjonsansvarsdommen - en ny rettstilstand for ansvarsforsikringsselskapers
krav, LoR 2008, s. 582-583.
Informasjonsansvaret har senere blitt ytterligere utpenslet i Rt. 2015 s. 556, HR-2016-02264-A og
HR-2016-2344-A.
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(C) ble ikke villedet i tradisjonell forstand; C var sågar ukjent med innholdet i taksten
da de inngikk forsikringsavtalen med B. C kan dermed ikke ha innrettet seg etter
taksten, og det synes å være på det rene at C ville ha inngått denne forsikringsavtalen
med B selv om takstens innhold hadde vært kjent.
Høyesterett konkluderte så, foreløpig, med at ”de grunnleggende forutsetningene
for et direktekrav basert på informasjonsansvaret er oppfylt. Spørsmålet blir dermed om
de særlige forhold ved forsikring må få som konsekvens at forsikringsselskapet likevel
ikke kan påberope seg et direktekrav - altså at selskapets krav utelukkende reguleres av
regressreglene.” I denne vurderingen synes Høyesterett å ha lagt avgjørende vekt på
prevensjonshensynet, takstmannens skyld og hensynet til en rimelig løsning (avsnitt
35): ”Dersom [erstatnings]kravet er avskåret, vil det i realiteten innebære at takstmenn er
ansvarsfri for uaktsom opptreden ved utarbeidelse av uriktige takster.”
På bakgrunn av dette fant Høyesterett det unødvendig å ta stilling til om kravet
også kunne vært fremsatt som et regresskrav (avsnitt 38). Den siterte argumentasjonen
i avsnitt 35 (”ansvarsfri”) tyder imidlertid på at man forutsatte at regress ikke var en
reell mulighet, og at det eneste mulige grunnlaget for kravet var informasjonansvaret.
I så fall er det ikke så vanskelig å slutte seg til både resultatet og grunnlaget. Det
var en lite tiltalende løsning at selgerens assurandør skulle ble sittende med ansvaret
for takstmannens uaktsomhet. Ansvaret for en takstmanns feil hører ikke naturlig
hjemme hos selgerens assurandør, i hvert fall ikke der selgeren er uten skyld i at
taksten ble uriktig.

Hva hvis takstmannen hadde hatt en ansvarsbegrensning
i oppdragskontrakten med selgeren?
Konsekvensen av ”Informasjonsansvarsdom I” kan bli at takstmenn og andre som
lever av å avgi rapporter om tingenes tilstand, eksempelvis meglere og revisorer,
i større grad vil innta ansvarsbegrensninger i kontrakten med oppdragsgiver.
Det vil derfor ikke være overraskende om vi får ”Informasjonsansvarsdom V”,
der Høyesterett må ta stilling til betydningen av en slik ansvarsbegrensning for
eierskifteforsikringsselskapets adgang til å kreve ”regress” av takstmannen på
grunnlag av informasjonsansvaret.
Dersom man legger til grunn at assurandøren kan bygge kravet på
informasjonsansvaret også i et slikt typetilfelle, vil det klare utgangspunktet være
at en slik ansvarsbegrensning er uten betydning. Informasjonsansvaret er jo, selv
om det har vært omtalt som et ”kontraktslignende” ansvar,31 et deliktsansvar som i
utgangspunktet ikke er avledet av sikredes krav.
31

Se særlig Hagstrøm, Informasjonsansvar, TfR 1989, s. 204 og Færstad op.cit. s. 284-286.
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Etter mitt syn kan dette etter omstendighetene være en uheldig løsning. For
det første vil det bety at kjøperen og selgerens (Bs) assurandør (C) kan komme i
en bedre stilling overfor takstmannen (A) enn selgeren (B), til tross for at B har
vedtatt As ansvarsbegrensning.32 Takstmannens ansvarsbegrensning kan dermed,
til tross for at selgeren (B) har vedtatt den, bli satt ut av spill. For det andre vil en
slik løsning kunne bryte nokså sterkt med det som, selv etter Rt. 2008 s. 1078, er
utgangspunktet for assurandøren, nemlig at han – etter å ha dekket sikredes (Bs)
ansvar – kan søke regress basert på inntreden i sikredes (Bs) krav (subrogasjon).
En slik inntreden vil bety at assurandøren, i likhet med sikrede (selgeren, B) må
respektere As ansvarsbegrensning.
I den utstrekning selgeren (B) kan sette takstmannens (As) ansvarsbegrensning
ut av spill gjennom å tegne eierskifteforsikring, kan det dessuten spørres om B
kan gjøre dette uten å måtte holde A skadesløs. Et slikt ansvar for selgeren (B)
overfor takstmannen (A) kan i så fall undergrave mye av Bs formål med å tegne
eierskifteforsikring – som tjener et høyst legitimt formål og som tegnes i de fleste
boligsalg i Norge.
Holder man fast ved at eierskifteforsikringsselskapet (C) kan bygge kravet mot
takstmannen (A) på informasjonsansvar også i et slikt typetilfelle, er det vanskelig å
se hvordan man skal kunne unngå at C ”kommer seg rundt” As ansvarsbegrensning.
Den enkleste løsningen på dette – som dessuten er dogmatisk klar og enkel
å praktisere – vil være å falle tilbake på det tradisjonelle utgangspunktet der en
assurandør har dekket sikredes ansvar, nemlig at hans regresskrav er begrenset til
det kravet som sikrede kunne ha gjort gjeldende – verken mer eller mindre.
På bakgrunn av dette taler gode grunner for at slike typetilfeller bør løses
gjennom assurandørens adgang til å søke regress, ikke gjennom deliktsansvar for
uriktig informasjon.

Kunne dette typetilfellet også ha vært løst gjennom
reglene om direkte mangelskrav?
Avhendingsloven § 4-16 hjemler bare direkte mangelskrav fra kjøperen mot
”tidlegare seljar eller annan tidlegare avtalepart”, og vilkåret er at et tilsvarende krav
kan gjøres gjeldende av selgeren mot hans selger eller ”tidlegare avtalepart”. Det
siste betyr at den aktuelle mangelen må ha utgjort en mangel også i forrige ledd.
I ”Informasjonsansvarsdom I” oppsto imidlertid mangelen først i siste ledd. Den
oppsto ikke som følge av forhold i tidligere ledd, men som følge av at en takstmann
engasjert av selgeren i siste ledd, hadde målt arealet feil. Det er derfor på det rene
32

Jeg forutsetter at det ikke foreligger en slik grad av skyld eller andre forhold som gjør at
ansvarsbegrensningen må settes til side i forhold til (B).
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at selgerens (Bs) eierskifteforsikringsselskap (C) ikke kunne ha bygd kravet mot
Bs takstmann (A) på § 4-16, også fordi bestemmelsen bare hjemler direktekrav fra
kjøper.

4.2.3. U 1995.484 H: Deliktskrav fra kjøper mot selgers
rådgivende ingeniør og byggekontrollør
Kort om saksforholdet

Et selskap (B) hadde i 1983 kjøpt en bygård ”som den er” med sikte på ombygging
og videresalg, og solgte eiendommen videre til C i ombygget stand. B hadde i
forbindelse med ombyggingen engasjert rådgivende ingeniør (A) til å forestå
rådgivning og byggekontroll. Etter at C hadde videresolgt eiendommen til D, ble
det konstatert et eldre og omfattende soppangrep på eiendommen, og gjennom et
forlik aksepterte C å betale kr 900.000 til D i forholdsmessig prisavslag. Det kom
fram at A under ombyggingen hadde oppdaget et mindre soppangrep som han hadde
forsøkt å utbedre, men at de tiltak han hadde foreskrevet for å utbedre soppangrepet,
hadde vært klart utilstrekkelige.

Højesterets tilnærming
Selgeren (C) krevde at ingeniøren (A) dekket prisavslaget som C hadde betalt til
D. Den prinsipale anførselen var at As ”klare profesjonelle fejl” ga grunnlag for
deliktsansvar for A overfor C, men uten at det ble påstått grov uaktsomhet hos A.
Til dette innvendte A bl.a. at et deliktsansvar etter Cs ”rettsbruddsynspunkt” måtte
være betinget av (minst) grov uaktsomhet. Subsidiært ble Cs krav mot A bygget på
et ”cesjonssynspunkt”.
Højesteret ga C medhold i den prinsipale anførselen og uttalte at A begikk en
”klar, professionel fejl vedrørende væsentlige egenskaber ved ejendommen, da han i
1983 vurderede svampeangrepets omfang, og hvad der skulle til at bekæpe angrepet”
(s. 494).

Diskusjonen om dommen; rettstekniske hensyn og ”rettsbruddsteorien”
Det ble hevdet at dommen reiste flere spørsmål enn den avklarte, dels som følge
av Højesterets knappe begrunnelse (dette var før omleggingen til mer utførlige
domspremisser i Danmarks Højesteret). Når det gjelder rekkevidden, ble dommen
kritisert for at det ofte vil være vanskelig å ta stilling til om det foreligger en ”klar,
professionel fejl”, og at det ville være rettsteknisk enklere å håndtere et vilkår om
grov uaktsomhet.33 Det siste er det – sett med norske øyne – lett å slutte seg til: Mens
33

Se eksempelvis Adamsen et al, Er retsbrudssynspunktet en farbar vej?, U.1996B.124.
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terskelen for grov uaktsomhet normalt er høy, er det uklart hva som er forskjellen
på en ”klar, profesjonell feil” og simpel uaktsomhet, særlig på profesjonsansvarets
område.
Dommen reiste også spørsmål om dogmatisk forankring, en diskusjon som
har gått under etiketten ”rettsbruddsteorien”,34 og dommen har også blitt forsøkt
forklart som et særskilt profesjonsansvar og som et ansvarsgrunnlag sui generis.35
Sett med norske øyne er det ikke nødvendig å ty til slike forklaringsmodeller. At en
ingeniør kan pådra seg ansvar hvis han har skapt en påregnelig risiko for skade hos
tredjemann, følger direkte av profesjonsansvaret.

4.2.4. Rt. 2015 s. 276: Deliktskrav fra kjøper mot selgerens
”byggekontrollør” – et norsk ekko av U 1995.484 H?
Saksforholdet og partenes anførsler36

Rt. 2015 s. 276 gjaldt deliktskrav fra kjøperen av en eiendom mot selgerens
byggekontrollør, og entreprenøren var konkurs. Det er for så vidt klare likhetstrekk
med saksforholdet i U 1995.484 H. For å forstå den norske saken, må man ha i
mente at i 1995 ble den tradisjonelle kommunale bygningskontrollen avskaffet, slik
at ansvaret med å påse offentligrettslige krav til bygg nå i utgangspunktet påhviler
det private foretaket som faktisk utfører arbeidet.
I denne saken hadde et boligbyggelag (A) påtatt seg dette kontrollansvaret
overfor eieren (B) av en eldre bygning i forbindelse med at den skulle ombygges til
et leilighetskompleks organisert som et borettslag. Til å utføre selve ombyggingen
hadde B engasjert et entreprenørfirma hvor eieren av selskap B var daglig leder
og hadde eierinteresser. I kontrollerklæring fra A ble det, etter at ombyggingen
var ferdig, bekreftet at det var gjennomført byggekontroll og at denne ikke hadde
avdekket forhold som var til hinder for ferdigattest. Like etterpå ble hjemmelen
til eiendommen overført til et nystiftet borettslag (C) hvor A var forretningsfører.
Det ble etter hvert avdekket massive feil og mangler ved bygget og leilighetene,
bl.a. var eldre fukt- og råteskader kledd inne, noe som innebar at store deler av
rehabiliteringsarbeidet måtte gjøres på nytt. Entreprenørfirmaet gikk senere
konkurs. For Høyesterett ble det lagt til grunn at hvis ikke A hadde utført sitt
kontrollansvar ”klart uaktsomt”, hadde manglene blitt avdekket før hjemmelen til
eiendommen ble overført til borettslaget (avsnitt 3, 22 og 23). I hvert fall deler av
byggekontrollen synes å ha vært grovt uaktsom.
34
35
36

Ulf beck, Kontrakters relativitet, 2000, bl.a. s. 173-175.
Se særlig Ulf beck op.cit. s. 187-188 og 339.
For en grundigere redegjørelse for saksforholdet, se Hoel Lie, Mellom delikt og kontrakt – en
analyse og vurdering av dommen publisert i Rt. 2015 s. 276 (Bori boligbyggelag), LoR 2016, s. 593
flg.
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For Høyesterett var det sentrale spørsmålet om kjøperen (borettslaget, C), som
hadde kjøpt eiendommen av B, kunne kreve erstattet utbedringskostnadene av foretaket
som hadde påtatt seg byggekontrollen (A), på grunnlag av arbeidsgiveransvaret,
nærmere bestemt som følge av As brudd på plan- og bygningslovens krav til slik
byggekontroll.
Byggekontrolløren (A) anførte at et slikt krav bare kunne gjøres gjeldende
på grunnlag av reglene om direkte mangelskrav i bustadoppføringsloven § 37 og
avhendingsloven § 4-16, slik at disse reglene konsumerte eventuelt deliktsansvar etter
arbeidsgiveransvaret. Synspunktet var at deliktsansvar ville innebære en omgåelse av
kontraktskjeden og representere en ubegrunnet begrensning av avtalefriheten. Det
ble videre anført at byggekontrollørens plikter er av rent offentligrettslig karakter, at
disse pliktene bare kan håndheves av forvaltningen, og at konsekvensene av et slikt
deliktsansvar ville være uoverskuelige.
Kjøperen (C) gjorde derimot gjeldende at disse offentligrettslige pliktene
også skal beskytte private parter, herunder kjøpere av eiendom, og at hensynet til
effektivitet, prevensjon og pulverisering taler for erstatningsansvar ved kontrollsvikt.
As anførsel om at reglene om direkte mangelskrav konsumerer et slikt deliktsansvar,
ble bestridt under henvisning til utgangspunktet om konkurrens, og at dette
utgangspunktet bare kan fravikes dersom det foreligger klare holdepunkter for dette.

Et grunnleggende spørsmål: Kunne kravet ha
vært bygd på et direkte mangelskrav?
Ettersom bustadoppføringsloven § 37 bare hjemler direkte mangelskrav fra forbrukere,
kunne neppe borettslaget ha bygd kravet på denne bestemmelsen. Avhendingsloven
§ 4-16 hjemler derimot direkte mangelskrav fra borettslaget i egenskap av kjøper
av eiendommen, og spørsmålet er om selgerens byggekontrollør kan anses som en
”tidlegare avtalepart”. Ettersom det med dette primært siktes til de som har bidratt
med arbeid eller leveranser til eiendommen,37 og selgerens byggekontrollør skal påse
at offentligrettslige krav overholdes, er det tvilsomt om selgerens byggekontrollør
kan anses som en ”tidlegare avtalepart”. Ettersom dette typetilfellet uansett ligger
tett opp til § 4-16, kan det imidlertid hevdes at hensynet til konsekvente regler taler
for å anvende bestemmelsen analogisk, eventuelt tillate et slikt direkte mangelskrav
på ulovfestet grunnlag.
Dette betyr at det nok var reell overlapp. Som påpekt i punkt 4.1, startet
imidlertid ikke flertallet med å undersøke om det var reell overlapp, dvs. om kravet
i denne saken også kunne ha vært bygd på reglene om direkte mangelskrav. Flertallet
tok faktisk ikke stilling til dette.
37

Jf. Tørum, Direktekrav, 2007, s. 242.
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Flertallets innfallsvinkel; ”klarhetskrav” for å
fravike utgangspunktet om konkurrens
Flertallet tok utgangspunkt i at det ikke var ”klare holdepunkter” i rettskildematerialet
for å fravike utgangspunktet om konkurrens i dette typetilfellet. Dette ble forklart
med at dette typetilfellet verken hadde vært framme i forarbeidene eller i andre
rettskilder knyttet til byggesaksreformen i 1995. Etter mitt syn er det ikke grunnlag
for å oppstille et slikt klarhetskrav; både det norske og nordiske rettskildematerialet
åpner for en bred vurdering av de hensyn som gjør seg gjeldende i det aktuelle
typetilfellet.38 Gjennom å gjøre konsumsjon i dette typetilfellet nærmest betinget
av ”klar hjemmel” i forarbeidene, ble det heller ikke foretatt noen reell vurdering av
om utgangspunktet om konkurrens burde fravikes i dette typetilfellet, og resultatet
var vel nærmest gitt.

Tok flertallet bare sikte på massive feil og/eller grov skyld?
Flertallet la også vekt på to andre forhold. For det første at rubriseringen av
byggekontrollørens plikter som ”offentligrettslige”, var lite relevant for om det burde
tillates deliktsansvar i denne saken overfor kjøperen. Med henvisning til bl.a. Rt.
2008 s. 1078, ble det generelt framhevet at dette måtte bero på en bredere vurdering
av tapssituasjonen, om pliktbruddet var uaktsomt, de interesser som beskyttes og
håndhevingssynspunkter (avsnitt 26). De to bærende synspunktene var at disse
”offentligrettslige” kravene også skulle beskytte de private interessene knyttet til et
bygg (avsnitt 30), at erstatningskrav fra private vil være et nyttig supplement til det
offentligrettslige håndhevingsregimet (avsnitt 32), og at byggekontrolløren hadde
opptrådt uaktsomt med hensyn til tapet som oppsto for selgeren (avsnitt 26 og 34).
Etter denne nokså brede drøftelsen, avsluttet imidlertid flertallet med at ” jeg
har her for øyet situasjonen der den ansvarlige uaktsomt har gått god for et bygg
som har så store lovmessige mangler at de ville ha gitt grunnlag for heving” (mine
kursiveringer).
For Høyesteretts mindretall var derimot reglenes offentligrettslige karakter,
sammen med systembetraktninger, langt på vei avgjørende. Dette kan også
forklare hvorfor flertallet og mindretallet formulerte sakens sentrale problemstilling
forskjellig.39
38
39

Se Tørum, Direktekrav, 2007, s. 528-538, med videre henvisninger. Forarbeidsuttalelsene som det
henvises til i dommens avsnitt 36, er fra tiden før vi fikk regler om direkte mangelskrav og kan
dermed ikke ha tatt høyde for mulighetene for slike direktekrav.
Se nærmere om dette hos Skoghøy, Forholdet mellom ansvar overfor kommunen etter plan- og
bygningsloven og ansvar overfor private i og utenfor kontrakt, JV 2016, s. 193-194 og 203-204.
Skoghøy målbar mindretallet.
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4.3.		Betenkelighetene med deliktskrav i kontraktskjeder
illustrert med Rt. 2015 s. 276

4.3.1. Rammes Rt. 2015 s. 276 av den samme kritikk som U 1995.484 H?
Det siterte tyder på at Rt. 2015 s. 276 er begrenset til typetilfeller hvor (i) det foreligger
”store lovmessige mangler”, og (ii) at disse manglene skyldes uaktsomhet hos
byggekontrolløren. Vilkår (ii) tyder på at det er tilstrekkelig med simpel uaktsomhet,
slik at skyldkravet er mindre problematisk å anvende enn det noe mer kvalifiserte
som ble oppstilt i U 1995.484 H. Når vilkår (ii) leses i sammenheng med (i), at det
helst må dreie seg om ”store lovmessige mangler”, får man imidlertid inntrykk av at
flertallet bare siktet til de kvalifiserte sakene. Ved ”store lovmessige mangler” vil det
jo ofte foreligge grov uaktsomhet.

4.3.2. Er det behov for slike deliktskrav i norsk rett ved
siden av reglene om direkte misligholdskrav?
I tysk rett har man, som nevnt, blitt ”tvunget” av BGB til å utvikle kontraktuelle
løsninger på erstatning av tredjemanns rene formuestap, mens den strenge
privity-doktrinen i engelsk rett har fremtvunget løsninger i deliktsreglene. Slike
”dogmatiske” hindringer kan ikke forklare hvorfor Danmarks Højesteret i U 1995.484
H falt ned på deliktsansvar, men noe av forklaringen kan være at det var uavklart om
det i dansk rett kan fremmes direkte misligholdskrav i et slikt typetilfelle.
Det siste kan derimot ikke forklare hvorfor Norges Høyesterett her falt ned
på en deliktsløsning. I norsk rett var det åpenbart ikke nødvendig å falle ned på
deliktsansvaret. Det er også vanskelig å se at det var noe reelt behov for å supplere den
klare og enkle løsningen som følger av reglene om direkte misligholdskrav med et
slikt deliktsansvar. Gjennom å introdusere et slikt supplement til reglene om direkte
misligholdskrav – med det åpne vurderingstemaet ”store lovmessige mangler” – har
man derimot bidratt til å undergrave noe av forutsigbarheten knyttet til de klare
vilkårene for direkte misligholdskrav. Dette er i seg selv et tungtveiende argument
for å tolke Rt. 2015 s. 276 slik at dette deliktsansvaret er begrenset til graverende
typetilfeller.

4.3.3. Dersom flertallet bare tok sikte på massive feil og/eller grov skyld,
er utgangspunktet om konkurrens mindre problematisk
Det kanskje viktigste argumentet for at direkte misligholdskrav bør konsumere
deliktskrav ved reell overlapp, er å unngå at C kan sette As ansvarsbegrensning
overfor B ut av spill, noe som også mindretallet var inne på (avsnitt 46). Ettersom
byggekontrolløren (A) i Rt. 2015 s. 276 ikke hadde inntatt noen ansvarsbegrensning

268

Affärsjuridiken i fokus

i sin kontrakt med B, kom imidlertid ikke dette på spissen i denne saken. Men
dersom byggekontrolløren (A) hadde begrenset sitt ansvar overfor B, er det usikkert
om ansvarsbegrensningen hadde blitt opprettholdt som følge av manglenes karakter,
omfang og graden av skyld hos A. Hvis Rt. 2015 s. 276 bare rammer slike grove
tilfeller, og ikke enhver ”mangel” som følge av brudd på de offentligrettslige kravene,
har jeg derfor mindre betenkeligheter med flertallets syn.

4.4.		Kan det på grunnlag av Rt. 2008 s. 1078 og Rt. 		
2015 s. 276 sies noe generelt om når deliktskrav 		
viltillates i kontraktskjeder, eller er det for tidlig?
Som følge av at emnet ”deliktskrav i kontraktskjeder” favner over til dels svært
forskjellige typetilfeller, hvor ulike rettspolitiske hensyn gjør seg gjeldende, er det,
som nevnt, vanskelig å oppstille generelle løsninger. Etter hvert som vi får en mer
rikholdig rettspraksis, og rettsvitenskapen får et bredere grunnlag for sine analyser,
kan det imidlertid bli grunnlag for å oppstille mer generelle løsninger for visse
typetilfeller. I mellomtiden bør nok Høyesterett være forsiktig med å forsøke å løse
slike saker veldig prinsipielt. Både Rt. 2008 s. 1078 og Rt. 2015 s. 276 synes å være
uttrykk for en slik forsiktighetslinje fra Høyesteretts side, skjønt sistnevnte avgjørelse
også kan leses som nokså vidtrekkende.40 Bortsett fra at Rt. 2008 s. 1078 oppstiller
generelle vilkår for informasjonsansvar, som har blitt sementert i etterfølgende
dommer, er begge avgjørelsene nokså konkrete og preget av ønsket om å oppnå et
konkret rimelig resultat. Begge sakene gjaldt dessuten nokså spesielle saksforhold,
noe som etter mitt syn begrenser dommenes betydning utenfor disse to typetilfellene.

4.5.		Kunne og burde Høyesterett i Rt. 2015 s. 276 ha 		
kommet til samme resultat på et annet grunnlag?
I Rt. 2008 s. 1078 var det, som nevnt, ikke reell overlapp med reglene om direkte
misligholdskrav. I Rt. 2015 s. 276 var det derimot reell overlapp. Flertallet konkluderte
likevel med at utgangspunktet om konkurrens ikke burde fravikes, men uten å ta
stilling til om det kunne ha vært fremmet et direkte mangelskrav, og uten å drøfte
behovet for å tillate deliktskrav ved siden av reglene om direkte mangelskrav. Det
kan også, som nevnt, synes som at rettskildene som var framme for Høyesterett
om når utgangspunktet om konkurrens kan fravikes, ikke var helt representative
(dommens avsnitt 36). Summen av disse tre forholdene innebærer at siste ord neppe
er sagt om adgangen til å fremme deliktskrav i et slikt typetilfelle, og det er verdt å
40

Se Skoghøy op.cit. s. 205, som omtaler flertallets tilnærming som et eksempel på ”den vilje
Høyesterett i dag har til også å opptre som lovgiver”.
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merke seg at avgjørelsen ble avsagt under sterk dissens (3-2).41 Flertallets tilnærming
har dessuten allerede rukket å få mye kritikk.42
Det kan også spørres om ikke Høyesterett i denne saken valgte den mest
kompliserte veien til målet, til tross for at man her muligens kunne ha valgt en klar
og stringent rute; nemlig direkte misligholdskrav.43 For det første er det langt i fra
ukomplisert å ta stilling til hvilke offentligrettslige mangler som skal anses som
”store”, slik at det er åpenbare rettstekniske utfordringer med å fastlegge virkeområdet
for en slik regel, jf. også den danske diskusjonen om U 1995.484 H. For det andre ville
den alternative og enklere ruten – direkte misligholdskrav – også gjøre det enklere å
håndtere As eventuelle ansvarsbegrensninger på en klar og forutsigbar måte.
Det siste er ingen kritikk av resultatet i Rt. 2015 s. 276, men det viser at en slik
tilnærming – deliktsveien – ikke uten videre vil være hensiktsmessig i lignende
framtidige saker hvor byggekontrolløren (A) eksempelvis har begrenset sitt ansvar
overfor oppdragsgiveren (B). Som vi skal se i neste punkt, er nemlig det klare
utgangspunktet at Cs adgang til å fremme et deliktskrav mot A er uavhengig av
om A har fraskrevet seg eller begrenset sitt ansvar overfor B. Dette kan gjøre det
vanskelig å hensynta kontraktskjedens risikofordeling.

4.6.		Utvalgte nordiske høyesterettsdommer bekrefter
utgangspunktet om at deliktskrav er ”selvstendige”
og kan true kontraktskjedens risikoregulering44
4.6.1. Kan reklamasjonsfrister i kontrakten mellom A og B få
betydning for Cs adgang til å fremme deliktskrav mot A?
U 2004.114 H: Deliktskrav fra byggherren (C) mot underentreprenør
(A) tillatt selv om Bs reklamasjonsfrist var utløpt
En byggherre (C) hadde i 1985 engasjert en hovedentreprenør (B) til å oppføre
en bolig, og B hadde engasjert en underentreprenør (A) til å forestå utførelsen.
B gikk konkurs. I 1999 ble det oppdaget at taket var lekk, og C krevde at A
erstattet utbedringskostnadene basert på deliktsansvar. Høyesterett uttalte at
41
42
43
44

Skoghøy op.cit. s. 209-210 legger til grunn at avgjørelsen i Rt. 2015 s. 276 bare kan fravikes av
Høyesterett i storkammer eller plenum, men går samtidig langt i å tolke den innskrenkende.
Se Hoel Lie op.cit. s. 593-614 og Skoghøy, Forholdet mellom ansvar overfor kommunen etter
plan- og bygningsloven og ansvar overfor private i og utenfor kontrakt, JV 2016, s. 189-211. Skoghøy
målbar mindretallet.
Se nærmere om dette hos Hoel Lie op.cit. s. 610-611.
For en bred gjennomgang av dette problemkomplekset i svensk rett, se Lindskogs
”avhandlingsvotum” i NJA 2014 s. 775-789.
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slike håndverksmessige mangler ga grunnlag for ansvar, noe som er beslektet med
synspunktene i U 1995.484 H.
Det mest interessante med denne avgjørelsen synes imidlertid å være at
Høyesterett uttrykkelig presiserte at A ikke kunne påberope seg overfor C at B
burde ha oppdaget og reklamert på feilene tidligere. Dette er en naturlig konsekvens
av et deliktskrav – som et klart utgangspunkt – ikke er avledet av Bs kontraktskrav
mot A. Men det var likevel en viktig presisering, ettersom U 1995.484 H førte til en
omfattende diskusjon om slikt ansvar hadde visse kontraktuelle trekk.

NJA 2014 s. 760: Reklamasjonsfristen mellom tredjemann
(A) og kommisjonæren (B), kunne også gjøres gjeldende
overfor kommittentens (Cs) deliktskrav mot A
En speditør (B) hadde – for oppdragsgivers (Cs) regning, men i eget navn – inngått
en avtale med A om transport av legemidler. Både avtalen mellom A og B og avtalen
mellom B og C bygde på den nordiske standardavtalen for spedisjon, NSAB 85. Noen
av As ansatte hadde stjålet av lasten. Cs forsikringsselskap, som trådte inn i Cs krav,
krevde erstatning av A på deliktsgrunnlag. C gjorde blant annet gjeldende at et slikt
krav kunne fremmes uavhengig av reklamasjonsfristen som var avtalt mellom A og
B, og at dette desto mer måtte gjelde der skaden hadde skjedd ved forsett på As side.
Basert på at det dreide seg om et kommisjonsforhold, konkluderte Högsta
Domstolen med at C ikke kunne stilles i en bedre stilling overfor A enn om C selv
hadde engasjert A direkte. Avtalen mellom A og B var jo inngått for Cs regning
(s. 773). Ettersom reklamasjonsfristen på ett år i NSAB 85 § 29 ikke oppstilte noe
unntak for skade forvoldt forsettlig eller ved grov uaktsomhet, og et slikt unntak
heller ikke kunne oppstilles på grunnlag av alminnelige prinsipper, 45 var dermed
reklamasjonsfristen til hinder for at C kunne holde A ansvarlig på deliktsgrunnlag
(s. 774). Som vi ser, ble imidlertid løsningen forankret i reglene om kommisjon, slik
at avgjørelsen nok har begrenset betydning utenfor mellommannsforhold.

4.6.2. Betydningen av As ”ansvarsfraskrivelser”; særlig om informasjonsansvar46
Når det gjelder spørsmålet om tredjemann (C) kan holde A ansvarlig på grunnlag
av såkalt ”informasjonsansvar”, vil den nærmere avgrensningen av oppdraget som A
har påtatt seg overfor B, kunne tjene som en slags indirekte ”ansvarsfraskrivelse”, 47
selv om C ikke er part i avtalen mellom A og B. Forutsetningen er at avgrensningen
er synbar for C; hvis den bare fremgår av oppdragsavtalen mellom A og B, vil den i
45
46
47

I norsk rett kan gode grunner tale for å anse unntaket i kjøpsloven § 33 som et alminnelig prinsipp.
Se mer utførlig Færstad op.cit. s. 317-319.
Jf. NJA 1987 s. 692.
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utgangspunktet ikke få noen betydning for C. Vi kan for eksempel tenke oss at det i
As erklæring – som viser seg å være uriktig, og som C hevder å ha blitt villedet av – er
inntatt et forbehold om at A ikke har undersøkt nærmere angitt forhold (X). I så fall
vil det gjerne være slik at verken B eller C hadde noen beskyttelsesverdig interesse
av å innrette seg etter det som A har lagt til grunn mht. X. Dette betyr imidlertid
at vilkårene for informasjonsansvar ikke er oppfylt, ikke at A kan gjøre gjeldende sin
”ansvarsfraskrivelse” overfor B gjeldende mot C.48 Uttrykket ”ansvarsfraskrivelse” er
derfor lite treffende for disse tilfellene.

4.6.3. Kan ansvarsbegrensninger etc. i kontrakten mellom B og C få
betydning for Cs adgang til å fremme deliktskrav mot A?
NJA 2007 s. 758: Deliktskrav fra byggherren (C) mot underentreprenør (A)
forkastet gjennom tolking av entreprenørens (B) ansvarsbegrensning overfor C
I denne saken hadde en underentreprenør (A) gjennom uaktsomhet påført byggherrens
(Cs) eiendom vannskader, og C krevde erstatning av A på deliktsgrunnlag. Både
kontrakten mellom A og hovedentreprenøren (B), og kontrakten mellom B og C, var
regulert av AB 92 (standardkontrakten for entreprise). HD fastslo at C ikke kunne
fremme et kontraktuelt direktekrav mot A, ettersom svensk rett ikke hjemler slike
krav utenfor de lovregulerte tilfellene (s. 771). Det forelå altså ikke reell overlapp.
Det var også på det rene at AB 92, som altså var vedtatt i begge ledd, stengte for et
slikt krav fra C mot B.
Det avgjørende spørsmålet for HD var om byggherren – gjennom å fremme kravet
som et deliktskrav – kunne komme seg rundt kontraktskjedens ansvarsbegrensninger.
Under henvisning til at Bs ansvarsbegrensning overfor C også gjelder der B er
ansvarlig for As uaktsomhet, ble kontrakten mellom B og C tolket slik at C hadde
akseptert at han heller ikke skulle kunne fremme et slikt krav mot A (s. 774).
Fra dette utgangspunktet ble det oppstilt unntak for de tilfellene der A har
tilsidesatt en særskilt sikkerhetsbestemmelse som har til formål å beskytte
byggherren, og der A har opptrådt forsettlig eller grovt uaktsomt. Det siste
alternativet – kvalifisert skyld – innebærer at svensk rett her avviker fra både dansk
og norsk rett, jf. U 1995.484 H, U 2004.114 H og Rt. 2015 s. 276. Det første alternativet
synes derimot å ligge tett opp til disse tre dommene, slik at det er uklart om det er
en realitetsforskjell.

48

Slik oppfatter jeg NJA 2001 s. 878.
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NJA 2009 s. 16: Deliktskrav fra eier av borettslagsleilighet
(C) mot borettslagets (Bs) entreprenør (A)
Også her dreide seg om vannskader, og typetilfellet er beslektet med NJA 2007
s. 758. I denne saken førte derimot ikke Cs deliktskrav mot A frem fordi det her,
i motsetning til i NJA 2007 s. 758, ikke var grunnlag for å tolke avtalen mellom C
og B slik at C hadde gitt avkall på retten til å holde seg til A. Da måtte man falle
tilbake på utgangspunktet om konkurrens; at skadelidte kan velge mellom å fremme
et kontraktskrav mot B eller et deliktskrav mot A (s. 34). Avgjørelsen viser altså at
avtalesynspunktet som ble avgjørende i NJA 2007 s. 758, må ha kommet nokså klart
til uttrykk mellom partene, slik at det ikke er adgang til å fingere et slikt synspunkt,
jf. også NJA 2014 s. 760 (772).

4.7.		Kan kontraktskjedens risikoregulering være
relevant i vurderingen av om det skal tillates
deliktsansvar i kontraktskjeder?
4.7.1. Rettslige grunnlag for en slik tilnærming

Som påpekt i punkt 3.1 og 4.6, er deliktskrav i utgangspunktet selvstendige. Spørsmålet
er om og hvordan innholdet i kontrakten mellom A og B og/eller kontrakten mellom
B og C likevel kan få betydning for om C kan fremme deliktskrav mot A. Jeg må
her nøye meg med noen overordnede og foreløpige tanker – ”tankar ved ein skigard”,
som vi sier i Norge.
Etter mitt syn kan det neppe være tvilsomt at kontraktskjedens risikoregulering
kan være relevant i vurderingen av om C bør tillates å fremme et deliktskrav mot
A. Det er imidlertid, som påpekt ovenfor i punkt 4.1, uavklart når og etter hvilke
linjer dette kan skje, og spørsmålet er i liten grad problematisert i teorien. Grunnen
til at det er vanskelig å plassere spørsmålet rettslig, er at det strengt tatt verken
hører hjemme i erstatningsretten eller kontraktsretten. Adgangen til å anvende
deliktsansvaret i kontraktsforhold og kontraktskjeder, kan jo ikke fastlegges alene
på grunnlag av deliktsreglene eller kontraktsretten. Det dreier seg grunnleggende
sett om samkjøring av to regelsett, noe som må fastlegges blant annet på grunnlag
av (i) virkeområdet for og formålet med de to regelsettene, (ii) de kryssende hensyn i
det aktuelle typetilfellet, og (iii) hensynet til en klar og forutsigbar løsning, herunder
systembetraktninger. Disse momentene er alle relevante i vurderingen av om det er
grunnlag for å fravike utgangspunktet om konkurrens ved reell overlapp.
Det er likevel naturlig med å starte med å undersøke om deliktsreglene som sådan
åpner for å ta hensyn til kontraktskjedens risikoregulering i vurderingen av om C bør
tillates å fremme et deliktskrav mot A. Når det gjelder erstatning for rene formuestap,
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kan etter mitt syn en slik bredere vurdering forankres i kravet om at det må dreie
seg om en ”vernet interesse”, hvor Høyesterett i nyere rettspraksis har lagt opp til
nyanserte vurderinger.49 Diskusjonen om ”vernet interesse” synes riktignok ikke å ha
problematisert betydningen av kontraktskjedens risikoregulering etc., men dette er
ikke til hinder for en rettsutvikling hvor dette hensyntas – under den vage etiketten
”vernet interesse” eller på andre eller nye grunnlag. Slike vurderinger vil også, som
nevnt, kunne forankres i vurderingen av om utgangspunktet om konkurrens bør
fravikes i det aktuelle typetilfellet, slik at det ikke står på ”hjemmelen”. Verken Rt.
2008 s. 1078 eller Rt. 2015 s. 276 er uforenlige med en slik rettsutvikling, ettersom
ansvarsbegrensninger etc. ikke var framme i disse to sakene. Tvert om legger Rt.
2015 s. 276 (avsnitt 26) opp til en ”bredere avveining”, og i Rt. 2010 s. 24 (avsnitt 43)
ble det uttalt at ”Kontrakten … kan likevel prinsipielt sett få innverknad på rekkevidda
av skadebotansvaret utanfor kontrakt”.

4.7.2. Sentrale hensyn illustrert med noen typetilfeller
Når det gjelder hvilke rettspolitiske vurderinger som her bør foretas, må jeg nøye
meg med å peke på noen grunnleggende hensyn. Et grunnleggende spørsmål
i kontraktskjeder er om C har et reelt behov for et deliktskrav mot A i stedet
for å fremme et direkte misligholdskrav mot A eller å fremme et krav mot sin
medkontrahent (B).
Et annet sentralt spørsmål vil være om deliktskravet mot A primært er motivert
av å ”komme seg rundt” ansvarsbegrensninger i kontraktene eller å komme seg inn
under de mer kreditorvennlige foreldelsesreglene for deliktskrav.50 Det er eksempelvis
vanskelig å se at Cs ønske om å kunne ”komme seg rundt” Bs ansvarsbegrensning
gjennom å fremme et deliktskrav mot A, er en erstatningsrettslig vernet interesse.
Her kan det, som påpekt i NJA 2007 s. 758, hevdes at C har akseptert å bli sittende
med denne risikoen. Utgangspunktet i norsk rett om at Cs direkte mangelskrav
mot A er betinget av at C har et mangelskrav mot B, og at B har et tilsvarende krav
mot A, innebærer at Bs ansvarsbegrensning kan stenge for eller begrense et slikt
direktekrav fra C mot A. Gode grunner taler derfor for at slike kontraktsrettslige
direktekrav som hovedregel bør konsumere direktekrav på deliktsgrunnlag, i hvert
fall når det gjelder rene formuetap.51
Det er også vanskelig å se at C uten videre bør kunne komme seg rundt As
ansvarsbegrensning overfor B gjennom å fremme et deliktskrav mot A, særlig der
49
50
51

Se mer generelt om kravet om ”vernet interesse” hos Thorson, Erstatningsrettslig vern for rene
formuestap, 2011, s. 41-47 og Hagstrøm/Stenvik op.cit. s. 53-55.
Jf. Tørum, Direktekrav, 2007, s. 528-534. Slik også Hoel Lie op. cit. s. 607.
Tørum, Direktekrav, 2007 s. 534.
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C har vedtatt en tilsvarende ansvarsbegrensning i sin kontrakt med B; her kan
resultatet også bygges på synspunktet tredjemannsløfte, jf. NJA 2007 s. 758.
Den tredje gruppen er mer kompleks, nemlig der A har begrenset sitt ansvar
overfor B, uten at B har inntatt en tilsvarende ansvarsbegrensning overfor C. På den
ene siden har vi kategorien direkte mangelskrav. Denne kan illustreres gjennom
kjøperens (Cs) adgang til å fremme direkte mangelskrav mot tidligere salgsledd, som
i norsk rett er betinget av at B har et tilsvarende mangelskrav mot A, jf. kjøpsloven
§ 84. Det er vanskelig å se noen grunn til at C her bør kunne komme seg rundt
As ansvarsbegrensning, eksempelvis As ”as is”-klausul, gjennom et deliktskrav.
En bærende begrunnelse for reglene om direkte misligholdskrav, er jo at slike
direktekrav ikke stiller A dårligere enn overfor B, og da vil det være lite konsekvent
om As deliktsansvar overfor C – for så vidt gjelder den samme mangelen – skal
kunne bli mer omfattende enn overfor As medkontrahent B. Som påpekt ovenfor i
punkt 3.1, vil imidlertid As mislighold overfor B i form av en mangel, som et klart
utgangspunkt ikke utgjøre et rettsbrudd overfor C, slik at C allerede av den grunn
ikke kan fremme et deliktskrav mot A på dette grunnlaget. Dette kan imidlertid
stille seg annerledes hvis ”mangelen” består i farlige egenskaper, A visste om disse
og at B skulle selge tingen videre; her har A tatt sjansen på å sende produktet ut
på markedet vel vitende om at det kan forvolde skade hos senere kjøpere (C). Som
påpekt ovenfor i punkt 3.1, er det imidlertid her ikke As mislighold overfor B som
medfører deliktsansvar overfor C.
På den annen side har vi kategorien som gjelder krav fra C mot A for brudd
på profesjonsansvaret. Dette er, som antydet, en mer sammensatt kategori. De to
sentrale spørsmålene er om A har brutt en pliktnorm overfor C og avgrensningen av
de erstatningsvernede interesser, noe som nødvendigvis må bero på nokså konkrete
vurderinger. Det er imidlertid ikke noe skarpt skille mellom disse to kategoriene,
slik at det allerede av den grunn ikke kan trekkes rettslige slutninger fra dette skillet.
Rt. 2015 s. 276 er, som nevnt illustrerende, ettersom kravet i prinsippet også kunne
vært fremmet som et direkte mangelskrav.

5. Oppsummering og Teser til diskusjon
5.1. Tese 1: Skillet mellom deliktsansvar og
kontraktsansvar er fortsatt grunnleggende
 Virkeområdene for disse to regelsettene er i utgangspunktet forskjellige,
og kontraktsansvar er, i motsetning til deliktsansvar, betinget av et
kontraktsforhold
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 Skillet lever i beste velgående også i lovgivningen; en rekke regelsett knytter
rettsvirkninger til skillet mellom kontraktsansvar og deliktsansvar; foreldelse,
reklamasjon, verneting, lovvalg etc.
 I den kommersielle kontraktsretten er fortsatt avtalefriheten grunnleggende,
mens deliktsreglene primært er utformet med sikte på typetilfeller hvor det ikke
er et kontraktsforhold mellom partene. I praksis betyr dette at deliktsreglene
spiller en svært beskjeden rolle i kommersielle kontrakter
 Tilstedeværelsen av et kontraktsforhold mellom partene, innebærer at deres
mellomværende står i en rettspolitisk annen stilling enn der partene verken
kjenner hverandre eller har fremforhandlet en kontrakt
 At det er visse gråsoner hvor det kan være vanskelig å klassifisere ansvaret
som det ene eller andre, rokker ikke ved at skillet gjennomgående er kurant.52
”Nye” ansvarsfigurer som ”informasjonsansvaret” rokker ikke ved dette, selv
om dette kan ha et ”kontraktslignende” preg

5.2.		 Tese 2: Deliktsansvar overfor tredjemann forutsetter,
som et klart utgangspunkt, brudd på en handleplikt
som står på egne ben, uavhengig av kontrakten
 Konsekvensen av dette er (i) at tredjemann bare kan påberope seg
ansvarsbegrunnende brudd på handleplikter rettet mot ham, og (ii) at
tredjemann ikke kan påberope seg kontraktsbrudd som ansvarsgrunnlag
utenfor reglene om direkte misligholdskrav

5.3.		 Tese 3: Den vide adgangen til å fremme direkte
misligholdskrav i norsk rett, begrenser behovet for
å tillate deliktskrav i visse ”kontraktskjeder”
 Når det gjelder deliktskrav fra C mot A i kontraktskjeder, er det reelt
overlappende området nokså forskjellig i de nordiske landene
 I svensk rett innebærer den begrensede adgangen til å fremme direkte
misligholdskrav, at det er svært begrenset reell overlapp, slik at et eventuelt
krav fra C mot A gjerne må bygges på deliktsgrunnlag

52

Slik også Færstad op.cit. s. 35.
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 Det andre ytterpunktet er norsk rett, som går langt i å tillate direkte
misligholdskrav fra C mot A. Dette begrenser behovet for å tillate deliktskrav
i kontraktskjeder, i hvert fall på området for disse direktekravsreglene,
eksempelvis i kontraktskjeder bestående av suksessive kjøp
 Dansk rett står i en mellomstilling ved at man har tillatt direktekrav både på
grunnlag av delikt og kontrakt

5.4.		 Tese 4: Ved reell overlapp bør det foretas en
nærmere vurdering av om det er behov for å tillate
deliktsansvar ved siden av kontraktsansvaret
 I typetilfelle som omfattes av virkeområdet for de norske reglene om direkte
misligholdskrav, er det vanskelig å se noe reelt behov for å tillate deliktskrav
fra C mot A
 Jeg tillater meg her å sitere fra min egen avhandling: ”Gode grunner taler for
at kontraktsrettslige direktekrav som hovedregel bør konsumere direktekrav
på deliktsgrunnlag, når det gjelder rene formuetap”53.
 I slike tilfeller bør derfor deliktskrav bare tillates hvis særlige grunner taler
for det, selv om flertallet i Rt. 2015 s. 276 synes å ha lagt til grunn at det er
avvik fra utgangspunktet om konkurrens som krever en særskilt begrunnelse
 Et vilkår om ”særlige grunner” vil sikre at det foretas en grundig vurdering
av om det er et reelt behov for å tillate deliktsansvar i kontraktskjeden, noe
som samtidig kan motvirke at deliktsansvaret overfor tredjemenn blir for
vidtrekkende54
 I vurderingen av om det foreligger ”særlige grunner” for å tillate deliktsansvar,
bør det bl.a. vurderes om C i stedet kan holde seg til sin medkontrahent (B),
og om et deliktskrav fra C mot A kan sette kontrakten mellom A og B ut av
spill (eksempelvis As ansvarsbegrensninger og reklamasjonsfrister)55
 Skyldgraden vil også kunne være av betydning; ved grov skyld har uansett
ikke A noen beskyttelsesverdig forventning om å kunne gjøre gjeldende sin
ansvarsbegrensning.56

53
54
55
56

Tørum, Direktekrav, 2007 s. 534.
I samme retning Kleineman op.cit. s. 212.
Færstad/Skjefstad op.cit. s. 174-177 drøfter et eksempel knyttet til Rt. 2008 s. 1078.
Tørum, Direktekrav, 2007 s. 500.
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5.5.		 Tese 5: Emnet er velegnet for et nordisk kollokvium
– både i domstolene og rettsvitenskapen
 På komplekse rettsområder som dette kan det være særlig nyttig å se hen til
hvordan lignende spørsmål er løst i andre nordiske land, herunder hvilke
erfaringer man har med de ulike løsningene
 Til tross for dette er det her få spor av det ”indre nordiske markedet” for
rettskilder
 Eksempelvis ble visstnok verken danske og svenske dommer anført for Norges
Høyesterett i Rt. 2015 s. 276, til tross for at saksforholdet lå tett opp til U
1995.484 H, og at denne avgjørelsen førte til en diskusjon som åpenbart hadde
vært interessant for Norges Høyesterett
 Dette må nok advokatene ta noe av ansvaret for, men de nordiske høyesterettene
bør også aktivt etterlyse nordiske rettskilder i saksforberedelsen, særlig i den
sentrale privatretten
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Forholdet mellem kontrakts- og deliktsansvar
Torsten Iversen, professor, dr. jur. Juridisk Institut,
Aarhus Universitet

1. Emnet – teser og antiteser
Referenten har givet en grundig redegørelse for emnet. Han er tilmed særdeles
kyndig på området.1 Det gør min opgave på én gang let og vanskelig. Let, fordi jeg
i alt væsentligt kan erklære mig enig i referentens betragtninger. Vanskelig, fordi jeg
har til opgave at komme med alternative og supplerende synspunkter.
Referenten har opstillet nogle teser – og jeg kunne så naturligvis blot vælge at
opstille antiteser hertil. De ville lyde omtrent således:
Antitese 1: Sondringen mellem deliktsansvar og kontraktsansvar er ikke længere
grundlæggende
Antitese 2: Deliktsansvar over for tredjemand forudsætter normalt ikke brud på
handlepligter, som står på egne ben, uafhængigt af kontrakten (men
følger undertiden af kontrakten selv)
Antitese 3: Den vide adgang til at indrømme direkte misligholdelseskrav i norsk ret
begrænser ikke behovet for at tillade deliktskrav i visse ”kontraktskæder”

1

Jf. Amund Bjøranger Tørum: Direktekrav (doktorafhandling, 2007).
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Antitese 4: Ved reel overlapning bør der ikke foretages en nærmere vurdering af, om
der er behov for at tillade deliktsansvar ved siden af kontraktsansvaret
Antitese 5: Emnet er ikke velegnet for et nordisk kollokvium – hverken i domstolene
eller i retsvidenskaben.
Formentlig ville ingen turde gøre sig til talsmand for disse antiteser. Jeg tør i hvert
fald ikke. De er simpelthen ”for langt ude”. Referenten har med sine teser opstillet
og tydeliggjort nogle helt grundlæggende synspunkter, der efter min vurdering må
være nogenlunde konsensus om.
Det kunne nok også kun give anledning til moro, såfremt jeg gav mig til at
forfægte antitese 5 – at emnet ikke er egnet til drøftelse på et nordisk kollokvium.
Tager vi de øvrige teser ”fra toppen”, kan vi vist hurtigt blive enige om, at
sondringen mellem kontrakt og delikt er helt fundamental. Den har en lang og
glorværdig tradition bag sig – romerrettens obligationes ex delicto og obligationes ex
contractu – og utvivlsomt en lang og strålende fremtid for sig.
Sondringen er for formueretten omtrent lige så fundamental som sondringen
mellem liv og død er for tilværelsen som sådan. At en sondring er fundamental,
indebærer ikke nødvendigvis, at den er knivskarp eller let og enkel at drage i ethvert
tænkeligt tilfælde.
Der findes profetier om, at kontrakt og delikt engang vil smelte sammen. Af
contract og tort vil med tiden opstå et nyt fælles retsgrundlag – ”contort”.2 Nu skal
man som bekendt ”aldrig sige aldrig”, men jeg tror ikke på det. Kontrakten vil
altid eksistere og udgøre en form for retsstiftelse til supplering af en eller anden
”grundnorm” om respekt for næstens person og ejendom. Sanktioner og beføjelser
vil naturligvis kunne varieres i det uendelige, men forbudte handlinger – på engelsk
torts; på tysk unerlaubte Handlungen – og aftaler vil altid eksistere. De optræder side
om side i menneskehedens ældste myter og sagn, og de vil findes til alle tider.
Når jeg i det følgende henviser til lovbestemmelser, er det til danske
lovbestemmelser, medmindre andet angives. I de fleste tilfælde findes der tilsvarende
bestemmelser i de øvrige nordiske lande, ofte i samme paragraf i en nordisk ”søsterlov”
som f.eks. aftaleloven eller gældsbrevsloven (skuldebrevslagen). I andre tilfælde har
lovene dog forskelligt indhold.

2

Termen er vistnok opfundet af Grant Gilmore: The Death of Contract (1974).
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2. Deliktsansvar som ”bagtæppe” for kontraktsansvar
Hvis A og B har indgået en kontrakt med hinanden, må spørgsmål om A’s og B’s
ansvar normalt afgøres efter kontraktsansvarsreglerne. I sagens natur vil ansvaret vil
være nøje forbundet med (misligholdelsen af) kontrakten. Ved typiske deliktsskader
(person- og tingsskader) vil man dog ikke nødvendigvis fokusere på, om der
foreligger en kontrakt eller ej, f.eks. hvis lejeren falder ned ad en nybonet trappe,
eller hvis lejerens ting bliver ødelagt pga. en vandskade som følge af et utæt tag. I
andre tilfælde – f.eks. skader på opbevaret og transporteret gods – er det derimod
væsentligt at fastholde, at ansvaret beror på kontrakten og er begrænset af denne
(eller lovregler, f.eks. sølov og CMR-lov).
En handling eller undladelse, som normalt ville være ”kontraktuel”, kan efter
omstændighederne udgøre et delikt, hvis kontraktsreglerne af den ene eller anden
grund kommer til kort.
Hvis A forhandler med B på skrømt – dvs. ikke har nogen som helst intention
om at indgå en aftale – kan A blive erstatningsansvarlig for B’s spildte omkostninger.
I bund og grund handler det om, at A bliver erstatningsansvarlig for ikke at
underrette B om, at han (A) ikke havde ”reelle hensigter”. Det kan ikke begrundes
med en kontraktsansvarsregel, da der ingen kontrakt er. Der foreligger altså et
delikt, men det interessante er, at man naturligvis ikke i al almindelighed kan blive
erstatningsansvarlig over for alle og enhver for ikke at oplyse om sine hensigter. Det
er forhandlingssituationen – den omstændighed, at en kontrakt er undervejs – der
begrunder en særlig handlepligt for A over for B.
Hvis A udøver svig over for B i forbindelse med aftaleindgåelsen, vil B sikkert
i de fleste tilfælde gøre gældende, at aftalen skal tilsidesættes som ugyldig. Dermed
kan kontrakten ikke begrunde ansvar. Det kan derimod f.eks. svig (dolus), som
netop er et delikt, selv om svig jo især forekommer i sammenhæng med indgåelse
af en kontrakt.
Personretten, nærmere bestemt læren om umyndiges formueforhold, byder på
flere eksempler på, at deliktsregler kan supplere kontraktsregler. Mens den umyndige
som hovedregel ikke kan indgå kontrakter, fordi han ikke kan råde over sin formue,
kan han godt pådrage sig ansvar efter den almindelige erstatningsregel. Dette kan
f.eks. blive aktuelt, hvis den umyndige begår et delikt ved at indgå en aftale og påføre
sin medkontrahent et tab eller ved culpøst at ødelægge en købt (lejet, lånt) genstand
frem for at give den tilbage.
Skillelinjen mellem værgemålslovens (tidligere myndighedslovens) regler til
beskyttelse af den umyndige imod hans aftaleindgåelse, men kun i meget mindre
grad hans retsbrud, kan være vanskelig at drage. En umyndig kan optræde som
fuldmægtig eller som sælger af en løsøregenstand eller et gældsbrev, men han kan
281

F ö r h å lla n d e t m e lla n k o n t r a k t s - o c h d e l i k t a n s v a r

ikke påtage sig det objektive ansvar efter aftalelovens § 25, købelovens § 59 eller
gældsbrevslovens § 9. En umyndig kan formentlig godt indgå en gyldig aftale om
lån til brug (naturligvis ikke lån til eje), men kan ikke påtage sig det objektive
låntageransvar efter DL 5-8-1. I alle disse tilfælde kan den umyndige dog pådrage sig
ansvar ”efter den almindelige erstatningsregel”, fordi han ved eller bør vide, at han
ikke har fuldmagt eller ikke ejer den genstand eller ikke har den gældsbrevsfordring,
han sælger. Ødelægger han culpøst en lånt genstand, må han også være ansvarlig
herfor (medmindre tingen er forsikret, jf. erstatningsansvarslovens § 19, stk. 1).
Deliktsansvaret fører til en anden erstatningsudmåling end kontraktsansvaret.
Den, der er ansvarlig efter deliktsregler, skal kun erstatte skadelidtes tab.
I kontraktslignende forhold vil dette tab kunne opgøres til den negative
kontraktsinteresse (ved manglende fuldmagt: det tab, tredjemand lider ved at
stole på, at den umyndige har den fuldmagt, han hævder at have). Den, der er
ansvarlig efter kontraktsregler, skal derimod stille skadelidte økonomisk, som om
opfyldelse var sket, dvs. erstatte den positive opfyldelsesinteresse, der inkluderer
fortjenesten (ved fuldmagt: tredjemands positive interesse i opfyldelse fra den opgivne
fuldmagtsgivers side).
Selv hvor der er en gyldig kontrakt, kan deliktsreglerne undertiden påberåbes
inter partes. Ældre teoretikere som f.eks. Jul. Lassen (1847-1923) – forgængeren til
Henry Ussing (1886-1954) – anførte undertiden ”den almindelige Erstatningsregel”
som begrundelse for at pålægge en part ansvar i kontraktsforhold, f.eks. ansvar for
modpartens spildte omkostninger, der kunne være undgået ved behørig advarsel.3
Hos Ussing hedder det derimod om ansvar for undladt advarsel, at også ”i disse tilfælde
hviler ansvaret på kontrakten”.4 I dag finder man begrundelsen i de kontraktuelle
biforpligtelser, navnlig loyalitetspligten. Hvis der ikke er nogen kontrakt – enten
fordi den aldrig bliver indgået, eller fordi den bliver tilsidesat som ugyldig – må
man imidlertid søge til den almindelige erstatningsregel, culpareglen. Ussing nævner
ikke reglen direkte, men siger følgende: ”[Den, der] under kontraktsforhandlinger
fremsætter urigtige angivelser, [må ifalde ansvar], forudsat at han indså eller burde
indse, at hans angivelser kunne virke bestemmende på medkontrahenten”.5

3

4
5

Se f.eks. Jul. Lassen: Almindelig Del, 3. udg. (1917-20) s. 365: ”Det ses ikke rettere, end at Kravet
ligefrem følger af den almindelige Erstatningsregel [...]”. Se også ibid. s. 459: ”Men dersom de
omtalte Udgifter ere paaførte Fordringshaveren ved retsstridigt, forsætligt eller uagtsomt Forhold
fra Skyldnerens Side, ses det ikke rettere, end at den almindelige Erstatningsregel medfører, at
de maa kunne fordres erstattede”. Se endvidere Jul. Lassen: Speciel Del (1897) s. 774 og s. 783, jf.
Torsten Iversen i Erhvervsjuridisk Tidsskrift 2008 s. 268, jf. s. 266. Se endelig også Bernhard Gomard:
Obligationsret, 1. del, 5. udg. ved Torsten Iversen (2016) s. 224 ff. samt Mads Bryde Andersen og Joseph
Lookofsky: Lærebog i obligationsret II, 4. udg. (2015) s. 436.
Jf. Henry Ussing: Almindelig del, 4. udg., 2. optryk ved Anders Vinding Kruse (1967) s. 141.
Jf. Henry Ussing: Erstatningsret (1937, 6. optryk 1962) s. 49.
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Tidligere blev culpareglen simpelthen set som ”bagtæppet” for alle kontrakter.
Culpareglen er ikke en isoleret størrelse, men farves af livsområdet. Når der handles
på ”kontraktsområdet” (i tilknytning til aftaleindgåelse – fuldbyrdet eller ikke
fuldbyrdet, gyldig eller ikke gyldig) bliver culpareglen farvet af kontraktsforholdet,
og reglen bliver derved strengere i kontrakt end udenfor, hvilket bl.a. viser sig ved
et videregående ansvar for undladelser.
Der kan være fordele ved at have et sådant ”bagtæppe”: Risikoen for kunstige
modsætningsslutninger fra bestemmelser i kontrakten undgås, og der er regler at
falde tilbage på, som muliggør fornuftige resultater, også når kontrakten svigter.
Hvad enten man anvender den almindelige erstatningsregel eller loyalitetspligten,
må det dog – heri er jeg helt enig med referenten – normalt ske med respekt for
kontrakten og dens risikofordeling.
Disse eksempler udgør ingen egentlige undtagelser til referentens tese om,
at deliktsansvar er begrundet i selvstændige handlepligter, der er uafhængige af
kontrakten. Eksemplerne viser imidlertid, at deliktsansvar kan træde i stedet for eller
supplere kontraktsansvar i tilfælde, hvor der findes at være et særligt behov herfor,
og at dette behov kan opstå i kontraktslignende tilfælde.

3. Problemer i grænseområdet mellem kontrakt og delikt
Problemerne i grænseområdet mellem kontrakt og delikt omfatter blandt andet
spørgsmål om
1. medvirken til kontraktsbrud (obligatoriske kravs retsværn)
2. erstatningsansvar for salgsgenstandens skadelige egenskaber (produktansvar)
3. erstatningsansvar for skader på personer og ting i varetægts-, behandlings- og
transportkontrakter
4. erstatningsansvar for almindelig formueskade, f.eks. ved urigtige oplysninger
og erklæringer
5. erstatningsansvar over for ikke-kontraktsparter, f.eks. forbigåede arvinger
6. direkte krav (springende regres)
7. sygehus-/lægeansvar over for patienten
8. revisor- og advokatansvar over for andre end klienten
9. andet professionsansvar
10. ansvarsforsikring i kontraktsforhold
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Referenten tager især punkt 6 – direkte krav – op til behandling, men omtaler
i tilknytning hertil også ansvar for urigtige oplysninger og erklæringer
(”informationsansvar”) samt produkt- og professionsansvar. Fokuspunktet direkte
krav er forståeligt og fornuftigt.6 De praktiske problemer i dagens retsliv angår i
høj grad dette spørgsmål. I det følgende anvender jeg den samme A-B-C-figur for
”kontraktskæder”, som referenten anvender.
Spørgsmålet, om C kan rette et krav mod A, kan imidlertid også opstå uden
for ”kontraktskæder”, f.eks. hvis C lider personskade som følge af et defekt
produkt bragt i omsætning af A. Her er der en kontrakt mellem A og B, men
ikke nødvendigvis mellem B og C, da C blot kan have været en tilfældig bruger /
besøgende / forbipasserende.
Hovedlinjerne i retsudviklingen har efter min opfattelse været omtrent således:
Det klassiske udgangspunkt er, at kun B kan rejse krav mod A, hvorimod C ikke har
noget direkte krav mod A. Dette udgangspunkt fremgår særlig klart af de nordiske
kommissionslove fra 1917. Selv hvor kommittenten (A) har overladt salget af en
genstand til en kommissionær (B), således at salget sker for kommittentens regning, er
det kun kommissionæren, der hæfter over for tredjemand (C), jf. kommissionslovens
§ 56. (Den norske kommissionslov er senere blevet ændret, jf. nedenfor under 5). I
ældre litteratur ses det ikke drøftet, om tredjemand dog ikke kan rette krav mod
kommittenten i tilfælde, hvor denne svigagtigt har fortiet mangler ved den genstand,
kommissionæren har solgt i god tro.
Hovedlinjen er, at undtagelserne især er blevet indført ad lovgivningsvejen. Der er
blevet givet særlige lovregler om direkte krav (eller springende regres) i:
 veksel- og checklove
 forsikringsaftaleloven
 søloven
 produktansvarsloven
Det hører dog med til billedet, at domstolene i Danmark tidligt indrømmede ”direkte
krav” uden lovhjemmel – dvs. med hjemmel i ”den almindelige erstatningsregel” – i
tilfælde af skade på person eller (efter omstændighederne også) ting. Fine ord som
6

Litteraturen om direkte krav er meget omfattende. Der skal her blot henvises til de tre nordiske
doktorafhandlinger fra Sverige, Danmark og Norge: Laila Zackariasson: Direktkrav (1999), Vibe
Ulfbeck: Kontrakters relativitet (2000) og Amund Bjøranger Tørum: Direktekrav (2006).
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”produktansvar” og ”professionsansvar” eksisterede endnu ikke, men ansvarsformerne
fandtes faktisk, jf. f.eks. domme i UfR 1901.857 H og i UfR 1917.557 H.7 Englænderne
har som bekendt haft større vanskeligheder, fordi skillelinjen mellem contract og tort
er trukket hårdere op i engelsk ret. Først med Donoghue v. Stevenson fra 1932 blev det
fastslået, at producenten har en duty of care over for slutbrugeren, og at fraværet af en
kontrakt ikke udelukker ansvar i anledning af farlige egenskaber.
Forarbejderne til den danske købelov fra 1906 fastslog, at erstatningskrav i
anledning af salgsgenstandens farlige egenskaber ikke var omfattet af reglen om
erstatning i lovens § 42 (om mangler i specieskøb) eller undergivet den strenge 1-årige
reklamationsfrist i lovens § 54. Udkast til Lov om Køb (1904) udtaler i tilknytning
til § 42:
”Det ligger i Formuleringen, at § 42, 2det Stykke alene omhandler Sælgerens Pligt
til at erstatte Køberen Tabet ved, at Salgsgenstanden er af ringere Værdi end forudsat
og ikke tillige det Tab, som Køberen kan lide derved, at Salgsgenstandens Tilstand
medfører Skade paa andre Ting. I denne Retning ville de almindelige Regler føre
til, at Sælgeren kan blive erstatningsansvarlig i andre Tilfælde end de af Paragrafen
omfattede, saaledes navnlig altid, naar det kan tilregnes ham som en Uagtsomhed, at
han ikke har skaffet sig Kendskab til Salgsgenstandens Tilstand [...]”.

Om reklamationsreglen, der blev lovens § 54, hedder det:
”Bestemmelsen [...] afskærer tydelig nok alene Køberen fra at gøre de Beføjelser og
Krav gældende, som efter Udkastet tilkommer ham paa Grund af selve Mangelen ved
Salgsgenstanden, men f.eks. ikke fra at fremsætte Krav paa Erstatning for Tab, som
Salgsgenstanden paa Grund af sine skadelige Egenskaber har tilføjet andre Genstande”.

Det er ikke overraskende, at den første lov om produktansvar i et landbrugsland som
Danmark var Lov om Handel med Gødnings- og Foderstoffer af 26. marts 1898.
Loven er omtalt i Udkast til Lov om Køb lige efter det citat, der er givet ovenfor.8

4. Ukontroversielle grundlag for direkte krav
Fokuserer man i første række på direkte krav, er der i hvert fald nogle tilfælde, hvor
det er (næsten) ukontroversielt, at C kan rette et krav direkte mod A:
7
8

Jf. Torsten Iversen: Entrepriseretten (2016) s. 700, jf. s. 697 ff., med omtale af flere retsafgørelser.
Jf. Børge Dahl: Produktansvar (1973) s. 41 ff.
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1. C støtter ret på et løfte (f.eks. en garanti) fra A til C;
2. C har et deliktskrav mod A ifølge almindelige regler;
3. C har fra B fået en transport på det krav, B har imod A;9
4. C har ved retsforfølgning foretaget udlæg i B’s fordring mod A.10
(1) er kontrakt, (2) er delikt og (3) er (afledet) kontrakt, mens (4) er et udslag af C’s
individualforfølgning som kreditor. Rækkevidden af sætningerne kan være videre
eller snævrere. F.eks. kan man stille meget beskedne krav for at anse A for bundet
af et løfte direkte over for C, eller kræve meget lidt for at antage, at B stiltiende
medoverdrager sine eventuelle mangelskrav mod A, når han (B) indgår aftale med
C. Det sidste antog Ørsted som bekendt (vedrørende vanhjemmel),11 og det er vel
i virkeligheden en generel regel af dette indhold, den norske købelov (kjøpsloven)
giver i § 84. Denne regel skal jeg vende tilbage til (nedenfor under 5).
5. Ud over de fire nævnte grundlag findes der nogle mere kontroversielle tilgange:
6. C indtræder ”automatisk” i B’s krav mod A;
7. C har et berigelseskrav mod A;
8. C kan rejse krav mod A, fordi der foreligger en ”netværkskontrakt”.
Nr. (5) vil jeg vende tage op nedenfor under 5, mens jeg helt vil lade nr. (6) og (7)
ligge. I første omgang vil jeg samle opmærksomheden om nr. (2): Det er måske
ukontroversielt, at direkte krav kan støttes på deliktssynspunktet, men det er jo
ikke ukontroversielt, i hvilket omfang det kan ske: Hvornår kan C i grunden kræve
erstatning af A ”efter almindelige regler”? Dette spørgsmål er vanskeligt, især når det
drejer sig om almindelig formueskade (ren økonomisk skade).12 Er det tilstrækkeligt,
at A har handlet simpelt uagtsomt? Eller kræves der noget mere?
Hvis A har solgt en ejendom, hvis grund senere viser sig at være fyldt med
gifttønder, som A selv har gravet ned, forekommer det oplagt, at ansvar kan
begrundes i deliktsreglen. Hvis A har solgt en ejendom, hvis tag er befængt med
svamp, er svaret mindre oplagt. Har A ligefrem handlet svigagtigt – dvs. udvist
9
10
11
12

Anderledes dog Sjur Brækhus i Forhandlingerne på Det 25. Nordiske Juristmøte (1969) s. 193 ff. og
i Lov og Rett 1969 s. 385 ff. (særligt s. 394 f.), men herimod Stephan Jervell: Misligholdskrav mot
tidligere salgsledd, TfR 1994 s. 910 f. og s. 992.
Jf. Laila Zackariasson i Torgny Håstad (ed.): The Nordic Contracts Act (2015) s. 247.
Jf. Anders Sandøe Ørsted: Haandbogen, 5. bind, s. 138 f., genoptrykt i Anders Sandøe Ørsted:
Privatretlige Skrifter i Udvalg I, udgivet af Troels G. Jørgensen (1930) s. 434.
Som bekendt var dette spørgsmål genstand for behandling ved det senest nordiske juristmøde, jf.
Torsten Iversen i Forhandlingerne ved Det 40. Nordiske Juristmøte, del I (2014) s. 191 ff.
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dolus – ved salget af den svampebefængte ejendom, og har B i god tro videresolgt
til C, kan det dog forekomme nærliggende at indrømme C et direkte krav mod
A på deliktsgrundlag. Et klart præjudikat fra retspraksis er ikke let at finde, og
forklaringen er nok den, at svigagtige personer sjældent er solvente over længere tid,
eller at de (eller deres penge!) ikke kan opspores senere. C vil derfor i praksis holde
sig til B, og – hvis reglerne giver ham mulighed for det – hæve aftalen over for B
eller afkræve ham et forholdsmæssigt afslag.
En oplysning, der er urigtig, kan pådrage afgiveren erstatningsansvar over for
modtageren. Det kan derfor være afgørende for deliktsansvaret, om en oplysning
anses afgivet direkte fra A til C – i princippet på samme måde som det inden
for kontraktsretten er afgørende, hvem et løfte er rettet til. Hvem der skal anses
som modtager af diverse erklæringer, tilstandsrapporter, kreditvurderinger,
soliditetsoplysninger, beregninger, angivelser af mål eller vægt, godkendelser og
attester, kan undertiden være noget tvivlsomt, men man kan i så fald se på formålet
med erklæringen og overveje, om den giver et ”legitimt grundlag” for et krav.13 Efter
omstændighederne kan sådanne erklæringer være rettet til ”rette vedkommende”
(to whom it may concern), dvs. den, der overvejer at købe et hus, en bil, en vindmølle
(jf. UfR 2012.2255 H14), på samme måde som løfter kan være rettet til almenheden
(såkaldte udlovelser).
Uden at tænke meget over det rubricerer vi oftest ansvar for erklæringer
under professionsansvar, men det er jo ofte et kontraktsbaseret ansvar på en
eller anden måde. Erklæringen er i reglen afgivet på grundlag af en kontrakt,
og ligesom et løfte er erklæringen stilet til en modtager. Hvis ethvert ansvar er
fraskrevet i selve erklæringen, kan den ikke begrunde kontraktsansvar, medmindre
ansvarsfraskrivelsen ikke er vedtaget eller kan fortolkes indskrænkende eller kan
tilsidesættes som ugyldig. Erklæringen kan dog måske pådrage deliktsansvar, hvis
afgiveren forsætligt eller groft uagtsomt har givet en fejlagtig oplysning, men det kan
være vanskeligt at sige, om dette resultat følger af deliktsregler eller aftalecensur.

13

14

Udtrykket stammer fra Werner Lorenz: Nogle betragtninger over erstatningsansvaret i og udenfor
kontrakt, Juristen 1984 s. 14 ff. (s. 24). Se som et – forhåbentlig – stadig gældende eksempel UfR
1962.335 H om et forsikringsselskabs undersøgelse af, om et hus havde svamp, kommenteret af P.
Spleth i TfR 1962 s. 433 ff. (Bogudgaven s. 380 f.).
Dommen er behandlet af Allan Kvist Kristensen og Henrik Rise Jensen i UfR 2013 B s. 129 ff. og
omtalt af Bernhard Gomard: Obligationsret, 1. del, 5. udg. ved Torsten Iversen (2016) s. 227 og af
Mads Bryde Andersen og Joseph Lookofsky: Lærebog i obligationsret I, 4. udg. (2015) s. 409, s. 414
og s. 441.
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5. Såkaldte ”kontraktskrav” i medfør af kjøpslovens § 84
Referenten påpeger med rette, at reglerne om erstatning i kontrakt og delikt lever i
en slags vekselvirkning. Er kontraktsreglerne rigide, vil deliktsreglerne blive anvendt
som redningsplanke eller sikkerhedsventil for at opnå rigtige løsninger – og omvendt.
England leverer et godt eksempel på det første – Tyskland på det sidste.15
Det er efter mit skøn uheldigt, hvis nogle regler bøjes og strækkes, fordi
andre regler er uhensigtsmæssige. Det rigtige må være, at de uhensigtsmæssige
regler ændres – ikke at misbruge andre regler for at nå til acceptable resultater.16
Vanskeligheden ligger naturligvis i, at reglerne må ændres af lovgivningsmagten,
der ikke konfronteres med problemerne i praksis, og at domstolene nu engang må
finde frem til en acceptabel løsning af den konkrete tvist.
Norge har netop taget lovgivningsvejen. Her er den centrale formueret i løbet af
de seneste ca. 20 år reformeret med mange, nyere love: købelov, forbrugerkøbelov,
forbrugertjenestelov, finansaftalelov, forsikringsaftalelov, boligopførelseslov osv. I
Danmark fik vi i 1995 en lov om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom
og en ny forældelseslov i 2007, men ellers er der ikke sket så meget nyt, f.eks.
ingen ny købelov, forsikringsaftalelov, forbrugertjenestelov eller finansaftalelov.
Forbrugerkøbskapitlet i den danske købelov, der kom ind i loven i 1978, fornyes dog
jævnlig. Det skal det jo, når der kommer nye EU-direktiver på området.
Central er den norske regel i kjøpslovens § 84, stk. 1, der har følgende ordlyd:
”Kjøperen kan gjøre krav som følge av mangel gjeldende mot et tidligere salgsledd,
for så vidt tilsvarende krav på grunn av mangelen kan gjøres gjeldende av selgeren”.

Samtidig med indførelsen af kjøpslovens § 84 blev den norske kommissionslovs §
56 ændret, idet følgende punktum blev tilføjet: ”Lovregler om krav mot tidligere
salgsledd gjelder likevel tilsvarende for krav mot en kommittent”.
I norske forbrugerkøb gælder forbrukerkjøpslovens § 35. Denne bestemmelse
lader jeg ligge her. Indrømmelse af direkte krav i forbrugerforhold har sikkert gode
grunde for sig. Sådanne direkte krav var vel i vidt omfang indført i handelspraksis,
før der blev givet lovregler om det: Køberen (C) af en vaskemaskine, støvsuger osv.
henvendte sig måske nok til forhandleren (B), men C’s krav blev videreformidlet
som et krav mod producenten (A), i hvert fald hvis det drejer sig om afhjælpning
15
16

Jf. f.eks. Werner Lorenz: Nogle betragtninger over erstatningsansvaret i og udenfor kontrakt,
Juristen 1984 s. 14 ff. (særligt s. 22) og Peter Schlechtriem: The Borderland of Tort and Contract –
Opening a New Frontier?, Cornell International Law Journal, vol. 21 (1988) s. 467 ff. (s. 468).
Jf. Andrew Burrows: Remedies for Torts and Breach of Contact, 3rd ed. (2004) p. 9.
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eller omlevering. Meget ofte henvender C sig i øvrigt direkte til A, der har afgivet
direkte garantier, driver servicecentre, udfører reparationer osv.
Referenten benytter betegnelsen ”kontraktskrav” om det krav, kjøpslovens §
84 indrømmer C mod A. Betegnelsen er måske forståelig – da C’s krav mod A er
begrænset på samme måde som B’s krav mod A (og B’s krav er et kontraktskrav) –
men retvisende er den ikke. C har ikke noget kontraktskrav mod A, allerede fordi
der ikke er nogen kontrakt mellem C og A. Lovgiver har blot bestemt, at C kan
fremme et mangelskrav mod A, som om der bestod et kontraktsforhold imellem dem.
Det er et legalt subrogationskrav – en cessio legis – vi står overfor. En regel svarende
til kjøpslovens § 84 var med temmelig stor sikkerhed ikke gældende ret forud for
vedtagelsen af den nye norske købelov, i hvert fald ikke i al almindelighed.
Referenten er af den opfattelse, at kjøpslovens § 84 er en god idé, om end
han udtrykker det på den lidt forbeholdne måde, at ”fordelene ved en slik regel
oppveier ulemperne”.17 Jeg er ikke så sikker, når det gælder ikke-forbrugerforhold,
og i hvert fald vil jeg gerne for debattens skyld prøve at sætte spørgsmålstegn ved hele
tankegangen bag kjøpslovens § 84:
Hvorfor er det i grunden så vigtigt, at C skal kunne rejse et direkte krav mod A
i tilfælde, hvor C blot har købt en mangelfuld genstand af B? C kan jo bare holde
sig til B, og kan han ikke det, er forklaringen den enkle, at han har indgået en aftale
med et dårligt indhold eller en dårlig aftalepart. (Der erindres om, at forbrugeres
adgang til at rejse direkte krav ikke anfægtes).
Rene mangler – dvs. hvor der hverken indtræffer person- eller tingsskade (og
heraf følgende formueskader) – er i bund og grund udtryk for, at C har modtaget ”for
lidt” af B, eller – anderledes udtrykt – at C har betalt B ”for meget”. Det er vel ret
naturligt, at C kun kan rette dette krav mod B – ikke tillige mod A, som han jo ikke
har forhandlet med, rettet spørgsmål til, fået oplysninger fra, indgået kontrakt med.
Villigheden til at indrømme direkte krav ved mangler står i kontrast til den
manglende villighed til at indrømme direkte krav ved forsinkelse eller ved manglende
betaling: En underentreprenør (UE), der bliver forsinket af hovedentreprenøren
(HE), der atter er blevet forsinket af bygherren (BH), har ikke et direkte krav mod
bygherren (BH). Hvis UE ikke har modtager betaling for udført arbejde af HE, kan
han heller ikke rette noget krav mod BH. Direkte krav fra en sikret i et tilfælde,
hvor et forsikringsselskab har en aftale om genforsikring,18 eller fra en advokat i et
tilfælde, hvor hans klient er blevet tilkendt advokatomkostninger hos modparten,19
17
18
19

Jf. referentens tekst ved note 20, hvori han henviser til sin ”Direktekrav” (2007) s. 181 ff.
Jf. NJA 1995.197 HD, omtalt af Laila Zackariasson i Torgny Håstad (ed.): The Nordic Contracts
Act (2015) s. 245
Jf. NJA 2012.697 HD, omtalt af Laila Zackariasson i Torgny Håstad (ed.): The Nordic Contracts
Act (2015) s. 230.

289

F ö r h å lla n d e t m e lla n k o n t r a k t s - o c h d e l i k t a n s v a r

kan næppe gennemføres. En restauratør kan næppe heller komme igennem med et
erstatningskrav mod en entreprenør, der kommer i forsinkelse over for bygherren
(ejendommens ejer og udlejer til restauranten).20
Det er vanskeligt at se, at der ligger tungtvejende juridiske grunde bag
forskelsbehandlingen af mangelskrav og andre mulige direkte krav. Grunden
er nok snarere, at der er sket en hypostasering af manglen. Der foreligger ”den
samme mangel” mellem C og B som mellem B og A, siger man – men det passer
jo ikke: Spørgsmålet, om der foreligger en mangel eller ej, afhænger af kontrakten
– og der foreligger netop ikke den samme kontrakt mellem C og B som mellem
B og A. ”Manglen” har pludselig fået sit eget liv – den opfattes ikke længere kun
som en ”fordring”, der kan overdrages, men som en ”egenskab”, der følger med
den overdragne genstand. Manglen er meget mere konkret – mere følelig, mere
håndgribelig, mere materiel – end f.eks. et forsinkelses- eller betalingskrav. Det
er næppe en relevant juridisk forskel. Det er især en følelsesmæssig forskel. (Det
bestrides ikke, at en særlig nær sammenhæng kan anføres som begrundelse for en
”dækningsfordring”,21 men det bestrides, at ”manglen” generelt har en sådan særlig
nærhed).
Ingen ville komme på den tanke at indrømme C et direkte krav mod A, hvis
C har udlånt et beløb til B, der atter har udlånt til A. C kan kun holde sig til sin
kontraktspart, B. Hvorfor skulle det være anderledes ved køb og videresalg end ved
pengelån og videreudlån? Funktionelt er der tale om nøjagtigt det samme: C har
et pengekrav mod B, der har et pengekrav mod A, og kravene skyldes en tidligere
udbetaling af pengebeløb (i form af et lån eller en for høj købesum). C må kræve
beløbet – der funktionelt er at sidestille med et udlån – tilbage fra B, og B må kræve
tilbage fra A. ”Manglen” ved genstanden dækker jo ikke over andet end en fordring
på et pengebeløb!
Tankegangen bag direkte ”kontraktskrav” ved mangler kan anskues som en
juridisk atavisme: Et tilbageskridt fra abstrakte normer og regler om fordringer til
helt konkret, primitiv retstænkning, hvor en mangel anskues som en egenskab ved
tingen – næsten en ”ånd”, som bor i tingen selv, og som følger med tingen rundt i
verden. Måske er tankegangen undertiden forbundet med – eller ligefrem støttet
på – den antagelse, at B, der har videresolgt til C, ikke selv kan have et krav mod
A, så længe C ikke har rejst noget krav mod B. Det er imidlertid ikke nødvendigvis
nogen rigtig antagelse.22

20
21
22

Anderledes resultatet i en US-amerikansk sag omtalt af Jan Kleineman: Ren förmögenhetsskada
(1987) s. 386 f.
Udtrykket er hentet fra Stefan Lindskog: Något om täckningsfordringar, i JFT 1985 s. 229 ff.
Jf. Laila Zackariasson i Torgny Håstad (ed.): The Nordic Contracts Act (2015) s. 247.
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Lad os tage et eksempel: A sælger en ting for 100.000 kr. til B, der videresælger
for 120.000 kr. til C. Tingen lider af en mangel, som det koster 40.000 kr. at udbedre.
C reklamerer over for B, men tager ikke skridt til sagsanlæg. Forældelse nærmer sig
i forholdet A-B, og B anlægger sag med krav om 40.000 kr. i afslag eller erstatning
af A. Skal A frifindes, fordi B ikke ”har lidt noget tab”? Nej, for et krav om afslag
forudsætter ikke noget tab, og i øvrigt måtte B’s tab jo opgøres på grundlag af
kontrakten med A, og på dette grundlag har B et krav mod A – ganske uanset om C
nogensinde rejser et krav mod B eller ej. Kontrakten med C kan A ikke påberåbe sig
over for B – den er en for ham uvedkommende kendsgerning, en res inter alios acta.23
Indrømmelse af et krav fra C direkte mod A – og med forbigåelse af B – vil, hvis
B er gået konkurs, betyde, at C får en privilegeret status sammenlignet med alle
andre kreditorer i B’s konkursbo.24 Spørgsmålet er, om dette er acceptabelt. Hvorfor
skal C stilles bedre end alle andre kreditorer? Et direkte krav mod A er jo ikke et
tingligt sikret krav, og der er ikke iagttaget nogen sikringsakt.
Direkte krav fra C mod A rejser flere andre spørgsmål: Skal C indrømmes et
sådant krav mod A, også hvor C er gavemodtager (og derfor ikke selv har noget
mangelskrav mod B)? Skal C have et direkte krav mod A, også hvis C har købt til
en meget lav pris ved et tvangssalg fra B, f.eks. fordi B er truet af økonomisk ruin
eller ønsker at udvandre og bosætte sig i et andet land, eller fordi salget skete fra
hans døds- eller konkursbo med absolut ansvarsfraskrivelse? Skal C have et sådant
krav, også hvor han har købt på tvangsauktion eller frivillig auktion?
Hvorledes er retsstillingen, hvis både B og C rejser krav mod A? Skal C’s krav
gå forud for B’s eget krav mod A? Kan B eftergive sit krav mod A – evt. mod
betaling – og dermed hindre C i at rejse krav mod C? Kan C, hvis C først vælger at
gå løs mod A, dernæst ombestemme sig og gå løs på B i stedet? Kan C sagsøge B og
A på samme tid? Hæfter B og A solidarisk? Har C fuld anmeldelsesret i begge boer,
hvis både B og A går konkurs? Kan også B anmelde sin fordring i A’s konkursbo?
Direkte krav fra C mod A besværliggør formentlig forligsforhandlinger – og
svækker i hvert fald B’s retsstilling. B kan nu ikke handle et mangelskrav af med en
rimelig sum plus en transport på B’s krav mod A. Det sidste har C jo allerede ex lege.
Hvad gælder i øvrigt, hvis C indgår forlig med A om f.eks. halvdelen af det krævede
beløb. Kan C så afkræve B den anden halvdel? Vil B i så fald have regres mod A
for denne halvdel? Hvad er retsstillingen, hvis A frifindes for C’s mangelskrav?
Dommen kan vel ikke have retskraft for B, eller...?!
Hvis B opdager manglen, opnår en økonomisk kompensation fra A og først
derefter sælger tingen videre til C uden oplysning om manglen, hjælper kjøpslovens
23
24

Sml. Torsten Iversen: Erstatningsberegning i kontraktsforhold (doktorafhandling, 2000) s. 197 med
note 64.
Jf. Laila Zackariasson i Torgny Håstad (ed.): The Nordic Contracts Act (2015) s. 247 f.
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§ 84 ikke C. Der er jo ikke noget krav at indtræde i. Det vil sige, at i den situation,
hvor C har allerstørst behov for et direkte krav, fordi hans medkontrahent B er en
bedrager, har C intet krav.
Et retsinstitut, der helt generelt indrømmer direkte ”kontraktskrav”, rejser i
virkeligheden langt flere spørgsmål, end det besvarer. Hvorfor ikke blot fastholde en
hovedregel om, at en kontrahent kun har et krav mod sin medkontrahent, medmindre
der er grundlag for et erstatningskrav uden for kontrakt (dvs. – da det mellem C og A
blot drejer sig om almindelig formueskade – hvor C har handlet forsætligt eller groft
uagtsomt)? Hvorfor skal B – når både B og C er erhvervsdrivende eller privatpersoner
(forbrugerforhold holder jeg som anført udenfor) – påduttes en regel som kjøpslovens
§ 84, medmindre B husker at forlange den fraveget ved aftale? Hvorfor skal C ikke
afkræve B en transport på et eventuelt krav mod A, hvis han ønsker at kunne fremme
et krav direkte mod A?
Der er grund til at fremhæve, at det kun er hovedreglen, der er sat under debat
her. I særlige tilfælde kan der være gode grunde til at anerkende direkte krav på
subrogationsgrundlag:
Et eksempel herpå foreligger med direkte krav ved ansvarsforsikring. Der er her
en særlig nær sammenhæng mellem skadelidtes krav mod skadevolderen (sikrede)
og sikredes krav mod forsikringsselskabet. Det reelle bliver, at skadelidte i kraft af
sit direkte krav får en form for konkursprivilegium, jf. FAL § 95, stk. 2, som indsat
ved lov nr. 434 af 10. juni 2003.25
Et særligt tilfælde foreligger også, hvor et såkaldt developerfirma optræder
som bygherre og indgår aftale med en hovedentreprenør, der opfører huse, som
firmaet herefter sælger til en andelsboligforening eller en række enkeltkøbere.
Hovedentreprenøren ved på forhånd, at firmaets interesse i at forfølge mangelskrav
kan være begrænset – ikke sjældent går disse developerfirmaer konkurs kort efter
færdiggørelse og salg. Det normale vil være, at firmaet har transporteret sine krav
mod entreprenøren til andelsboligforeningen/køberne, men selv om det ikke skulle
være sket, forekommer en subrogationsløsning her meget nærliggende, sml. UfR
2015.3845 H (om indtræden i en entreprenørgaranti).

25

Resultatet var fastslået i tidligere gældende ret, jf. UfR 2001.1303 H, der til støtte for anerkendelse
af skadelidtes direkte krav mod forsikringsselskabet ved skadevolders konkurs henviste til
forarbejderne til forsikringsaftaleloven og til den udtrykkelige regel i de øvrige nordiske
forsikringsaftalelove.
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Et særligt tilfælde, der har foreligget i praksis og har været drøftet i teorien, er
advokatansvar for fejl ved testamentsoprettelse.26 De forbigåede testamentsarvinger
står ikke i noget kontraktsforhold med advokaten, men må desuagtet have et
erstatningskrav imod ham. Er testator over for advokaten gået med på en gyldig
ansvarsbegrænsning svarende til f.eks. 5 x salæret, må også de forbigåede arvinger
efter min opfattelse være bundet heraf. Der er tale om et deliktsansvar, men det er
kontraktsafhængigt.

6. Under hvilke omstændigheder bør deliktskrav tillades i
konkurrence med kontraktskrav?
Referentens tese om, at der bør udvises forsigtighed med at indrømme direkte krav
med hjemmel i deliktsreglerne, har naturligvis særlig meget for sig, hvis man har
en regel som kjøpslovens § 84. Deliktsansvar kan i så fald stort set forbeholdes
produktansvar og professionsansvar, herunder informationsansvar.
Informationsansvaret er i de allerfleste praktiske tilfælde et kontraktsansvar,
fordi informationen gives af en rådgiver til dennes klient. Informationsansvar kan
imidlertid række videre, således ved forskellige erklæringer, rapporter, attester osv.
Informationsansvaret adskiller sig fra produkt- og professionsansvar derved, at den
typiske skade er en almindelig formueskade – ikke en person- eller tingsskade. Er
informationen rettet til den skadelidte, og havde denne et legitimt grundlag for at
stole på den, må der pålægges (den professionelle) afgiver af informationen ansvar
efter culpareglen, dvs. simpel uagtsomhed begrunder erstatningsansvar.
Referenten har efter min mening ret i, at der også kan pålægges A deliktsansvar
i en kontraktskæde, hvis A har handlet forsætligt eller udvist grov skyld.
Hvis man ikke har en regel som kjøpslovens § 84, men absolut vil indrømme C
et direkte krav mod A, må man overveje, om man foretrækker at lade C subrogere
i B’s retsstilling på ulovbestemt grundlag eller at pålægge A ansvar efter den
almindelige erstatningsregel. I Danmark har vi – som referenten også anfører –
tilladt lidt af begge dele, og retsstillingen må vel betegnes som uafklaret. Der findes
i hvert fald nogle domme, som kun kan læses som anerkendelse af et deliktskrav,
jf. UfR 2004.114 H (bygherre kunne rette erstatningskrav mod underentreprenør i
26

Jf. Werner Lorenz: Nogle betragtninger over erstatningsansvaret i og udenfor kontrakt, Juristen
1984 s. 14 ff. (s. 20 ff.) og Jan Kleineman: Ren förmögenhetsskada (1987) s. 380 ff. (begge med
omtale af US-amerikansk retspraksis) samt Sverre Thune i Lov og Rett 1992 s. 488 ff., Nikolai
V. Skjerdal i Lov og Rett 1993 s. 425 ff. og Torsten Iversen i Lov og Rett 1995 s. 130 ff. I dansk
retspraksis har spørgsmål om advokatansvar i forbindelse med testamentsoprettelse været fremme i
UfR 2008.1324 V og UfR 2015.1394 H.
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anledning af ”sådanne håndværksmæssige fejl”)27 og UfR 2012.2255 H (senere køber
kunne rette erstatningskrav mod vindmølleproducent, der havde foretaget fejlagtig
produktionsberegning)28.
Der er efter min opfattelse stor forskel på, om C lider en personskade, en
tingsskade eller blot en almindelig formueskade. Produktansvaret er især vokset
frem, fordi det er uacceptabelt, at den tilskadekomne C ikke skulle have et krav
imod producenten A (men kun mod sin egen sælger, B). Ved personskader som følge
af professionsansvar uden for kontraktsforhold må ansvar også pålægges, overalt hvor
der er professionsculpa, dvs. blot simpel uagtsomhed. Ved tingsskader er behovet
for erstatning i begge tilfælde mindre udtalt, og ved almindelige formueskader bør
erstatning formentlig normalt kun tilkendes, hvis der foreligger forsæt eller grov
uagtsomhed fra skadevolderens side.
Hvis C har lidt en personskade som følge af en professionel fejl fra A’s side (f.eks.
en entreprenør, en byggerådgiver, en el-installatør eller en gas- og vandmester), må
det altså være ret klart, at han har et erstatningskrav direkte mod A. Det er derimod
ikke sikkert, at de samme grunde taler for at pålægge ansvar i alle tilfælde, hvor
der kun sker tingsskade. Hvor der kun er tale om en formueskade (almindelig eller
ej), bør man nok som udgangspunkt være tilbageholdende med at pålægge ansvar.
En del af vore problemer skyldes efter min vurdering, at vi ikke altid er parate
til at indrømme over for os selv, at der er stor forskel på personskader, tingsskader
og almindelig formueskade. Lad os i stedet for ansvarsgrundlag se på adækvans et
øjeblik, og lad os som eksempel tage en garage, der pga. tømrerens uagtsomhed er
opført, så taget må kollapse før eller siden. Hvis 20-30 voksne og børn derved påføres
alvorlige personskader i forbindelse med en vejfest i garagen, vil tømreren blive holdt
ansvarlig for skaden i fuldt omfang. Hvis kun ejerens bil bliver totalt ødelagt, vil
tømreren nok også blive holdt ansvarlig – men måske ikke fuldt ud, hvis bilen var
ekstraordinært værdifuld, f.eks. en Jaguar E-type. Hvis ejeren driver virksomhed i
garagen – som en anden Bill Gates – vil han næppe få erstatning, i hvert fald ikke fuld
erstatning, for driftstab. (Selv om dette er en formueskade, er det ikke en ”almindelig
formueskade”/”ren økonomisk skade”, da den er indtrådt som følge af en tingsskade).
Hvis man absolut vil tillade direkte krav fra C mod A, kan man – som alternativ til
den legale subrogationsløsning valgt i Norge – tænke sig at pålægge C deliktsansvar
27

28

Sml. den meget omtalte engelske sag Junior Books v Veitchi Co. Ltd., [1982] 3 W.L.R. 477, og
f.eks. kritikken fremsat af A.J.E. Jaffey i Cambridge Law Journal, vol. 42, (1983) s. 37 ff. Om
afgørelsen udtaler Cheshire, Fifoot & Furmston’s Law of Contract, 15th ed. (2006) p. 21, at ”since
1982, subsequent decisions have confined Junior Books v Veitchi within the narrowest limits”. I
afgørelsen Linklaters Business Services v Sir Robert McAlpine Ltd., [2010] EWHC 1145 (TCC)
udtalte dommer Akenhead, at det nu var ”’in practice inconceivable’ that a duty of care would be
found to exist on the facts of Junior Books”, jf. Andrew Burrows: Principles of the English Law of
Obligations (2015) p. 94 (marginnr. 1.323 med fodnote 1271).
Jf. note 14 ovenfor.
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ikke blot ved forsæt og grov uagtsomhed, men også ved blot simpel uagtsomhed,
samtidig med at A’s deliktsansvar over for C begrænses til, hvad B kunne have krævet
af A. Dette synspunkt har været hævdet helt generelt i dansk teori.29 I en næsten
helt ny dansk artikel er det begrænset til tilfælde, hvor der er (nogenlunde) samme
ansvarsbegrænsninger mellem A og B som mellem B og C.30 Modellen kendes fra
lovgivningen, jf. sølovens § 282.31
Det er måske ikke særlig logisk at tillægge kontrakter begrænsende virkning
for A’s deliktsansvar over for C, men i området for direkte krav er der måske ikke
så meget, der er logisk... Lidt tilspidset kan man måske også sige, at det kan være
vanskeligt at hævde et krav om fuldkommen dogmatisk stringens på deliktsområdet,
hvis man samtidig på temmelig udogmatisk grundlag indfører subrogationskrav på
kontraktsområdet uden støtte i lov...

7. Afslutning: et bud på en enklere model
Som afslutning på mine bemærkninger kunne jeg tænke mig at foreslå en enklere
model:
Kontraktskrav kun kan rettes mod en kontraktspart. C har altså som klart
udgangspunkt ikke noget kontraktskrav mod A. Lovgiver kan give C et sådant
krav – som den norske lovgiver har gjort det med kjøpslovens § 84 – men bør efter
min opfattelse ikke give C et sådant krav, medmindre C er forbruger.
Ansvarsbegrænsninger i kontraktsforhold vil som udgangspunkt blive tilsidesat,
hvis den ansvarlige har handlet forsætligt eller groft uagtsomt.32
Deliktskrav kan kun indrømmes i medfør af erstatningsreglerne. Deliktskrav skal
som klart udgangspunkt ikke respektere kontraktsmæssige begrænsninger mellem
A og B eller mellem B og C. Til gengæld skal man være tilbageholdende med at
pålægge deliktsansvar for almindelig formueskade. Det er ikke et delikt over for C,
at A i sin tid har solgt en mangelfuld genstand til B.
Ved delikt må man se på de forskellige former for skade hver for sig:
29
30
31

32

Jf. Søren Borup Nørgaard og Per Vestergaard Pedersen: Springende regres – kontraktsafhængigt
retsbrudsansvar, UfR 1995 B s. 385 ff.
Jf. Aqbal Amiri og Theis Jacobsen: Retsstillingen mellem A og C ved direkte deliktskrav, UfR 2017
B s. 107 ff.
Det er således ikke helt utænkeligt, at A kan påberåbe sig en ansvarsfraskrivelsesklausul i
en kontrakt mellem B og C, selv om dette også strider mod grundsætningen om kontrakters
relativitet, jf. J. Günther Pedersen: Ansvarsfraskrivelse (1957) s. 180 ff. og Lena Godenhielm: Gäller
ansvarsbegränsning i fraktavtal mot tredje man?, JFT 1972 s. 372 ff. og fra retspraksis f.eks. UfR
1993.83 Ø.
Det kan dog forekomme, at ansvarsbegrænsninger opretholdes, selv om der er udvist grov
uagtsomhed, jf. om NSAB 2000 afgørelserne UfR 2005.3438 H (anbringende om aftalelovens § 36
ikke tilladt fremsat) og UfR 2006.632 H (aftalelovens § 36 kunne ikke føre til tilsidesættelse).

295

F ö r h å lla n d e t m e lla n k o n t r a k t s - o c h d e l i k t a n s v a r

Hvis C bliver påført en personskade, er A ansvarlig over for C efter culpareglen
(eller strengere regler, f.eks. om produktansvar), uanset hvilke begrænsninger der
måtte være aftalt mellem A og B eller B og C.33
Hvis C bliver påført en tingsskade, er A som udgangspunkt også ansvarlig over
for C på almindeligt culpagrundlag, men her må en ansvarsbegrænsning, som C har
indrømmet B, normalt også reducere C’s erstatningskrav mod A, hvis grundlaget
kun er simpel uagtsomhed. Muligvis kan A efter omstændighederne over for C
endog påberåbe sig den ansvarsbegrænsning, A selv har aftalt med B, selv om der
ikke er nogen ansvarsbegrænsning mellem B og C.
Hvis C bliver påført en almindelig formueskade – fordi han viser sig at have betalt
for meget / fået for lidt (pga. mangler) – er A som udgangspunkt kun ansvarlig, hvis
A har handlet forsætligt eller groft uagtsomt. Hvis C bliver påført en almindelig
formueskade, fordi han handler i tillid til en af A afgivet erklæring (vurdering,
udtalelse, oplysning, rapport, attest mv.), der er eller må anses for stilet til C, kan C
dog efter omstændighederne kræve erstatning af A på (professions)culpagrundlag.
Moderna domstolar

33

Selv ved personskade kan det forekomme, at en ansvarsfraskrivelse er holdbar, se UfR 2003.500
Ø: Faldskærmsudspringer C pådrog sig en personskade ved et spring arrangeret af klub B,
hvis instruktør A gennemførte springet sammen med C. Landsretten fandt, at A, der døde ved
springet, hverken havde handlet forsætligt eller groft uagtsomt, og at B herefter kunne støtte ret på
ansvarsfraskrivelsen. C havde ikke rejst noget direkte krav mod A(’s dødsbo), men det forekommer
rimeligt at antage, at også A ville have været beskyttet af ansvarsfraskrivelsen i det foreliggende
tilfælde.
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Den øverste domstols oppgaver
Inge Lorange Backer, professor emeritus, Norge 1

Den øverste domstol i en stat kan ha flere forskjellige oppgaver i sin dømmende
virksomhet: å sikre en riktig endelig avgjørelse av en sak, å skape prejudikater til
veiledning for fremtidige saker, å gi en autoritativ rettslig løsning i aktuelle og
alvorlige samfunnsspørsmål, og å sikre kontroll med maktutøving i samfunnet. Det
fremherskende syn i Norden er nå at høyesterettene er og bør være prejudikatdomstoler.
Referenten anser det viktig at de øverste domstolene kan gi rettsavklaring og bidra til
rettsutviklingen, men advarer mot å rendyrke dem som prejudikatdomstoler, fordi
det lett kan gå på bekostning av både sakens parter og lovgiverne. Høyesterettenes
ansvar for rettsenhet, rettsavklaring og bidrag til rettsutviklingen bør skje i et samspill
med lovgiverne. I prejudikatsdanningen bør domstolene i samfunn som de nordiske
i dag generelt være mer lydhøre overfor landets lovgivere enn overfor internasjonale
domstoler. De øverste nasjonale domstoler bør være en garantist for demokratiske
beslutningsprosesser, men avstå fra rettsutvikling som lovgiverne ikke kan endre. At
de øverste domstoler har flere oppgaver enn å skape prejudikater, bør ha betydning for
den måten prejudikatfunksjonen blir ivaretatt på, bl.a. ved ankesiling og domskriving.
Referenten oppsummerer avslutningsvis sine hovedsynspunkter i ni teser.

1

Inge Lorange Backer er professor emeritus ved Institutt for offentlig rett, Universitetet i Oslo og
tidligere ekspedisjonssjef for Justisdepartementets lovavdeling.
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1. Innledning
De nordiske juristmøtene har med 25 års mellomrom diskutert den øverste
domstols oppgaver.2 I 1966 lå hovedvekten på å løse partenes tvist og få redusert
høyesterettenes arbeidsbelastning. I 2017 blir høyesterettene betraktet og ser seg selv
som prejudikatdomstoler. Det er resultatet av utviklingen gjennom femti år. Med
de nasjonale og internasjonale erfaringer som vi har nå, er det verdt å spørre hva det
innebærer at den øverste domstol skal være en prejudikatdomstol, og om den bare
skal være det.
En høyesterett har sin dømmende oppgave til felles med lavere domstoler. Men
målet med behandlingen i de forskjellige domstolsinstansene kan være forskjellig.
For eksempel bygger den norske tvistelovreformen på at tingrettene skal være den
alminnelige førsteinstans til å få løst sivilrettslige konflikter, lagmannsretten en
ankedomstol som foretar en reell overprøving uten en ny fullstendig behandling av
hele saken, og Høyesterett ha til hovedoppgave å sikre rettsenhet, rettsavklaring og
i noen grad rettsutvikling i samspill med lovgivende myndigheter.3
Ved siden av den ordinære dømmende virksomhet kan en høyesterett ha enkelte
oppgaver som andre domstoler ikke har. Det kan også være å stille til rådighet
for samfunnet den kompetanse og autoritet som dommerne har, f.eks. gjennom
deltakelse i lovgivningsarbeid, i granskingskommisjoner eller i tvisteløsning utenfor
de alminnelige domstoler. I de senere år har en frykt for at slike sidegjøremål skal
gå ut over dommernes uavhengighet og domstolens kapasitet, ledet til økende
skepsis, særlig mot deltakelse i granskingskommisjoner eller tvisteløsning utenfor
domstolene. Jeg konsentrerer meg her om den øverste domstols oppgaver i sin
dømmende virksomhet.
Nedenfor tar jeg i prinsippet sikte på både de ”alminnelige” høyesteretter og de
øverste forvaltningsdomstoler. Det betyr mer for den øverste domstols oppgaver
om domstolssystemet består av to eller tre instanser. Derfor har Islands Hæstiréttur
og Högsta förvaltningsdomstolen i Finland stått i en annen stilling enn de øvrige

2

3

Se Förhandlingarna vid Det tjugofjärde nordiska juristmötet i Stockholm 31 august – 2 september
1966 s. 143-61 og bilag 5 (referent Bo Palmgren (Finland), koreferent Gunnar Bomgren (Sverige)) og
Förhandlingarna vid Det 31 nordiska juristmötet i Helsingfors 19 – 21 augusti 1987 del I s. 293-308
og del II s. 489-521 (referent Johan Lind (Sverige), koreferent Magnús Thoroddsen (Island)). – I de
siste 15-20 årene har den øverste domstols oppgaver vært diskutert i mange artikler i tidsskrifter og
i fest- og jubileumsskrifter i de forskjellige nordiske land. For en komparativ drøfting se Per Henrik
Lindblom: The Role of the Supreme Courts in Scandinavia, 39 Scandinavian Studies in Law
(Stockholm 2000) s. 325-66 (opptrykt i Per Henrik Lindblom: Progressiv process (Uppsala 2000)
s.87-145).
Se bl.a. Innst. O. nr. 110 (2004-2005) fra justiskomiteen om lov om mekling og rettergang i sivile
tvister (tvisteloven) s. 9-10 og 70 sp.1.
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høyesterettene,4 og derfor la den såkalte toinstansreformen i Norge – som trådte i
kraft i 1995 og innebar at alle straffesaker skulle reises for tingretten, med ankeadgang
til lagmannsretten – et viktig grunnlag for å revurdere Høyesteretts oppgaver.
Jeg tar ikke opp særdomstoler med et begrenset saksfelt – hverken hvilken oppgave
den øverste særdomstol har på sitt område, eller om særdomstolens avgjørelser bør
kunne ankes til den alminnelige høyesterett.

2. Generelt om domstolenes og høyesterettenes oppgaver
Domstolene har en rekke oppgaver i samfunnet: (1) konfliktløsning, (2) sanksjonering
av regelbrudd, (3) å bidra til monopolisering av fysisk tvang, (4) kontroll med
maktutøving fra offentlige myndigheter og andre, (5) gjennomføring av den
materielle rett og (6) rettsavklaring og rettsutvikling der lovgivningen ikke gir svar.
En sak som kommer for den øverste domstol, har allerede vært behandlet i minst
én instans, oftest i to. Hva skal da være den øverste domstols særlige oppgave? Jeg
skal diskutere fire slike oppgaver:
1. Sikring av en riktigst mulig løsning av den enkelte sak
2. Prejudikatinstans med sikte på rettsenhet, rettsavklaring og rettsutvikling
3. Autoritativ (rettslig) løsning av et aktuelt samfunnsproblem
4. Kontroll med maktutøvingen, særlig av de andre øverste statsmakter.
Disse oppgavene gjør hver for seg krav på en nærmere kommentar (4-7). Dessuten
fortjener forholdet til internasjonale domstoler en kort omtale (8). Hvilke oppgaver
en domstol skal ha, har betydning for hvilke saker den bør få til behandling, og det
kan også legge føringer på arbeidsmåten, sammensetning og rekruttering (9-11).

3. Den øverste domstols kapasitet og
etterspørselen etter den
Hvor mange saker den øverste domstol kan håndtere, beror på hvor mange dommere
den har, og hvor mange som skal delta i avgjørelsen av den enkelte sak. I Norden er
den alminnelige holdning at den øverste domstol skal ha et begrenset antall dommere
4

I Island vedtok Alltinget i 2016 å etablere en anneninstans, landsréttur, med sete i Reykjavík.
Reformen vil tre i kraft 1. januar 2018. Den medfører at det vil trenges tillatelse fra Hæstiréttur til å
få behandlet en anke over en dom i landsréttur.
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– stort sett mellom 10 og 20, at flere dommere skal delta ved pådømmingen i den
øverste instans enn i underinstansene, og normalt at ikke alle dommerne deltar i den
enkelte sak.5 Andre land ser annerledes på det – noen ytterpunkter er Storbritannia
og USA på den ene siden, og Frankrike på den annen.
Når en part som ikke har fått medhold, avstår fra å anke, kan det ha forskjellige
grunner. Prosessen i en lavere instans kan ha overbevist parten om domsutfallet, eller
iallfall om at en anke kan føre til dårligere resultat. Parten kan mangle ressurser til å
føre en ankesak eller komme til at det blir ulønnsomt, sett i forhold til hva som kan
oppnås. Det kan være at parten ikke har tid til å vente på en bedre avgjørelse etter
anke. Alle disse forholdene – og dermed tilbøyeligheten til å anke – kan påvirkes av
prosessordningen. Særlig aktuelt er det å sikre en behandling i underordnet instans
som øker mulighetene for en riktig avgjørelse som blir akseptert av en part som den
går imot.6

4. Sikre riktig avgjørelse i den enkelte sak
Det tradisjonelle synet er at høyesterettene hadde til oppgave å sikre en riktig løsning
av den enkelte sak. Det er viktig for den enkelte part, men har også betydning
for tilliten til domstolene mer allment. Iblant har det vært sagt slik at av hensyn
til rettssikkerheten har enhver i prinsippet rett til å kunne føre sin sak til topps.
Den øverste domstol blir da betraktet som en ren ankedomstol. Hvor viktig en slik
oppgave er, avhenger av kvaliteten av underinstansenes arbeid generelt.
Rettssikkerhetshensyn taler for at en part bør ha adgang til å få prøvd sin sak én
gang til i en ankeinstans.7 Når det ved siden av førsteinstansen bare er én instans
til å prøve saken, blir høyesteretten en alminnelig ankedomstol. Slik var det frem
til 2007 for Danmarks Højesteret for sivile saker behandlet i landsretten og i Søog handelsretten, og slik er situasjonen ennå for Högsta förvaltningsdomstolen i
Finland og for Islands Hæstiréttur.

5
6
7

I Danmark har Højesteret 19 dommere, i Finland Högsta domstolen 19 og Högsta
förvaltningsdomstolen 29 dommere, i Island Hæstiréttur 9 (7 etter reformen i 2018), i Norge
Høyesterett 20 og i Sverige Högsta domstolen 16 og Högsta förvaltningsdomstolen 15 dommere.
Forskjellige tiltak er aktuelle, bl.a. forsterket sammensetning av retten, sikring av best mulig
opplysning av saken og domskriving av høy kvalitet. Men noen av tiltakene kan gjøre at prosessen
tar lengre tid.
Hvor tungt disse rettssikkerhetshensynene veier, kan variere med hvor grundig forberedelsene til
behandlingen i første instans er. I Norge må de begrensninger i ankeretten som tvistelovreformen
i 2005 innførte, ses i lys av nye krav om at partene avklarer tvisten før saksanlegg, og om
saksforberedelsen i første instans. Bruken av voldgift i sivile saker viser at partene ikke alltid anser
det avgjørende å ha en ankeadgang.
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I straffesaker gjør rettssikkerhetshensynene seg særlig gjeldende. Men det anses
langt viktigere å sikre at en uskyldig ikke blir straffedømt, enn å sikre at en skyldig
blir dømt.8
Hvor viktig det er å slippe inn en anke til behandling i høyesterett for å sikre
riktig resultat, avhenger av om det er grunn til å tro at underinstansens avgjørelse er
uriktig. Er underinstansens dom uriktig fordi den bygger på en urimelig lovtolking,
strider mot sikker rettspraksis eller av andre grunner, er det behov for å korrigere
dette. Mener en part at dommen bygger på et uriktig faktum til skade for ham
eller henne, har vedkommende en grunn til å mene at det bør rettes opp – men
bør det skje ved at den øverste domstol foretar en ny bevisvurdering som tredje
instans? Et alternativ er at den øverste domstol i stedet prøver saksbehandlingen i
underinstansen dersom den har svakheter som kan ha påvirket hvilket faktum som
dommen bygger på.
På den annen side er det liten grunn til behandling i Høyesterett hvis man kan
regne med at underinstansens dom er riktig, slik at anken ikke vil føre frem. Ut fra
en statistisk betraktning er det en rimelig hypotese hvis både førsteinstansen og
anneninstansen er kommet til samme resultat, iallfall hvis det er skjedd med stort
sett samme begrunnelse.

5. Den øverste domstol som prejudikatdomstol
Som prejudikatdomstol vil den øverste domstol ha til oppgave å avgjøre saker der
avgjørelsen kan gi veiledning for andre saker. Det innebærer at den skal konsentrere
seg om rettslige spørsmål, siden bevisvurderingen vanligvis har liten interesse ut over
den konkrete saken. Også som prejudikatdomstol vil den øverste domstol avgjøre den
konkrete saken. Men fra samfunnssynspunkt øker prejudikatvirkningen utbyttet av
ressursene som er brukt til å prosedere og behandle en sak i alle instansene.
Oppgaven for en prejudikatdomstol har flere sider.
For det første skal den øverste domstolen som prejudikatdomstol etablere
rettsenhet der underinstansenes avgjørelser spriker. At rettsspørsmål blir løst på
forskjellige måter i ulike underinstanser, har alltid forekommet. Denne delen av
rollen som prejudikatdomstol er beslektet med oppgaven å sikre en riktig avgjørelse
av den enkelte sak: Innenfor samme jurisdiksjon har man som utgangspunkt
vanskelig for å akseptere flere ulike løsninger av samme rettsspørsmål til samme tid.9
8
9

Jf. kravene om adgang til å anke i den europeiske menneskerettskonvensjon (EMK) protokoll 7 art.
2 og FN-konvensjonen om sivile og politiske rettigheter (SP) art. 14 nr. 5.
Her må det naturligvis tas forbehold for lokale forskrifter og sedvaner.
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For det annet skal prejudikatdomstolen gi rettsavklaring der gjeldende rett
er uklar. Denne siden av prejudikatdomstolens rolle har det alltid vært plass for.
En rettslig uklarhet kan skyldes at forskjellige rettslige argumenter trekker i hver
sin retning, eller at det er uklart hva det enkelte argument innebærer eller hvor
langt det rekker. Består uklarheten i at praksis mellom forskjellige underinstanser
spriker, bidrar rettsavklaringen samtidig til å skape rettsenhet. I alle tilfeller bidrar
rettsavklaringen både til å løse den aktuelle saken og til fremtidig rettledning. Det
kan ha betydning både for samfunnet og for partene selv hvis de møter nye saker
av samme karakter.
Det er ingen klar grense mellom rettsavklaring og den tredje siden av
prejudikatdomstolens rolle, rettsutvikling. Det ligger nær å snakke om rettsutvikling
der det nye standpunktet ikke hadde noen klar støtte før den aktuelle dommen kom.
Rettsutvikling kan innebære rettsavklaring, men kan like ofte gi opphav til nye
uklarheter som kaller på ny rettsavklaring.
Den som er vant med å erkjenne at domstolene har en rettsskapende funksjon,
ser det som en selvfølge at høyesterettene bidrar til rettsutviklingen når de avgjør
enkeltsaker. En rettsutvikling kan bygge på summen av avgjørelser på et område,
eller på en enkelt avgjørelse. Den som oppfordrer til at den øverste domstol i større
grad skal være en prejudikatdomstol, tar ofte sikte på at det skal skje gjennom utsagn
i domspremissene i den enkelte avgjørelse.
Spørsmålet er hvor langt høyesterettene bør gå i rettsutvikling, og på hvilket
grunnlag det bør kunne skje. I de nordiske demokratiske rettsstater, som bygger
på en makt- og funksjonsfordeling mellom lovgivende, utøvende og dømmende
myndigheter, er utgangspunktet at lovgiverne skal stå for rettsutviklingen.
Det er ikke plass her for å gå dypt inn i hvilket rom det bør være for rettsutvikling
i de øverste domstolene. Som generelt utgangspunkt anser jeg det – særlig ut fra
demokratihensyn – viktig at domstolenes rettsutvikling skjer i tråd med lovgivernes
syn og ikke på tvers av det. Behovet for at den øverste domstol står for rettsutvikling,
varierer med lovgivernes aktivitet og kvaliteten på lovgivningsarbeidet. Lar lovgiverne
aktuelle samfunnsspørsmål ligge uløst, kan det bli behov for at domstolene står for
rettsutviklingen.10 Det samme kan være tilfellet når lovgivningen gir kryssende
signaler om hva som skal gjelde. På uregulerte områder har vi mange eksempler
på hvordan domstolenes virksomhet har skapt gjeldende rett. Generelle og kanskje
upresise lovregler vil ofte trenge en utfylling og nyansering når de møter virkeligheten
i enkeltsaker. Det er som kjent urealistisk at lovgiverne har for øye alle de praktiske
situasjoner som kan oppstå i tilknytning til et bestemt lovforslag, og som ved nærmere
10

Jf. f.eks. Pauliine Koskelo: Domare, lagstiftare och professorer, Svensk Juristtidning 2014 s. 619
(særlig s. 622 flg.) og Thomas Bull: Gränser för domstolarnas normskapande roll? Festskrift til Jens
Peter Christensen (København 2016) s. 669 (særlig s. 671-72).
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ettertanke kunne tilsi en modifikasjon i bestemmelsen uten at dens hovedfunksjon
går tapt. Et generelt synspunkt er likevel at domstolene bør være varsomme med å
utvikle retten på en måte som lovgiverne i praksis ikke kan reversere.
Prejudikatdomstolens rolle vil avhenge av prejudikatlæren – hva en dom anses som
prejudikat for. Hvor langt prejudikatvirkningene av den enkelte sak strekker seg,
beror på om det legges avgjørende vekt på faktiske likhetstrekk mellom avgjørelsen og
nye saker, eller på den begrunnelsen for resultatet som domsgrunnene gir uttrykk for
(”anført ratio decidendi”), på en annen mulig begrunnelse for resultatet (”konstruert
ratio decidendi”) eller på sidebemerkninger (”obiter dicta”). Det later ofte til at en
fremheving av den øverste domstols rolle som prejudikatinstans går hånd i hånd med
å fremholde at både anført ratio decidendi og obiter dicta har prejudikatvirkninger.
Det er da lett å overse at prejudikatvirkningen kan være en funksjon av den samlete
praksis på et område, typisk ved avgjørelser som beror på dommerskjønn. Lovfestede
rettslige standarder og straffutmåling gir eksempler på det. Men hvis praksis
gjennom flere avgjørelser ikke er konsistent, kan det være at det rettssyn som man
kan utlede av den samlete praksis, blir både uklart og uhensiktsmessig. I mangel av
lovgivning kan det da bli behov for utsagn i begrunnelsen i en ny avgjørelse som kan
tjene som prejudikat for fremtiden.
I de nordiske høyesterettene er det nå en stigende tendens til å utforme
domsgrunnene med generelle rettslige utsagn om (den fremtidige) rettstilstanden
som grunnlag for avgjørelsen av den aktuelle saken. Jo lengre man går i den
retningen, desto tyngre innvendinger kan det reises. Det gjelder for det første av
hensyn til partene. Særlig sidebemerkninger, men også en generell begrunnelse i
dommen har ofte mer adresse til andre enn til partene. For å gi retten et tilstrekkelig
grunnlag for slike utsagn, kan det bli en sterk forventning om at partene prosederer
saken i større bredde enn det som behøver å være rasjonelt for dem. Det vil fordyre
prosessen – og desto mer jo mer komplekst rettskildematerialet er. For det annet
kommer domstolenes rettsutvikling lettere i konflikt med lovgivernes oppgave
jo lengre en domstol går i å oppstille generelt utformete regler i domsgrunnene.
Grunnlaget for slike utsagn er vanligvis tynnere enn det man kan få til ved ordinær
lovforberedelse med utredning og alminnelig høring.
For en prejudikatdomstol vil kriteriene for hvilke saker som skal tas til
behandling, knytte seg til om saken viser behov for rettsavklaring eller rettsutvikling.
Det kan ha betydning om prejudikatvirkninger bare knytter seg til den øverste
domstol, slik oppfatningen er i Norge, eller om også anneninstansens avgjørelser
kan ha prejudikatvirkning når avgjørelsen blir stående fordi det ikke tillates anke
til den øverste domstol. Knytter prejudikatvirkningene seg bare til den øverste
domstols avgjørelser, kan det være at den bør behandle en ankesak selv om første- og
anneninstansen er samstemt i sin vurdering eller det for øvrig er liten grunn til å tro
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at anken vil føre frem. I slike tilfeller kan søkingen etter et prejudikat komme til å
skje på partenes bekostning: Det tar lengre tid før den vinnende part får nyte godt
av sin rettsposisjon (hvis ikke det skjer en foreløpig iverksetting av anneninstansens
avgjørelse), og den tapende part vil bli pålagt ytterligere prosessutgifter (hvis ikke
staten dekker utgiftene til ankebehandling for å sikre et prejudikat). 11

6. Autoritativ løser av samfunnsproblemer
Det ligger i domstolshierarkiet og i konstitusjonen at den øverste domstolen
representerer den ypperste rettslige autoritet i løsningen av enkeltsaker.12 Det kan
være behov for å påkalle denne autoriteten for å få alminnelig aksept for løsningen
av et omstridt samfunnsspørsmål eller et spørsmål som berører mange.
Fra norsk synspunkt er saken om gyldigheten av vedtaket om utbygging av AltaKautokeinovassdraget et nærliggende eksempel (Rt. 1982 s. 241 P). Det kan også
argumenteres for at særlig spektakulære saker bør bli avgjort av den øverste domstol.
Behandlingen av straffutmålingen for NOKAS-ranet – Norgeshistoriens største ran
med en politiinnsatsleder drept i Stavanger sentrum (Rt. 2007 s. 1056) – kan ses som
eksempel på en slik sak.

7.		Kontroll med maktutøving, særlig offentlig
myndighetsutøving
Kontroll med urettmessig maktutøving er en sentral oppgave for domstolene. Det
gjelder enten maktutøvingen skriver seg fra private eller offentlige myndigheter.
Formålet med denne kontrollen angis ofte å være å beskytte individet, men det er
også behov for slik kontroll for å beskytte fellesskapet mot maktutøving fra enkelte.13

11

12
13

Hvis man på denne bakgrunn mener at også anneninstansens avgjørelser bør ha
prejudikatvirkninger, kan det komme til å omfatte avgjørelser som partene av andre grunner
lar være å anke. Det er ikke nødvendigvis en fordel. En mellomløsning er å la anneninstansens
avgjørelse få prejudikatvirkning bare der den er forsøkt innbragt for den øverste domstol, men
anken er avsilt fordi den øverste domstol anså avgjørelsen for å være riktig. Det som Norges
Høyesterett omtaler som ”miniprejudikater”, der ankeutvalget med en begrunnet kjennelse har
avslått å fremme en anke til behandling fordi det mener anken ikke vil føre frem, svarer et stykke
på vei til dette.
Historiske tradisjoner kan likevel tenkes å gjøre at en annen domstol nyter en lignende autoritet. I
Norden er Svea hovrätt det eksemplet som ligger nærmest.
Eksempler kan være når et foretak slipper ut miljøgifter eller andre forurensende stoffer for å spare
kostnader til rensing, når enkeltpersoner krenker allmenhetens ferdselsrett, eller når ledere eller
myndighetspersoner skaffer seg uberettigete personlige fordeler (korrupsjon).
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Som oftest er det kontrollen med offentlig maktutøving som blir fremholdt i
denne forbindelsen. Det står sentralt i straffesaker, både ved bruk av straffeprosessuelle
tvangsmidler og ved ilegging av straff. I straffesaker vil domstolene enten treffe
avgjørelse i saken selv, eller foreta en full overprøving av den avgjørelsen som
påtalemyndigheten har truffet. Kontrollen med annen offentlig myndighetsutøving
er vanligvis mer begrenset ved at lovgivningen gir forvaltningen en skjønnsmessig
myndighet innenfor visse rammer. I vestnordisk forvaltningsrett blir denne
skjønnsutøvingen som hovedregel ikke overprøvd av domstolene. 14
Er det tale om kontroll med avgjørelser som en av de andre statsmaktene –
parlamentet eller regjeringen – treffer, har den øverste domstol en særlig oppgave
som den tredje statsmakt. Skal domstolene unnlate å legge til grunn en avgjørelse
av én statsmakt, eller sette en slik avgjørelse helt til side, taler gode grunner for at
dette må kunne bringes inn for en annen statsmakt – den øverste domstol – som tar
stilling til det.
Når denne kontrollen bygger på grunnloven, blir høyesterettens rolle ofte
beskrevet som en konstitusjonsdomstol. Det tar særlig sikte på kontroll med
parlamentets lovvedtak. Det kan også omfatte andre tilfeller hvor kontrollen skjer
på grunnlag av internasjonale regler med forrang for ordinær lovgivning, særlig
menneskerettskonvensjoner eller EU/EØS-regler. En slik kontroll har fått større
betydning i de senere år, dels ved at begrensninger for lovkontrollen som gjaldt i
svensk og finsk rett, er fjernet, dels ved at grunnlovens rettighetsvern er utvidet,
og ikke minst ved at internasjonale regler er inkorporert i nasjonalt regelverk med
forrang for andre regler.
Særlig ved prøving mot grunnloven har den øverste domstol en funksjon
som ligner litt på den som konstitusjonsdomstoler i Europa har. Det blir likevel
misvisende å omtale de nordiske høyesteretter som konstitusjonsdomstoler – fordi
de er organisert og sammensatt helt annerledes enn konstitusjonsdomstoler på
kontinentet, fordi de utøver sin kontroll som del av behandlingen av enkeltsaker i
tilknytning til et konkret saksforhold, og fordi det ikke er en forhåndskontroll opp
mot grunnloven eller andre trinnhøyere regler.15
Hvilken betydning denne rollen har, beror dels på omfanget av overordnete regler
som det kan være aktuelt å prøve lovanvendelsen mot. Dels beror det på omfanget
av prøvingen. Stor vekt på høyesterettenes rolle som konstitusjonell prøvingsinstans
vil tale for at man ved ankesilingen prioriterer ankesaker som kan reise spørsmål i
14

15

Forvaltningens skjønnsutøving kan imidlertid bli prøvd opp mot visse ulovfestede prinsipper. En
slik prøving har nok fått sterkere fotfeste i de senere år, selv om det varierer mellom de vestnordiske
land. I Finland og Sverige kan forvaltningsdomstolene som utgangspunkt prøve statsorganers
forvaltningsskjønn fullt ut så lenge det ikke gjelder regjeringsvedtak.
Jf. Eivind Smith: Norges Høyesterett – en ”konstitusjonsdomstol”? Festskrift til Jens Peter
Christensen (København 2016) s. 681-702.
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forhold til overordnete regler, og for at partenes advokater blir oppfordret til å legge
vekt på disse spørsmålene i sin prosedyre. En sterk fremheving av denne rollen kan
føre til at domstolene utvikler en praksis med inngående ”lagprövning” når det ikke
gjelder konstitusjonelle begrensninger for prøvingen. En inngående ”lagprövning”
er likevel ingen nødvendig følge av at den øverste domstol får en oppgave med
lovkontroll.
Én side av lovkontrollen kan ses som et bidrag til å styrke lovkvaliteten – nemlig
der den øverste domstol ikke finner å kunne bygge på en lovbestemmelse fordi
den ikke er klar nok til å oppfylle grunnlovfestede eller menneskerettslige krav
til lovhjemmelen, eller fordi lovgiverne ikke har gitt noen dekkende analyse eller
begrunnelse for den ønskete løsningen. Det forekommer også at en høyesterett
påpeker i domsgrunnene at rettstilstanden er lite tilfredsstillende, og oppfordrer
til lovendring. Kanskje bør høyesterettens kontor oversende dette også direkte til
lovgivende myndighetene – helst parlamentet?16
Det er blitt vanlig i Norden at det finnes lovgivning side om side og i tråd
med en ganske omfattende rettighetskatalog forankret i grunnloven eller i
menneskerettskonvensjoner. Ofte kan en konkret sak da bli løst på grunnlag av en
slik lovbestemmelse. Om den øverste domstol, nettopp fordi den har myndighet til
å anvende overordnete normer, i stedet bygger det samme resultatet på en tolking
av f.eks. en mer generell og upresis grunnlovbestemmelse, kan det føre til unødige
begrensninger i lovgivernes adgang til å revurdere den aktuelle lovbestemmelsen.
Jo mer omfattende den øverste domstols lovkontroll er, desto lettere vil
den komme i konflikt med demokratihensyn. Det bør derfor ikke være noe
mål at den øverste domstol gjennom sin praksis legger mest mulig innhold inn
i grunnlovbestemmelser om forhold som allerede er regulert i lovgivningen.
Det gjelder særlig når grunnlovgiveren har lagt til grunn at nye bestemmelser i
grunnloven ikke gir større rettigheter enn det som allerede følger av lovgivningen,
slik tilfellet var ved den norske grunnlovreformen i 2014 da en rekke rettigheter
ble grunnlovfestet. Den øverste domstol bør ha for øye at overordnete normer ikke
alltid skal betraktes som en skranke for lovgiverne, men som et tolkingsmoment ved
anvendelsen av lovene og som en veiviser – en verdimarkering – for de lovgivende
myndigheter og for domstolene selv når de tar stilling til ulovfestet rett.
En tilbakeholdenhet i lovkontrollen har etter min mening gode grunner for seg
hvis det demokratiske styringssystemet og beslutningsprosessene der fungerer godt.
Jeg våger den påstand at dette er situasjonen i Norden. Et bredere perspektiv viser
imidlertid utviklingstrekk som forstyrrer demokratiske beslutningsprosesser i land
16

I Finland bestemmer grundlagen (99 §) at högsta domstolen og högsta förvaltningsdomstolen kan
fremme forslag til regjeringen om lovgivningstiltak.
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som i utgangspunktet er å regne som demokratiske rettsstater. Da er det viktig at
den øverste domstol kan være en garantist for et reelt demokrati.

8. Den øverste domstols forhold til internasjonale domstoler
Siden den øverste domstols oppgaver sist ble diskutert på et nordisk juristmøte,
er forholdet til internasjonale normer som kan bli overprøvd ved en internasjonal
domstol, blitt et sentralt tema. Det gjelder særlig EU/EØS-retten og internasjonale
menneskerettskonvensjoner med tilknyttede domstoler eller klageorganer.
Det klare utgangspunktet er at inkorporerte menneskerettskonvensjoner med
forrang og EU/EØS-retten skal anvendes av domstolene til fortrengsel for det som
ville følge av nasjonale rettskildefaktorer. Godt lovarbeid skal normalt ha sørget for
at nasjonal lovgivning er i samsvar med disse internasjonale forpliktelsene. Men
det kan forekomme svikt som domstolene vil ha mulighet for å korrigere, iallfall
innenfor rammen av presumpsjonsprinsippet eller prinsippene om direktivkonform
eller EØS-konform tolking. Det hender også at lovgiverne etter en rettspolitisk
vurdering vedtar en lov som blir hevdet å stå i strid med de internasjonale reglene.
Da møter den øverste domstol to hovedutfordringer: å klarlegge innholdet av de
internasjonale reglene, og hvis mulig få frem hvorfor den nasjonale regelen er forenlig
med den internasjonale regelen.
Å klarlegge innholdet av den internasjonale regelen kan være en oppgave som
er forbeholdt den internasjonale domstolen, slik det er etter EU-retten (TEUV art.
267). Etter EØS-avtalen er det ingen plikt for nasjonale domstoler til å forelegge
EØS-rettslige spørsmål for EFTA-domstolen, men en adgang til å gjøre det (ODA
art. 34). Generelt vil en slik forelegging forsinke den endelige avgjørelsen av saken,
iallfall hvis den øverste nasjonale domstol selv er á jour i sin saksavvikling. Det kan
også spørres om en nasjonal høyesterett, iallfall i plenum, har like gode forutsetninger
for å klarlegge det aktuelle rettsspørsmålet som den internasjonale domstolen vil ha.
Iallfall har det begrensete antall forelegginger for EFTA-domstolen fra nasjonale
høyesteretter ført til en livlig diskusjon.17
Når en nasjonal høyesterett selv tar stilling til innholdet av en internasjonal
forpliktelse, skal den da resonnere og opptre som den internasjonale domstolen eller
klageorganet ville ha gjort? Etablert oppfatning er at den nasjonale domstolen ikke
skal legge nasjonal rettsmetode til grunn her, men løse spørsmålet ut fra den metode
som det internasjonale håndhevingsorganet bruker. Når denne metoden ikke gir
17

Se f.eks. Carl Baudenbacher: EFTA-domstolen og dens samhandling med de norske domstolene,
Lov og Rett 2013 s. 515-34 og Arnfinn Bårdsen: Noen refleksjoner om Norges Høyesterett og
EFTA-domstolen, Lov og Rett 2013 s. 535-46.
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noen sikker løsning, kan det forsvare at den øverste domstol trekker inn nasjonale
metodebetraktninger. Norges Høyesterett har således gitt uttrykk for at den kan
bygge på nasjonale verdier innenfor rammen av EMDs metode når den tar stilling
til anvendelsen av den europeiske menneskerettskonvensjon (Rt. 2000 s. 996 P).
Kommer en høyesterett til at nasjonal lovgivning er forenlig med de internasjonale
forpliktelsene, kan den nasjonale dommen bli bragt inn for det internasjonale
håndhevingsorganet. Iallfall ved prøving i Den europeiske menneskerettsdomstol
kan det få betydning for utfallet hvordan den nasjonale domstolen har begrunnet
sitt resultat. For de øverste domstolene blir det derfor en oppgave å utforme
domsgrunnene slik at de kan overbevise EMD. Da blir det viktig å vise hvordan
man har tatt i betraktning EMDs avgjørelser og vurdert det aktuelle rettsspørsmålet
ut fra den metode som EMD selv bruker, og å få frem de hensyn som ligger bak den
nasjonale løsningen, og hvordan de harmonerer med verdiene i EMK.
Den øverste nasjonale domstol kan anlegge ulike syn på sitt forhold til en
internasjonal domstol. Ett synspunkt er at den øverste nasjonale domstol bør
tjene til å avlaste den internasjonale domstolen. Internasjonale domstoler med
suksess kan lett bli overbelastet med lang saksbehandlingstid til følge, ofte til stor
skade for partene i saken. Dette har gjort seg sterkt gjeldende for Den europeiske
menneskerettsdomstol. Et annet synspunkt er at den øverste nasjonale domstol bør
bidra mest mulig til å gjennomføre nasjonalt de avgjørelser som den internasjonale
domstolen treffer i sin praksis med andre stater. Begge synspunkter kan få den
nasjonale domstolen til å ville foregripe en mulig internasjonal rettsutvikling for å
hindre at saken blir bragt videre internasjonalt. Men jo mer den øverste nasjonale
domstol gjør det, desto lettere vil den komme i konflikt med nasjonale lovgivere om
aktuelle samfunnsspørsmål i den enkelte stat.

9. I hvilken grad skal den øverste domstol prøve
faktum og realitetsavgjøre saken?
Historisk har diskusjonen om den øverste domstols oppgaver tatt for gitt at den er
en ankedomstol. Hovedspørsmålene har vært om den bør ha kompetanse til å prøve
både faktum og jus, og om den skal kunne realitetsavgjøre saken, eller om den
skal være en kassasjonsdomstol som må nøye seg med å oppheve underinstansens
dom dersom den er uenig i dens syn. Hovedgrunnene til å begrense høyesterettens
kompetanse har vært å hindre at domstolen blir overbelastet, og konsentrere dens
arbeid om å avklare juridiske spørsmål.
Den øverste domstol er sentralisert og setter i praksis rett bare der den har sete.
Det skaper praktiske problemer med å føre bevis fra andre deler av landet, enten
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det gjelder vitner eller synfaring. Det har vært en grunn til å begrense ankesaker
for den øverste domstol der tvisten knytter seg til slik bevisføring, og likhetshensyn
tilsier at en slik begrensning må gjelde generelt, uten hensyn til om bevisene faktisk
er til stede der den øverste domstol setter rett. I dag gjør de tekniske mulighetene
for bildeoverføring at de praktiske problemene som forelå før, ikke lenger veier så
tungt, selv om det stadig er noe annet å være på stedet selv enn å iaktta det gjennom
bilder tatt fra fotografens vinkel.
Derimot er det fremdeles liten grunn til at en part skal få prøvd bevisvurderingen
i så mye som tre omganger. En del bevis blir mindre sikre med tiden. Bevisvurderingen
i en sak har som oftest lite å si for andre saker, og generelt er det rimelig å vente at
partene legger frem alle relevante bevis i løpet av to instanser. Slik dommere til
høyesterettene rekrutteres, kan det neppe hevdes generelt at de har noe fortrinn
fremfor dommere i lavere instanser når det gjelder å vurdere bevis.
Står disse spørsmålene i en annen stilling når det legges større vekt på andre
oppgaver enn å sikre en materielt riktig avgjørelse i den enkelte sak? Etter min
mening kan både kontrollen med maktutøving og en autoritativ avgjørelse av
omstridte samfunnsspørsmål bli vanskeligere dersom den øverste domstol prinsipielt
er avskåret fra å prøve faktum. Men hensynet til å unngå overbelastning – og å
unngå at den må treffe avgjørelse på grunnlag av et dårligere bevismateriale enn
underinstansen – tilsier at høyesteretten ikke bør være forpliktet til å prøve faktum
i alle ankesaker som den behandler. Derfor bør det aldri være fritt frem for å anke
en avgjørelse dit på grunnlag av feil i bevisvurderingen eller nye opplysninger, og
det er grunn til å legge spørsmål om gjenåpning på grunnlag av nye bevis – særlig i
straffesaker – til andre instanser enn landets øverste domstol.
Generelt taler hensynet til partene for at den øverste domstols avgjørelse bør
være den endelige avslutning på saken i det nasjonale rettssystemet. Om mulig bør
man unngå en ny runde i underinstansen fordi høyesteretten ikke prøver de aktuelle
faktiske spørsmål. Hvis den ikke selv vil prøve bevisvurderingen, risikerer man at
en misfornøyd part i stedet angriper saksbehandlingen – f.eks. at retten har gått
utenfor partenes påstandsgrunnlag (anførsler), eller unnlatt å bidra til klarlegging
og opplysning av sakens faktum ved manglende prosessledelse. Det vil gi en forvridd
prosess som er lite gunstig.

10. Utvelgingen av saker til den øverste domstol
Ser vi prinsipielt på det, kan en sak bli bragt inn for den øverste domstol på tre
forskjellige måter: ved anke fra en part eller annen ankeberettiget, ved forelegging
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fra en underordnet domstol, eller ved at den øverste domstolen selv innkaller saken
til behandling der.
At den øverste domstol selv skulle innkalle en sak til behandling, er utenkelig så
lenge domstolens hovedoppgave er å løse tvister mellom partene. Skal den øverste
domstol være en ren prejudikatdomstol, gir det større mening at den innkaller til
behandling saker der den ser behov for et nytt prejudikat – skjønt man får spørre
seg hvordan høyesteretten skulle få beskjed om at en slik sak er pådømt i en lavere
domstol. Uansett vil en slik innkallingsrett fungere over hodet på partene og skape
tvil om den øverste domstol vil opptre uavhengig og upartisk.
Det er lettere å se for seg at en underordnet domstol forelegger saken for den
øverste domstol, med eller uten partenes tilslutning. Den svenske ”hissen” (56:13 til
56:15 RB) gir underinstansen en viss adgang til å forelegge rettsspørsmål – typiske
”prejudikatfrågor” – for Högsta domstolen til avgjørelse (med dennes samtykke). Det
kan raskt og billig gi et prejudikat før saken fortsetter for tingsrätten eller hovrätten
på dette grunnlaget.
For å få et prejudikat raskere kan det også bli spørsmål om å springe over en
instans.18 I Danmark kan byretten bestemme at en sak skal henvises til landsretten
i stedet – med den konsekvens at landsrettens dom kan påankes til Højesteret.
En slik variant kan gi underinstansen mulighet for å skyve en sak fra seg, uten at
den øverste domstol kan påvirke om saken naturlig hører hjemme der. Etter den
danske retsplejeloven skal derfor landsretten påse at saken har tilstrekkelig prinsipiell
betydning til å bli løftet opp.19
Utvelgingen av saker til den øverste domstol skjer etter nordisk prosessorden i
første hånd gjennom anke fra en av partene (eller annen ankeberettiget).20 I praksis
blir det anket langt flere saker enn den øverste domstolen kan behandle. Det må
derfor skje en siling som avgjør hvilke av de påankete saker som skal slippes inn til
behandling.
Denne utvelgingen av saker for pådømming av den øverste domstol (”ankesiling”)
kan bygge på ulike kriterier og gjøres av den øverste domstol selv, av den domstol
som har avsagt dommen, eller av et annet organ. Synet på den øverste domstols
18

19
20

Etter den norske tvisteloven (§ 30-2) kan man spare behandling i lagmannsretten
ved direkte anke fra tingretten til Høyesterett. Men Høyesterett er varsom
med å gi tillatelse til dette. Et eksempel er Alta-saken (Rt. 1982 s. 241 P)
.
Se retsplejeloven § 226 stk. 1 og 5 og § 368 stk. 3; jf. Børge Dahl: Hvad skal vi med Højesteret?
Festskrift til Jens Peter Christensen (København 2016) s. 619 (628), som påpeker at landsrettene skal
drøfte sin henvisningspraksis med Højesteret.
Det kan forekomme særlige regler som gjør det mulig å få en prøving i høyesterett uavhengig
av hva partene i saken ønsker. Et eksempel er den norske domstolloven § 37, som gir staten ved
vedkommende departement adgang til å anke hvis saken ikke hører under norsk jurisdiksjon.
Bestemmelsen blir meget sjelden brukt i praksis.
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oppgaver vil ha betydning især for valget av kriterier. Uten en tilstrekkelig siling vil
det fort oppstå restanser,21 og saksbehandlingstiden blir lengre enn ønskelig. Men en
sterk siling som sikrer at den øverste domstol alltid er à jour, kan på sin side gjøre at
domstolen ikke får til behandling saker som hadde fortjent å bli avgjort der.
I nordisk rett er det vanlig at den øverste domstol selv rår over utvelgingen
blant de saker som ankes. Det gir domstolen mulighet for å bidra til en planmessig
rettsutvikling på områder som den selv velger. Avhengig av de lovfestede kriteriene
gir det i praksis den øverste domstol grunnlag for en effektiv kontroll med
sakstilgangen og dermed arbeidsbelastningen. Det kan gjøres med sikte på å skaffe
god og tilstrekkelig tid til å gå i dybden i de saker som tas inn (og i og for seg også
til å skaffe seg behagelige arbeidsforhold). Det kan hevdes at ingen vil være bedre
enn den øverste domstol til å vurdere om en anke kan føre frem, eller behovet for et
prejudikat. Men det kan være en arbeidskrevende oppgave.
Hvor mye arbeid som den øverste domstol må legge ned i ankesilingen – og
dermed på bekostning av det ordinære domsarbeid – avhenger av hvor mange
dommere som deltar, og hvilke kriterier og krav til begrunnelse som gjelder for
ankesilingen. Det er derfor vesentlig færre dommere som deltar ved ankesiling
enn ved ordinær pådømming. Tidligere var det i Norge vanlig at spørsmål om
ankesiling ble avgjort uten nærmere begrunnelse. De menneskerettslige krav til
toinstansbehandling22 har ført til at avsiling av en anke over fellende straffedom
i anneninstansen etter frifinning i første instans må begrunnes ganske inngående.
Det kan sies at dette har ført til et slags tosporet system for overprøving ved anke:
en ordinær realitetsprøving med muntlig forhandling, og en enklere overprøving
basert på skriftlig behandling. Kravet til begrunnelse varierer etter karakteren av
den enkelte sak, men generelt må den vise at det er skjedd en reell overprøving. Det
styrker rettssikkerheten, men gjør samtidig at vinningen ved ankesiling for den
øverste domstol delvis går tapt.
Å legge ankesilingen til den domstol som har avsagt den aktuelle dommen,
kan være lite betryggende sett fra partenes synspunkt, og man kan neppe regne
med at den har samme oversikt over behov for å sikre rettsenhet, rettsavklaring
eller rettsutvikling som den øverste domstol vil ha. Det siste kan sies også om
alternativet å legge ankesilingen til en helt utenforstående og uavhengig instans.
Med det alternativet vil arbeidet med ankesiling ha liten mulighet for å komme til
nytte på annen måte.
21

22

Restanseproblemet, saksbehandlingstid og spørsmålet om siling har vært et tilbakevendende tema
i Norges Høyesteretts historie frem mot utgangen av det 20. århundre, se Jørn Øyrehagen Sunde:
Høgsteretts historie (Oslo 2015). De siste 20 år har Norges Høyesterett gjennomgående vært helt à
jour.
EMK protokoll 7 art. 2 og SP art. 14 nr. 5, jf. Menneskerettskomiteens uttalelse Aboushanif mot
Norge (Communication no. 1542/2007).
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I Danmark ble utvelgingen av ankesaker til Højesteret tidligere foretatt av
Justitsministeriet. Skal det avgjørende kriterium for ankesilingen være om det
trengs en rettsavklaring eller rettsutvikling, kan nettopp det være en grunn for
å legge oppgaven til et ministerium med ansvar for lovgivningsoppgaver, som
Justitsministeriet. Ut fra prinsippet om domstolenes uavhengighet er den nå lagt til
et uavhengig kollegialt organ med dommerrepresentasjon, Procesbevillingsnævnet.
Det er mer betryggende for partene i ankesaker hvor staten selv kan ha en interesse.
Det sparer den øverste domstol for arbeidet, og det forebygger at den forfølger sine
egne mål ved utvelgingen – enten det er et rettspolitisk program eller et ønske om
å begrense arbeidspresset.
Utvelgingen dreier seg både om hvilke saker den øverste domstol skal
pådømme, og om hvilke spørsmål i saken som skal slippes inn. Oppgaven som
prejudikatdomstol tilsier at høyesteretten konsentrerer seg om de sider av en sak som
kan få betydning som prejudikat gjennom rettsavklaring eller rettsutvikling. Gjøres
det konsekvent, fører det til at den øverste domstol ikke tar stilling til bevisspørsmål.
Vil det føre til en livsfjern holdning, slik man fryktet i den norske diskusjonen i
mellomkrigstiden, da spørsmålet var om Høyesteretts kompetanse burde begrenses
til å prøve saksbehandlingen og rettsanvendelsen i underinstansen?
En tilskjæring av ankesaken kan gjøre at partene – avhengig av utfallet i den
øverste domstol – blir nødt til å prosedere saken videre i underinstansen, fordi den
øverste domstol ikke har tatt stilling til den i sin helhet.23 I praksis kan det også vise
seg at tilskjæringen har vært for sterk av andre grunner. Når den tilskårne saken blir
prosedert, kan det komme frem at hovedspørsmålet ligger på en annen kant, eller at
andre sider ved saken fremstår som uriktig avgjort i underinstansen. I slike tilfeller
blir det spørsmål om den øverste domstol selv bør være bundet av tilskjæringen.
Den øverste domstols posisjon i rettslivet – også som prejudikatdomstol – beror
ikke bare på hvilke saker den pådømmer, og hvilke løsninger den kommer til i dem.
Det har også betydning at den pådømmer et tilstrekkelig antall. Blir antallet lite,
er det er en dårlig kompensasjon at de få prejudikatene som kommer, er desto mer
gjennomtenkte og har stor rekkevidde, ut over saksforholdet i den aktuelle saken.

23

Et eksempel er Høyesteretts dom 20. desember 2016 (HR-2016-2579-A) om utbetaling ved
dødsfall etter en ulykkesforsikring. Forsikringen dekket ikke selvmord. Lagmannsrettens dom,
som påla selskapet å betale, ble opphevet fordi retten hadde stilt for strengt beviskrav for å anta
at det var et selvmord. De pårørende gjorde gjeldende at forsikringsselskapet uansett hadde
fremsatt selvmordsinnsigelsen for sent, men dette spørsmålet ble ikke behandlet av Høyesterett.
(Høyesteretts avgjørelser er nå bare tilgjengelige på internett, etter at Norsk Retstidende sluttet å
utkomme som trykt publikasjon ved utgangen av 2015.)
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11. Arbeidsmåte, domskriving og assistanse til dommerne
En hovedvekt på rollen som prejudikatdomstol kan ha konsekvenser for
høyesterettenes arbeidsmåte. Behandlingsmåten kan ha betydning for den øverste
domstols kapasitet – det kan f.eks. tenkes at en del ankesaker kan behandles raskere
skriftlig enn muntlig. Dette er et spørsmål hvor det er markerte forskjeller mellom
høyesterettene i Norden.
En domstol med et gitt antall dommere kan øke kapasiteten ved å styrke
assistansen til dommerne. De aller fleste høyesterettene i Norden har en stab av
juridiske assistenter (dommerfuldmægtige/föredraganden/utredere).24 De er ikke
knyttet særskilt til den enkelte dommer. Hvilke oppgaver de har, varierer og henger
delvis sammen med prosessordningen. De kan f.eks. legge til rette for ankesilingen.
I den grad advokatenes prosedyre ikke gir den øverste domstol godt nok grunnlag for
prejudikatsdanningen, kan det bli spørsmål om å bistå dommerne med å innhente
informasjon i det mer komplekse rettskildebildet som preger retten i dag. Går det
her en grense for hvor omfattende assistansen kan bli uten at rettsavgjørelsene reelt
sett helt eller delvis blir påvirket av det assisterende personalet? Skyldes behovet for
rettsavklaring og rettsutvikling mangler og svakheter i lovgivningen, vil det ha mer
for seg å sette ressursene inn i lovgivningsarbeidet.
Prejudikatsdanningen blir nok mer arbeidskrevende jo mer utførlige domsgrunner
som det legges opp til. I domskrivingen er begge ytterpunkter uheldige. En lang dom
hvor alle steiner og argumenter er snudd, blir som regel vanskeligere å sette seg inn i.
Man får huske på at den øverste domstol har til oppgave å treffe en avgjørelse, ikke
å forfatte en rettsvitenskapelig avhandling. Ikke minst vil arbeidet øke jo mer man
tar sikte på å utforme en generell regel med virkninger ut over den aktuelle saken.
Skal man skape grunnlaget for å gå så bredt til verks, vil det lett skje på bekostning
av hvor mange saker som den øverste domstol kan behandle. Det vil være å rendyrke
rollen som prejudikatdomstol mer enn den fortjener.

24

Danmarks Højesteret har ca. 12 dommerfuldmægtige, Finlands Högsta domstol 25-30
föredraganden og Högsta förvaltningsdomstolen ca. 45 föredraganden, Norges Høyesterett
22 utredere og i Sverige ca. 35 föredraganden i hver av Högsta domstolen og Högsta
förvaltningsdomstolen.
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12. Teser
Tese 1: Den øverste domstol har til oppgave både å avgjøre den aktuelle saken og
gi veiledning for fremtiden.
Tese 2: Den øverste domstols oppgave som prejudikatinstans er mer å bidra til
rettsavklaring og rettsenhet enn til en rettsutvikling som lovgiverne ikke
kan endre.
Tese 3: Den øverste domstols oppgave som rettsutvikler bør ses i lys av
lovgivningsmaskineriets effektivitet.
Tese 4: Det er i dag en fare for at den øverste domstol konsentrerer seg for sterkt
om rollen som prejudikatdomstol.
Tese 5: Den øverste domstols lojalitet bør som utgangspunkt ligge mer hos de
nasjonale lovgiverne enn hos internasjonale domstoler.
Tese 6: Den øverste domstol bør selv stå for utvelgingen av ankesaker.
Rettsavklaring og eventuelt rettsutvikling bør være viktige, men ikke
eneste mål ved utvelgingen.
Tese 7: De enkelte ankesakene bør ikke tilskjæres så sterkt at den øverste domstol i
praksis bare får til oppgave å prøve saksbehandlingen og rettsanvendelsen
i underinstansen.
Tese 8: Den øverste domstol bør kunne korrigere en tilskjæring av ankesaken som
er foretatt under ankeforberedelsen, hvis tilskjæringen viser seg å være
uheldig.
Tese 9: Den øverste domstol bør ikke tilstrebe en mest mulig generell og abstrakt
utforming av rettsgrunnlaget for å avgjøre en ankesak.
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Den øverste domstols opgaver
Lars Hjortnæs, Højesteretsdommer, Danmark
Teserne i Inge Lorange Backers referat dækker flere forskellige aspekter af de
nordiske højesteretters rolle og opgaver, som alle er værd at drøfte. Men referatets
hovedvægt må vel siges at ligge på, hvad det i nutiden indebærer – eller bør indebære
– at være en ”præjudikatdomstol”, herunder ikke mindst hvor grænsen går eller bør
gå mellem jura og politik. Referentens teser 1-6 og 9 drejer sig således om variationer
over dette tema. Det er også det, som jeg vil koncentrere mig om i det følgende.
Indledningsvis vil jeg kort nævne, at i Danmark blev Højesterets rolle ændret og
fastlagt med den store domstolsreform i 2007, hvor byretterne blev den almindelige
førsteinstans i både civile sager og straffesager. Et af målene med denne reform var
at sikre, at Højesterets ressourcer primært bruges på – som det siges i forarbejderne
– at ”sikre retsenheden i landet og træffe afgørelser i sager, der rejser spørgsmål af
generel betydning for retsanvendelsen og retsudviklingen eller i øvrigt er af væsentlig
samfundsmæssig rækkevidde”. Efter endnu en justering af ankereglerne i 2014 får
den danske Højesteret i praksis ikke længere sager, der primært angår konkret
bevisbedømmelse. Også i Danmark er Højesteret således nu en ren præjudikatdomstol
af gavn, og Højesterets rolle er jo sådan set klart beskrevet i domstolsreformens
forarbejder – den omfatter primært retsafklaring og retsudvikling.
Men som referenten peger på, er der flere måder at være præjudikatdomstol
på. Blandt andet kan der lægges forskellig vægt på og indhold i henholdsvis den
retsafklarende og den retsudviklende funktion. I hverdagen er grænserne mellem
disse to funktioner ikke så skarpe, som de kan se ud på papiret, men det ændrer ikke
ved, at der trods vores fælles rod i den ofte hyldede nordiske ”pragmatisme” nok er
nogle reelle forskelle i vores måder at gribe opgaven som præjudikatdomstol an på.
Det er der formentlig flere årsager til – bl.a. at vi arbejder på lidt forskellige retlige
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grundlag, at vores traditionsmæssige grundlag er lidt forskelligt, og nok også, at
de nordiske højesteretter og deres omgivende samfund ikke ser fuldstændig ens
på, hvor hovedvægten bør lægges i den øverste domstols arbejde. Jeg vil bidrage til
debatten med nogle reflektioner over den øverste domstols rolle primært baseret
på de erfaringer, jeg har fra den danske Højesteret med det grundlag, som den nu
arbejder på.
Et overordnet spørgsmål for enhver Højesteret, der virker som præjudikatdomstol,
må være, hvor grænsen går mellem jura og politik. Svaret på det spørgsmål er bl.a. i
vidt omfang afgørende for, hvor ”aktivistisk” man er i sin normskabende virksomhed.
Jeg bruger her begrebet ”aktivisme” i en måske lidt snæver betydning, nemlig som
udtryk for, at den øverste domstol udvider sine egne beføjelser, herunder udvider
rækkevidden af sine egne afgørelser, uden sædvanligt grundlag i lov og forarbejder.
Hvor grænsen går, er der ikke noget entydigt svar på. Men det er efter min
mening godt at besinde sig på nogle grundvilkår, som gælder for domstolene generelt
og ikke mindst for den øverste domstol:
Bl.a. er der den grundlæggende forskel i forhold til lovgiver, at Højesteret ikke
kan opstille nogen form for samlet ”norm-program”, men kun kan løse de problemer,
som andre beder retten om at løse. Desuden har den øverste domstol i modsætning til
lovgiver ingen direkte demokratisk legitimitet. Højesteret er da normalt også – igen
i modsætning til lovgiver – et uhensigtsmæssigt forum for normskabelse. Højesteret
kan f.eks. ikke nedsætte sagkyndige komiteer med repræsentanter for alle potentielt
berørte interesser, og Højesteret kan heller ikke sende et udkast til præmisser i høring
hos dem, der kan tænkes at blive berørt af en retsudviklende dom, som Højesteret
overvejer at afsige. Inden for de processuelle rammer, som gælder for den konkrete
sag, der behandles, har Højesteret heller ikke reel mulighed for at sikre, at sagens
parter får oplyst retten om alle relevante konsekvenser af en eventuel ny norm.
Disse grundvilkår taler efter min mening for, at der i hvert fald er et kerneområde
af politisk præget virksomhed, som domstolene så vidt muligt bør holde sig fra. Det
gælder navnlig afvejning af modstående brede samfundsinteresser, især når der er
fordelingspolitiske eller bredere retspolitiske implikationer.
Men regering og parlament har selvfølgelig også noget at skulle have sagt
om dette spørgsmål. Hvis der f.eks. indføres en slags katalog på grundlovsniveau
over civile og politiske rettigheder, herunder økonomiske, sociale og kulturelle
rettigheder, bliver domstolene jo potentielt skubbet mere ind på den politiske scene.
Hvis brede socialpolitiske og velfærdsideologiske synspunkter sættes på paragraffer,
bliver spørgsmålet sat på spidsen, kan man sige. Om en sådan ”retliggørelse” er
en samfundsmæssigt sund udvikling, forekommer i høj grad at være et politisk
spørgsmål, men som referenten er inde på, kan den øverste domstol reagere forskelligt
på en sådan situation.
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I Danmark er der dog ikke nogen generel bevægelse i den retning. Tværtimod
har regeringen og Folketinget så sent som i 2015 besluttet ikke at fremsætte forslag
om at inkorporere en række af FN’s menneskerettighedskonventioner i dansk
lovgivning. Den begrundelse, som blev givet, var netop, at regeringen ikke ville
løbe den risiko, der i givet fald ville være for, at en sådan inkorporering ville forskyde
kompetence fra lovgivningsmagten til domstolene – bl.a. som følge af, at der ville
blive skabt et grundlag for at påberåbe sig udtalelser fra FN-komiteer, som den
danske lovgivningsmagt ellers kunne have valgt ikke at følge.
Men alle vore lande – også Danmark – er jo med i en international retsorden, som
sætter nogle grænser for, hvad lovgivningsmagten kan bestemme uden at komme
i konflikt med de internationale regler. I det enkelte land kan det give anledning
til vanskelige spørgsmål for den øverste domstol. Den danske Højesteret har for
nylig afsagt dom i den såkaldte Ajos-sag, som handlede om, hvorvidt et uskrevet
EU-retligt princip om forbud mod aldersdiskrimination i en tvist mellem private
kunne fortrænge en modstridende dansk lovregel. Højesterets dom i denne sag kan
vel let spøgende betegnes som nærmest ”in-aktivistisk”, eftersom Højesteret fandt, at
man ikke havde hjemmel til at efterkomme EU-Domstolens præjudicielle afgørelse
om, at det ville være i strid med EU-retten ikke at tilsidesætte den pågældende
danske lovregel. Problemet var, at det var EU-Domstolen, som uden grundlag i EUtraktaterne havde fastslået, at princippet skulle have direkte virkning for private, og
at denne situation var helt uforudset i den danske tiltrædelseslov. Dommens resultat
er jo opsigtsvækkende, men for så vidt holdt den danske Højesteret blot fast i, at
hvis de danske domstole skal undlade at dømme efter gældende dansk lovgivning,
så skal det først være besluttet af den demokratisk legitimerede lovgivningsmagt,
at det må være sådan.
Hvis jeg skal sige noget principielt om udøvelsen af opgaven som
præjudikatdomstol, må det nok være, at man ikke bør forholde sig alt for principielt
til denne rolle! Sagerne må nødvendigvis afgøres i den rækkefølge, de kommer,
og sådan at man i hver enkelt sag eller gruppe af sager overvejer, hvordan den
øverste domstol – inden for domstolsprocessens formelle rammer, uden en lovgivers
demokratiske legitimitet og med den baggrund og erfaring, som de medvirkende
dommere har – bedst kan bidrage til løsningen af de reelle problemer, som sagen
rummer eller er et konkret udtryk for. Så må man se, hvor det konkret fører hen
– altså hvor langt der er behov for at gå, og hvor langt det er tilrådeligt at gå med
hensyn til retsafklaring eller retsudvikling.
Med dette udgangspunkt vil jeg sige lidt om referentens enkelte teser, især 1-6
og 9, der som sagt handler om opgaven som præjudikatdomstol.
Om referentens tese 1 og 4: Disse to teser hænger vistnok lidt sammen. Jeg er enig
i det, jeg opfatter som tesernes pointe, nemlig at den øverste domstol ikke i sin iver
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efter at skrive noget generelt og vejledende for fremtiden må glemme de to parter,
hvis konkrete tvist skal afgøres inden for en rimelig tid. Men samtidig er det jo sådan,
at i de fleste tilfælde er der ikke givet tilladelse til at indbringe en sag for Højesteret
primært for at få truffet endnu en konkret afgørelse, men for at den øverste domstol
som sidste instans så vidt muligt kan give en principiel vejledning om de relevante
retsspørgsmål.
I Danmark skriver vi i dag langt oftere brede præmisser end for nogle årtier
siden, men i international sammenhæng – og nok også i nordisk sammenligning –
er en dansk højesteretsdom vistnok stadig ret kortfattet. Det kan have noget med
traditioner at gøre, men kan måske også hænge lidt sammen med, at hos os er de
medvirkende dommere fælles om domsskrivningen - i videst muligt omfang også,
når der er dissens – og fokuserer på at give en så dækkende og forståelig forklaring
som muligt på, hvad der har været afgørende for sagens udfald. Præmisserne bruges
ikke til redegørelser for de forskellige ræsonnementer frem og tilbage, som den
enkelte dommer kan have haft undervejs. Begrundelsens bredde må bl.a. hænge
sammen med, hvor sikre vi er på, at alle relevante konsekvenser er blevet belyst under
sagen og kan overskues. Hertil kommer, at når præmisserne er fælles, udtrykker de
selvfølgelig kun den opfattelse, som dommerne kan være fælles om – det kan efter
omstændighederne gå lidt ud over præmissernes dybde og bredde, men styrker på
den anden side præjudikatværdien af det, der står.
I civile sager kan via deres påstande og tilrettelæggelse af sagen i vidt omfang
styre, hvilken rækkevidde Højesteret vil have grundlag for at give dommen. Og som
referenten rigtigt peger på, kan man ikke forlange, at parterne i en retssag skal tænke
på andre end deres egen interesse i sagen. Det er en væsentlig grund til at forholde
sig pragmatisk tilbageholdende til den normskabende rolle.
Om tese 2: Jeg er helt enig med referenten i, at den øverste domstol bør være særligt
tilbageholdende med at være retsudviklende på områder, hvor lovgivningsmagten
i praksis er afskåret fra at ændre retstilstanden. Det er nok en problemstilling, som
har mindre aktualitet i det land, jeg kommer fra, fordi der som tidligere nævnt
ikke i Danmark er blevet indført en slags ”rettighedskatalog” på grundlovsniveau.
Debatten om denne form for retsudvikling drejer sig i Danmark navnlig om
Menneskerettighedsdomstolens og EU-Domstolens fortolkningsstil og den situation,
at lovgiver har fastlagt en bestemt retstilstand med det generelle forbehold, at den
ikke må være i strid med Danmarks internationale forpligtelser. Her debatteres det
jævnligt, om domstolene bør pålægges at ”gå til stregen” i forhold til f.eks. EMRK
og Den Europæiske Menneskerettighedsdomstols praksis. Erfaringen er nok den,
at det er vanskeligt for domstolene at gå til en ”streg”, som man ikke kan se, fordi
EMD ikke har afgjort en tilsvarende sag. Hvis der ikke er et klart præjudikat fra
f.eks. Menneskerettighedsdomstolen, kan de nationale domstole næsten ikke gøre

320

M o d e r n a d o m s t o la r

andet end at bruge de kriterier på den konkrete sag, som Domstolen har opstillet i
sin praksis, og så afgøre sagen i overensstemmelse hermed.
Om tese 3: Denne tese er jeg mere tøvende over for. Den angår et meget vigtigt
spørgsmål for Højesteret, nemlig kontrollen med de grænser, som gælder for
lovgivningsmagten. Referenten er inde på, at det er rimeligt, at højesteretterne
er tilbageholdende i deres kontrol med lovgivningsmagten, når den demokratiske
styreform og dens beslutningsprocesser er velfungerende, men at højesteretterne skal
være klar til at være garant for det, som referenten kalder et ”reelt demokrati”, hvis
det måtte blive antastet. Ordene kan nok misforstås, for man kan jo umiddelbart
spørge, hvem der skal afgøre, om vores demokratier er ”velfungerende” – er det
noget, som nogle dommere med juridiske uddannelser og typisk med baggrund i
samfundets øverste socialgrupper er specielt gode til? Er det ikke netop den opfattelse
af domstolenes rolle, som mange i vore lande ellers kritiserer EUD og EMD for? Jeg
er derfor enig med referenten, når han også skriver, at jo mere omfattende den øverste
domstols lovkontrol er, jo lettere kan den komme i konflikt med demokratihensyn.
Jeg gætter på, at denne tese har mere aktualitet i f.eks. Norge end i Danmark, for
hvis lovgivningsmagten selv har besluttet, at interesseafvejninger, der har politisk
præg, skal sættes på paragraffer og dermed kan gøres til juridiske spørgsmål, ja så
har den øverste domstol selvfølgelig sværere ved at undslå sig. Men på linje med
referenten mener jeg, at det er meget vigtigt, at den øverste domstol ikke begynder
at sætte sig selv på en piedestal, hvor man føler sig hævet over, hvad der kan tage
sig ud som demokratisk bøvl og ballade. For mig at se er det problematisk ud fra et
demokratisynspunkt, hvis den øverste domstol generelt ser det som sin opgave at
korrigere det politiske system, hver gang man synes, at politikerne ikke kan finde
ud af at drive en forsvarlig udvikling frem.
Om tese 5: Referenten opfordrer til, at den øverste domstol er mere loyal over for
den nationale lovgivningsmagt end over for de internationale kontrolorganer som
f.eks. EUD eller EMD, hvis der er optræk til konflikt. Det er et stort spørgsmål,
referenten her tager op, men jeg har allerede været lidt inde på spørgsmålet om
Højesterets forhold til de internationale domstole. Jeg vil her nøjes med at tilføje, at i
Danmark er vi vant til, at Højesteret scorer meget højt på målinger af befolkningens
tillid til samfundets bærende institutioner. Blandt årsagerne til den høje tillid er
muligvis – udover uafhængigheden og rettens ubestikkelighed – at Højesteret værner
om retssikkerheden og forholder sig pragmatisk og jordnært til sin retsudviklende
rolle.
Jeg er enig i referentens opfordring i den forstand, at der ikke er nogen grund til at
skamme sig over nordisk retspragmatisme i international sammenhæng, og at f.eks. Den
Europæiske Menneskerettighedskonvention trods Menneskerettighedsdomstolens
aktivisme som regel giver mulighed for at reservere et skøn for den nationale lovgiver.
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Om tese 9: Referenten er her inde på, at der er grund til at være forsigtig med
at skrive alt for generelle præmisser om retsgrundlaget for at afgøre den konkrete
sag. Det er jeg som udgangspunkt enig i, men det er ikke en retningslinje, der kan
eller bør sættes på nogen som helst formel. Det må i hver enkelt sag afhænge af de
nærmere omstændigheder, hvor brede præmisserne kan og bør blive. Dommerne
må bl.a. i hver enkelt sag vurdere, hvad det reelle behov er for retsafklaring eller
normskabelse, og om man har det fornødne overblik over de mulige konsekvenser
af brede præmisser. Og det må i givet fald vurderes, hvilket behov for retsudvikling
der er tale om – er det et behov for politisk stillingtagen eller er det et behov for en
afklaring, som domstolene er nærmest til at løse?
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En högsta domstols uppgifter
Timo Esko, president i Högsta domstolen, Finland
Det är naturligtvis lätt att instämma i de huvudlinjer som Inge Lorange Backer som
referent och Stefan Lindskog som korreferent gett utryck i sina presentationer som
jag haft till hands när jag började förbereda mitt anförande.
De högsta domstolarna i Norden har framför allt som uppgift att ge prejudikat
till vägledning för framtida likadana mål. Såvitt Finland angår kan jag referera här
den finska HD:s internet-sidor:
Högsta domstolen utövar den högsta domsmakten i tviste- och brottmål samt övervakar
rättskipningen inom sitt behörighetsområde. Högsta domstolens viktigaste uppgift
är att ge prejudikat i sådana rättsfrågor som lagen inte ger tydliga svar på. Genom
prejudikat skapar man rättsnormer för kommande motsvarande rättstvister och strävar
efter att säkerställa att domstolar runtom i landet tolkar lagen på samma sätt.

Stefan Lindskog syns vara ganska strikt när han uppräknar högsta domstolens
uppgifter på ett mera generellt sätt: ”En högsta domstol har två uppgifter:
normbildning genom prejudikat, som är huvuduppgiften, och att vaka över
lagstiftningens lagenlighet. Inge Lorange Backers sammanfattning av uppgifterna är
bredare: där ingår också att ge en auktoritär rättslig lösning i aktuella och allvarliga
samhälleliga frågor, och kontrollera maktutövningen i landet.
Jag finner Inge Lorange Backers tankar om högsta domstolens roll i aktuella
och allvarliga samhälleliga frågor samt som kontrollör av maktutövning i landet
viktiga och intressanta. Dessa frågor har mycket gemensamt med övervakningen av
lagstiftningens laglighet, som Lindskog hänvisar till. I det följande ska jag fokusera
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på dessa problem utgående från den finska HD:s praxis efter år 2000. Men först ska
jag kort behandla några mera allmänna frågor.

Finns det en verklig prejudikatlära i våra rättssystem,
några tankar om läget i Finland
Såsom Inge Lorange Backer har konstaterat, har man i de Nordiska Juristmötena
diskuterat de högsta domstolarnas uppgifter med 25 års mellanrum. Man har kunnat
ge en ganska exakt och enhetlig bild av de högsta domstolarna. Det är dock en
annan sak än att skapa en teori om det nordiska prejudikatet. Situationen syns vara
mycket annorlunda än i England där begreppet Stare decisis och därtill hörande
fackuttrycken ratio decidenci och obiter dictum har fått ett tydligt innehåll under en
lång utvecklingsperiod.
Vad Finland gäller, kan en orsak till den fega utvecklingen av prejudikatsläran
vara de omständigheter under vilka revisionen av stadgandena om fullföljd till högsta
domstolen genomfördes i slutet av 1970-talet. Tillströmningen av mål till högsta
domstolen hade ökat kraftigt. Det totala antalet inkomna ärenden under perioden
1971–1975 ökade årligen med ca 300, d.v.s. från 2 762 till 3 369. År 1976 inkom så
mycket som 3 850 ärenden. Antalet oavgjorda ärenden hade ökat från 1 937 år 1973
till 3 722 år 1976. Man kunde uppskatta, att med den rådande lagstiftningen skulle
anhopningen av målen fortsätta att växa. Situationen torde ha varit liknande även i
de andra nordiska länderna redan under 1960-talet. Möjligheterna till en reducering
av de högsta domstolarnas arbetsbörda diskuterades även i Nordiska Juristmötet i
Stockholm år 1966.
När man läser igenom det huvudsakliga innehållet i regeringens proposition
(RP106/1978 rd) blir saken alldeles klar. Propositionens syfte var att åstadkomma
ett sådant fullföljdsystem att alla parter i princip skulle ha lika möjligheter att få sin
sak prövad av den högsta instansen. Samtidigt syftade man för högsta domstolens
vidkommande till att förhindra anhopningen av mål och att göra rättegången
snabbare. När man läser motivationerna noggrannare, finner man dock några
anteckningar kring prejudikat och deras betydelse. Det konstateras bland annat
att den högsta instansens domar kommer att rent faktiskt ha en styrande inverkan
på rättspraxis (prejudikat), trots att de hos oss i motsats vad fallet är i en del andra
länder, inte uttryckligen binder de lägre instanserna.
Enligt det gamla fullföljdstillståndssystemet kunde fullföljdstillstånd meddelas
enligt 30 kap. 3 § rättegångsbalken även då det är av vikt med avseende på lagens
tillämpning i andra liknande fall, att målet dras under högsta domstolens prövning
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(RB 30:3, 2 punkten). Betydelsen av den sagda 2 punkten var i HD:s praktik var
dock ringa.
Enligt regeringens proposition borde förutsättningarna för fullföljd ändras så,
att högsta domstolen skulle i första hand handlägga endast sådana fullföljda mål,
där avgörandet kan främja enhetligheten i rättstillämpningen. Detta ändamål har
sedan också nåtts i praktiken. Enligt HD:s egen statistik har besvärstillstånd under
de första åren av 2010-talet meddelats i 85 % av målen med stöd av prejudikatsgrund.
I juridisk litteratur har olika frågor angående prejudikat oftast behandlats som
en del av studier om de högsta domstolarnas ställning och uppgifter i allmänhet.
Ett lysande undantag är Raimo Siltalas doktorsavhanhandling A Theory of
Precedent: From Analytical Positivism to A Post-Analytical Philosophy of Law
(Hart Publishing, 2000). Inge Lorange Backer har nämnt några studier i sitt referat.
En god bild av utvecklingen i Finland erbjuder festskriften Högsta domstolen
60 år, Helsingfors 1979. Därtill kunde man kanske hänvisa till Ingvar Proténius
avhandling Prövningstillstånd i högsta domstolen från år 1984 och Pekka Timonens
licentiatavhandling Ennakkotapaukset ja niiden merkitys oikeuslähteenä (Prejudikat
och deras betydelse som rättskälla) från år 1987. Timonens verk är praktisk i sin natur
och anknyter sig till den finska diskussionen på 1980-talet. På internet kan man bl.a.
finna en liten nyare text, nämligen Fredrik Sjövalls examensarbete Prejudikat som
bindande rättskälla - en jämförande studie i svensk och engelsk rätt från år 2004.
Sjövalls handledare i Lund har varit professor Aleksander Pezcenik.
Timonen, som numera är juris doktor, har konstaterat, att diskussion om
prejudikatens bindande kraft inte hade varit ”aktuell” före 1980-talet. Den reella
betydelsen av prejudikat hade ökat på 1960- och 1970-talen, men samtidigt rådde
enighet om att prejudikaten inte har någon bindande verkan. Efter att de nya
stagandena i 30 kap. rättegångsbalken hade trätt i kraft i början av 1980, förordade
HD:s president Curt Olsson, att högsta domstolens prejudikat i praktiken skulle
ges en starkare roll än tidigare, men dessa tankar fick inte allmänt godkännande.
Högsta domstolens avgöranden kan kritiseras, men de måste efterföljas, var en av
Olssons slogans.
Timonen själv rekommenderade att följande regel skulle iakttas i domararbetet:
I allmänhet borde HD:s prejudikat efterföljas, om det inte finns någon särskild
grund att förfara annorlunda. Finns det att mål, där HD nyligen klart har visat (ett
enda prejudikat räcker inte till) att den stöder en viss juridisk lösningsmodell, ska
prejudikaten efterföljas i alla fall, emedan det skulle vara skadligt för alla parterna att
ett sannolikt slutresultat i processen fördröjs.
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I vad mån har Timonens rekommendation efterföljts i landets domarkår, kan väl
ingen säga.
Några domare och forskare har velat klassificera prejudikat i olika grupper.
Sådant klassificeringsarbete har utförts bl.a. av professor Lars Heuman i Sverige
samt professor Matti Myrsky och justitieråd Pertti Välimäki i Finland. Man
kan t.ex. tala om konstitutiva och deklarativa prejudikat. Vill man göra en mera
finfördelad klassificering, kan listan se ut som följande: 1) ett prejudikat som faktiskt
skapar ny rätt, 2) ett prejudikat som efterföljer ett tidigare prejudikat och bestyrker
det, 3) ett prejudikat som går emot ett tidigare prejudikat och förändrar det hittills
rådande rättsläget. Det kan också hända, att prejudikatet avviker från gällande
lagen. I sådana situationer avfattas domen normalt i förstärkt sammansättning eller
i plenum, och 4) ett prejudikat som utvecklar rättspraxis och på samma gång ändrar
den. Kvalificeringar och listor är naturligtvis intressanta i sig, men jag måste säga,
att jag aldrig har varit med i en diskussion, vare sig med domare eller advokater, där
man skulle ha funderat till vilken grupp ett prejudikat placerar sig i en sådan lista.
Ett intressant tema i nordisk prejudikatforskning är prejudikatets tidsmässiga
omfattning, dvs. prejudikatets livstid. En därtill närstående fråga är, om ett avgörande
kan hålla kvar ett partiellt prejudikatsvärde efter ändringar i den lagstiftning på
vilken avgöranden grundar sig. Jag vill inte gå djupare i denna problematik men
hänvisar bara till professor Heumans artikel i Festskrift till Per Olof Bolding (1992)
”Högsta domstolens prejudikatnedbrytande verksamhet”. För min del konstaterar
jag endast, att Finlands högsta domstol bara sällan hänvisar i sina avgöranden till
prejudikat som har givits före 1990-talet.
Ett välfungerande prejudikatsystem förutsätter att HD-ledamöterna har en
tidsenlig uppfattning om det rättsliga problemets relevans och frekvens i praktiken,
dess svårighetsgrad och dess vikt från samhällets och de enskilda parterna synpunkt.
Å andra sida måste man erkänna att ledamöterna kan ha och har olika uppfattningar
om vad som är juridiskt relevant och intressant. Svenska HD:s ledamot, justitierådet
Bertil Bengtsson hade säkert rätt, när han skrev i finska högsta domstolens 75-års
festskrift år 1993, att det inte heller är så ovanligt att en femmannaavdelning, som fått
upp ett mål till bedömning, ställer frågan till dispensavdelningen: varför i all världen
har ni släppt fram detta mål? Själv minns jag bra hur justitierådet Mikko Tulokas
berättade en historia från den tiden då han ännu verkade som advokat. Tulokas hade
äntligen fått besvärstillstånd i ett mål som han tyckte innefatta en intressant och svår
juridisk fråga. Efter ett och ett halvt år gav HD prejudikatet, men när Tulokas läste
det igenom, fann han att HD hade avgjort en helt annan fråga än han hade tänkt på.
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Litet om rättskällorna och deras hierarki
Den så kallade klassiska rättskälleläran har beskrivits i finska riksdagens web-sida
på följande sätt:
Juridiska avgöranden och juridik bygger på rättskällor och korrekt användning av dessa.
Rättskällorna ligger till grund för det juridiska beslutsfattandet i myndigheternas
verksamhet, domstolarna och rättsvetenskapliga undersökningar. Den främsta
rättskällan är lagen. Andra exempel på rättskällor är lagstiftarens syfte, de nationella
domstolarnas rättspraxis och rättslitteratur.
Lagstiftarens syfte framgår bäst av lagförarbeten såsom kommittébetänkanden,
arbetsgruppsrapporter, regeringspropositioner och riksdagens utskottsbetänkanden.
Rättspraxisens ställning som rättskälla grundar sig på tanken att ett fall som
motsvarar tidigare avgörandepraxis ska avgöras på samma sätt. Som mest betydande
rättspraxis betraktas de högsta domstolarnas, dvs. högsta domstolens och högsta
förvaltningsdomstolens, avgöranden.
Juridiska avgöranden och tolkningar kan också bygga på s.k. tillåtna rättskällor.
Denna grupp av rättskällor är mer dynamisk och har en situationsbunden betydelse. Till
de tillåtna rättskällorna hör till exempel rättsvetenskapliga arbeten, rättskomparativa
argument samt praktiska, etiska och moraliska argument.
Rättskälleläran styr användningen av rättskällor. Rättskälleläran är läran om vilka
rättskällor som ska eller får tillämpas, rättskällornas vikt och deras inbördes hierarki.

Den klassiska rättskälleläran återspeglades ganska troget i högsta domstolens
avgöranden ända till 1990-talet. Högsta domstolen har redogjort och redogör
ännu i sina avgöranden noggrant för den relevanta lagstiftningen, innehållet i de
lagrum som man kommer att tillämpa samt allt det material som tillkommit under
lagberedningen i ministeriet och i riksdagen. Domarnas och domstolarnas arbete
grundar sig stadigt i lagen. Parlamentet är den högsta statsmakten. Samtidigt måste
man beakta 106 § i grundlagen med följande lydelse:
106 § Grundlagens företräde
Om tillämpningen av en lagbestämmelse i ett ärende som behandlas
av en domstol uppenbart skulle strida mot grundlagen, skall domstolen
ge grundlagsbestämmelsen företräde.

Domstolarnas avgöranden, bland vilka de högsta domstolarnas prejudikat är
av första rang, har en lägre gradering på denna skala, och de kan jämföras med
kommittébetänkanden, regeringens propositioner samt betänkanden och utlåtanden
av riksdagens olika utskott.
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Juridisk litteratur anses som en tillåten, men alltså inte en bindande rättskälla.
Domarna tar väl del av allt relevant forskningsmaterial, men det är ganska sällan
någon enskild vetenskaplig bok eller artikel nämns i avgörandet. I detta avseende
råder inte balans mellan rättskipning och forskning. Nästan aldrig får man tag på
en sådan rättslig forskning som inte skulle innehålla en omfattande förteckning av
rättsfall.
Att den klassiska teorin om rättskällorna har förlorat mycket av sin betydelse
beror på Finlands och de andra nordiska ländernas anslutning till Europarådet och
till den europeiska unionen. När Finland blev medlem av Europarådet den 5 maj
1989 anslöt landet sig också till konventionen av den 4 november 1950 om skydd för
de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna (Europakonventionen).
Vid ingången av 1995 anslöt sig Finland, Sverige och Österrike som medlemmar till
den Europeiska gemenskapen, som i och med att Maastrichtfördraget trätt ikraft
hade blivit Europeiska unionen.
Företräde, prioritet, subsidiaritet och direktivkonform tolkning introducerades
som nya termer och verktyg i lagskipningsarbetet. När det gäller de mänskliga
rättigheterna och de grundläggande friheterna, började inhemska domstolar och
myndigheter tillämpa människorätts-konventionen med förpliktelsen att iaktta
också de avgöranden som människorättsdomstolen ger.
I det följande ska jag redogöra för hur Europakonventionen och Strasbourgdomstolens avgöranden har tagit sig uttryck i de prejudikat som Finlands högsta
domstol har gett. Såsom professor Juha Lavapuro har visat i sin avhandling från år
2010, har antalet av de hänvisningar till Europakonventionen och Europadomstolens
domar som högsta domstolen gjort i sina avgöranden, börjat växa i 1990-talet och
särskilt kraftigt fortsatt växten i slutet av 2010-talet.
Människorättsnormerna kan inverka den inhemska lagskipningen på olika sätt.
För de första är det möjligt, att konventionsbestämmelserna påverkar tolkningen
av de inhemska lagarna. Det kan också hända, att domaren tillämpar direkt en
konventionsnorm i ett mål som han håller på att avgöra. På detta sätt lämnas inhemsk
lag obeaktad till förmån för konventionsbestämmelser. Härvid kan de traditionella
tolkningsmaximerna lex specialis och lex posterior komma till användning. Hos oss
har också den ovanciterade 106 § i grundlagen fått en viktig roll, såsom vi senare
kommer att se.
I teorin har man skildrat utvecklingen så att rättskälleläran, som tidigare varit av
statisk natur, nu har blivit dynamisk. Den dynamiska läran bestrider att rättskällorna
och de grunder för beslut som kan härledas av rättskällorna skulle utforma en
konstant struktur, såsom den traditionella statiska läran förutsätter. I stället är det
fråga om sådana grunder för beslut som är ”flytande” så att deras struktur kan ändras
enligt den situation man har till hands.
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Några iakttagelser av Europakonventionens inverkan på
prejudikaturen i Finlands högsta domstol på 2000-talet.
Särskilt om målen angående faderskap och maximen ne bis
in idem
Allmänt. Högsta domstolens avgöranden publiceras som prejudikat om de är
viktiga för lagens tillämpning i andra liknande fall eller i övrigt för en enhetlig
rättstillämpning. Under de senaste åren har ungefär ett hundra avgöranden
publicerats. De publiceras på högsta domstolens webbplats (www.korkeinoikeus.fi)
och i databasen Finlex.
Rubriken för prejudikatet formuleras av den avdelning som har avgjort ärendet
eller av plenum, om det har avgjorts där. Till ett avgörande som publiceras hör
dessutom en redogörelse. I redogörelsen beskrivs den tidigare handläggningen
av ärendet till den del detta är nödvändigt. Högsta domstolens avgörande tas in
i redogörelsen i den utsträckning som krävs för att beskriva den rättsfråga som
prejudikatet avser.
Alla avgöranden som publiceras anses alltså vara prejudikat. Om fallet har
avgjorts i en förstärkt avdelning av 11 ledamöter eller i plenum i stället för av en
sammansättning av fem ledamöter, omnämns detta under rubriken. Högsta
domstolens arbetsordning (16 §) bestämmer, att
Om avdelningens ståndpunkt avviker från en rättsprincip eller lagtolkning som högsta
domstolen tidigare har omfattat, skall avdelningens ordförande informera presidenten
om detta. Presidenten skall också informeras, om avdelningen anser att ett avgörande
av högsta domstolen borde undanröjas eller återbrytas.

Detta meddelande till presidenten kan leda till det att behandlingen av målet
överförs till en förstärkt avdelning eller till plenum.
I det följande kommer jag att i första hand behandla några avgöranden med
inflytande av Europakonventionen som avgivits i plenum eller i förstärkt avdelning
mellan åren 2000–2016. Jag tror att dessa avgöranden kan ge ett viktigt och kanske
också ett intressant perspektiv till rättskälleläran och till förhållandet mellan
lagstiftaren och domaren1.
Relationen mellan Högsta domstolen och Riksdagen i ljuset av avgöranden angående
faderskap och ne bis in idem. Enligt Finlex databasen har högsta domstolen avgjort 19
mål i plenum under den perioden som jag nu betraktar, alltså mellan åren 2000 och
1

Se även Edvin Skoghöys artikel De nordiske domstolene og Den europeiske
menneskerettskonvesjon (SvJT 2013, s. 394- 424).
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2016. I 4 mål av dessa 19 har det varit fråga om ne bis in idem -principen. Därtill kan
man finna 6 andra plenumprejudikat som har sitt ursprung i eller en nära anknytning
till Europakonventionen och Europadomstolens domar. I litet mera än 50 procent
av dessa prejudikat har det alltså varit fråga om tillämpning och tolkning av de
mänskliga rättigheterna. Antalet av de mål som har behandlats i förstärkt avdelning
är klart mindre än antalet plenummål, men även i förstärkt avdelning har behandlats
en stor andel människorättsärenden.
Först ska jag nu granska problematiken i de två faderskapsmål som behandlats
i Högsta domstolens plenum eller i förstärkt avdelning. Såvitt ne bis in idem -angår,
tar jag dock till behandling huvudsakligen prejudikatet HD 2010:45, som getts i en
avdelning med femmanna-sammansättning. Denna dom var början till den långa
raden av ne bis in idem -avgöranden i Finlands högsta domstol. Totalt antal av ne
bis in idem -ärenden i högsta domstolen var under granskningsperioden 29 enligt
Finlex-databsen. Som sagt, fyra av dessa mål har behandlats i plenum (år 2014) och
dessutom en i förstärkt avdelning (2013). Jag ska också redogöra för den kanske
ovanliga dialogen, som i samband med dessa avgöranden uppstod mellan högsta
domstolen och riksdagens grundlagsutskott.
Men jag börjar med de två faderskapsavgörandena. Rubriken av domen HD 2012:11
lyder:
Faderskap - Fastställande av faderskap
Grundlagen - Grundläggande rättigheter - Grundlagens företräde
Europeiska konventionen om mänskliga rättigheter Privatlivets skydd
A som var född innan lagen om faderskap trädde i kraft (TE: 1.10.1976), hade fått
veta namnet på sin far först efter att den i 7 § 2 mom. lagen angående införande av
lagen om faderskap stadgade fem år långa fristen för talan utgått. Då faderskapet
inte erkändes, väckte A talan om fastställande av faderskap. Högsta domstolen fann
att tillämpningen av bestämmelsen om fristen för väckande av talan i detta fall stred
mot den i 10 § grundlagen och i artikel 8 Europeiska konventionen om mänskliga
rättigheter stadgade rätten till skydd för privatliv. Bestämmelsen om fristen för
väckande av talan lämnades med stöd av 106 § grundlagen utan tillämpning och
faderskapet fastställdes. (Omröstn.)
Plenum
L angående införande av lagen om faderskap 7 § 2 mom
GrundL 10 §
GrundL 106 §

Som bakgrund till denna plenum-dom kan man konstatera, att slutsatsen gick
emot en helt klar bestämmelse in i 7 § 2 mom. lagen angående införande av
lagen om faderskap (Barnet eller dess lagligen förordnade företrädare äger rätt
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att föra talan om fastställande av faderskap på sätt i lagen om faderskap stadgas.
Barnatillsyningsmannen äger icke rätt att utan särskilt bemyndigande
föra barnets talan vid rättegång. Talan om fastställande av faderskap skall
anhängiggöras inom fem år från det lagen om faderskap trätt i kraft. Talan kan
dock icke väckas om mannen har avlidit.)
Dessutom hade högsta domstolen i ett ganska nytt prejudikat, HD 2003:107,
ansett, att sagda paragraf inte strider mot Europakonventionen eller grundlagen:
Faderskap - Fastställande av faderskap - Grundlagen - Grundläggande rättigheter Jämlikhet
A som var född innan lagen om faderskap trädde i kraft hade väckt talan om
fastställande av faderskap efter det den i 7 § 2 mom. lagen angående införande av
lagen om faderskap stadgade fem år långa fristen utgått och mannen hade avlidit. En
tillämpning av sagda stadgande stred inte mot det i grundlagen 6 § 2 mom. stadgade
förbudet mot diskriminering.
L angående införande av lagen om faderskap 7 § 2 mom
GrundL 6 § 2 mom

Europadomstolen hade dock i juni 2010 meddelat två domar som berörde Finland
och där det var fråga om fristen för faderskapsfastställelsetalan enligt 7 § 2 mom.
lagen angående införande av faderskapslagen. Den andra av dessa domar angick
prejudikatet HD 2003:107. Europadomstolen har konstaterat bl.a. att tidsfristen
enligt införandelagen var oflexibel och att den hade tillämpats snävt. Tidsfristen löpte
undantagslöst oberoende av barnets ålder, rättshandlingsförmåga eller möjlighet att
lägga fram tillförlitlig bevisning. I båda fallen hade övertygande bevisning fåtts först
genom DNA-undersökningar som gjordes medan rättegången pågick. Det hade
inte visats att det allmänna rättssäkerhetsintresset eller faderns eller dennes familjs
privata intressen hade varit så vägande att klaganden borde förvägras möjlighet att
väcka talan. Europadomstolens slutsats i båda fallen har varit att förvägrandet av
möjligheten att väcka talan inte har stått i riktigt förhållande till de i sig godtagbara
syftena med tidsfristen och att man i synnerhet på grund av tidsfristens absoluta
natur inte hade uppnått balans mellan de olika intressena. Skyddet för privatlivet
enligt artikel 8 i människorättskonventionen hade kränkts.
Högsta domstolen konstaterade i sina motiveringar bl.a. att
”människorättskonventionen är i Finland i kraft på samma nivå som en riksdagslag.
Innehållet i de rättigheter som människorätts-konventionen tryggar bestäms i
hög grad genom människorätts-domstolens rättspraxis. Denna praxis preciseras
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och utvecklas fortlöpande att svara mot tidens värderingar och förhållanden.
Människorättsdomstolens tolkningar anses utvisa människorätts-konventionens rätta
innehåll. Av dessa utgångspunkter följer att den nationella domstolen när den tillämpar
lagarna måste beakta människorättsdomstolens fasta praxis.
Barnets rätt att få det biologiska föräldraskapet konstaterat och fastställt, vilken
hör till skyddet för privatlivet, tryggas både i artikel 8 i människorättskonventionen
och i 10 § 1 mom. finska grundlagen.
I målet ska således avgöras om en tillämpning av tidsfristen enligt 7 § 2 mom.
införandelagen i det föreliggande fallet leder till en uppenbar konflikt med grundlagen
på det sätt som avses i 106 § grundlagen så att domstolen ska ge grundlagsbestämmelsen
företräde.

Högsta domstolen konstaterar att ett iakttagande av tidsfristen enligt införandelagens
7 § 2 mom. i fall där rättsliga eller faktiska orsaker har hindrat att faderskapstalan
väcks inom tidsfristen, kan leda till uppenbar konflikt med grundlagen. I en
sådan situation ska domstolen av 106 § grundlagen ge grundlagsbestämmelsen
företräde. I Finland kan barnets rättsliga förhållande till sin far fastställas enbart
genom erkännande enligt faderskapslagen eller genom ett domstolsavgörande. De
rättsverkningar av att talan om fastställande av faderskap godkänns, vilka bygger
på annan lagstiftning, kan inte begränsas i samband med en sådan talan utan de
avgörs vid behov separat. Det är inte heller i föreliggande fall motiverat att ställa
begränsningar, eftersom ett uttryckligt huvudsyfte med faderskapslagen är rättslig
likabehandling av barn. Man måste också beakta utgångspunkten för 6 § grundlagen,
enligt vilken alla är lika inför lagen och enligt vilken ingen utan godtagbart skäl får
särbehandlas på grund av ursprung eller någon annan orsak som gäller hans eller
hennes person.”
Högsta domstolen ansåg att förkastandet av A:s faderskapstalan med stöd av
införandelagens 7 § 2 mom. skulle innebära en uppenbar konflikt med grundlagen
på det sätt som avses i 106 § grundlagen och med bestämmelsen i grundlagens 10 §
som garanterar skydd för privatlivet. Bestämmelsen om tidsfristen för väckande av
talan fick således i föreliggande fall inte tillämpas.
Man kunde tro att prejudikatet HD 2012:11 skulle leda till en översvämning av
ansökningar om besvärstillstånd eller extraordinärt ändringssökande i motsvarande
ärenden, men så gick det inte till. Bara några enstaka ansökningar togs emot.
Regeringen tog de nödvändiga åtgärderna och satte igång en reform av 1975 års
lag om faderskap. Lagen upphävdes genom L 13.1.2015/11, som gäller fr.o.m. 1.1.2016.
I väntan på den nya lagen gav högsta domstolen ett ganska ovanligt plenumbeslut
(HD 2014:35) om vilandeförklaring i ett ärende som gällde återbrytande av en
faderskapsdom:
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Extraordinärt ändringssökande - Återbrytande av dom i tvistemål Människorättskränkning
Faderskap - Fastställande av faderskap
Rättegångsförfarandet - Vilandeförklaring

A som var född utom äktenskap år 1968, dvs. innan lagen om faderskap hade trätt
i kraft, hade år 2000 väckt talan om att det skulle fastställas att B var hennes far.
Högsta domstolen hade genom sin dom 17.11.2003 (KKO 2003:107) förkastat
käromålet, eftersom talan hade väckts först efter att tidsfristen enligt 7 § 2 mom.
lagen angående införande av lagen om faderskap hade löpt ut 1.10.1981. Europeiska
människorättsdomstolen hade i en dom 6.7.2010 ansett att skyddet för A:s privatliv
hade blivit kränkt. A yrkade efter detta att Högsta domstolens dom skulle återbrytas.
Högsta domstolen ansåg att problemen till följd av den nämnda införandelagen och
tillämpningen av den i första hand skulle lösas genom lagstiftningsåtgärder. En reform
av lagen om faderskap är aktuell och avsikten med den är att lösa dessa problem även
med retroaktiv verkan. Högsta domstolen lämnade ansökan om återbrytande vilande
i avvaktan på att lagstiftningsreformen blir avgjord. (Omröstn.) Jfr KKO:2003:107.

Rubriken for den första ne bis in idem –domen (HD 2010:45 i femmannasammansättning)
som Finlands högsta domstol har givit, lyder:
Skattebedrägeri - Grovt skattebedrägeri
Skatteförhöjning
Ne bis in idem
Res judicata
Lis pendens
A hade genom efterbeskattningsbeslut 13.12.2001 efterbeskattats för skatteåren 1995
- 1998 och påförts skatteförhöjningar på mer än 100 000 euro. A hade yrkat rättelse
av efterbeskattningsbesluten, men hade 28.12.2001 återtagit sitt yrkande och under år
2002 betalat de påförda skatterna och skatteförhöjningarna. Därefter hade åklagaren
19.2.2004 väckt åtal mot A och yrkat att A för samma förfarande som hade orsakat
skatteförhöjningen skulle dömas till straff för grovt skattebedrägeri.
Högsta domstolen ansåg att vid tillämpningen av artikel 4 i tilläggsprotokoll 7 till
Europeiska människorättskonventionen påförande av en dylik skatteförhöjning ska
anses vara ett brottmål och att det vid påförandet av skatteförhöjning var fråga om
samma ärende som i åtalet för grovt skattebedrägeri.
Förbudet i nämnda bestämmelse att åtala eller döma två gånger i samma ärende gäller
situationer där det första avgörandet är slutligt innan det senare förfarandet inleds.
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Eftersom skatteförhöjningsbesluten hade blivit slutliga innan åtal väcktes utgjorde
de skatteförhöjningar som påförts A hinder för att pröva åtalet om skattebedrägeri.
Europeiska konventionen om mänskliga rättigheter 6 art
Europeiska konventionen om mänskliga rättigheter, 4 art i tilläggsprotokoll 7

Före år 2010 var termen ne bis in idem ganska okänd i finsk juridik. Det fanns ingen
lagstiftning i frågan och det fanns inga tidigare prejudikat heller. Men å andra
sidan hade vi en allmän och etablerad kutym, enligt vilken en person, som gjort
sig skyldig till skattebedrägeri, kunde dömas till straff även efter en administrativ
skatteförhöjning.
I HD 2010:45 var det fråga om ett ärende där den administrativa skatteprocessen
hade upphört före den anhängiggjorda straffprocessen antingen därför att A hade
återtagit sitt yrkande om rättelse eller därför att A hade betalat skattebeloppet i
fråga. Skatteförhöjningarna hade alltså blivit slutliga före straffprocessens början.
Även de senare ne bis in idem avgörandena HD 2010:46 och HD 2010:82 behandlade
en likadan situation.
Högsta domstolen fäste i avgörandet HD 2010:45 dock avseende (se punkt 42
och 43) även vid sådana fall, där den administrativa beskattningsprocessen och
straffprocessen är anhängiga samtidigt och frågan om lis pendens ska besvaras.
Samordning av artikel 4 i tilläggsprotokoll 7 till Europakonventionen och finsk
lagstiftning angående skattebrott och beskattningsförfarande är inte möjlig utan
lagstiftarens ingripande. Åtminstone behövs det förändringar i förvaltnings- och
åtalspraktiken. Betraktar man saken ur den statliga maktfördelningens synpunkt,
så hör ansvaret för ett bredare bearbetande av sanktionssystem till den verkställande
eller den lagstiftande makten.
Det är inte motiverat att avvika från ordalydelsen i sagda artikel 4 i
tilläggsprotokoll 7 och dess hävdvunna tillämpningspraxis i en nationell dom med en
utvidgande tolkning. Påföljdssystemen måste omvärderas och anpassas. Med hänsyn
till uppgiftsfördelningen mellan statsorganen ankommer det på den verkställande
och lagstiftande makten att i vidare omfattning forma påföljdssystemen och anpassa
dem med varandra.
Högsta domstolens budskap fick snabbt återklang i riksdagen. Riksdagens
revisionsutskott fäste uppmärksamhet vid behovet av att samordna påföljdsordningen
redan samma år (ReUB 9/2010 rd). Enligt sakkunniga som revisionsutskottet
hade hört rådde det oklarhet när det gällde samordning av olika påföljder.
Revisionsutskottet förutsatte, att det finns anledning att genom lagstiftning
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klarlägga ne bis in idem –principens tillämplighet och att samtidigt se till att man
inte försvagar påföljdssystems preventiva verkan mot ekonomisk brottslighet.
Riksdagens grundlagsutskott konstaterade för sin del i utlåtandet GrUU 9/2012
– RP 3/2012 rd (som gällde ändringar till utlänningslagen och arbetsavtalslagen) bl.a,
att förbudet mot dubbel straff barhet inte kan anses gälla endast rent konsekutiva
förfaranden utan också samtidigt anhängiga förfaranden.
År 2012 gav regeringen till riksdagen sin proposition RP 191/2012 rd med förslag
till lag om skatteförhöjning och tullhöjning som påförs genom ett särskilt beslut
samt till vissa lagar som har samband med den.
HD:s president blev hörd inför GrUU i mars 2013 och framförde kritik mot
sistnämnda regeringsproposition.
GrUU ansåg i sitt utlåtande (17/2013) bl.a. att ett mål kan behandlas på nytt i
straffprocess enbart om den nya bevisningen skulle ha haft en väsentlig påverkan på
den tidigare processens utgång. Det borde framgå av lagtexten att målet kan tas upp
för ny behandling bara i sådana fall där man efter påförandet av skatteförhöjning
har fått bevisning om dylika nya och fundamentala fakta som skulle ha lett till det
att skatteförhöjning ursprungligen inte hade påförts och att målet hade överförts till
straffprocess. Därutöver måste man förutsätta, att de nya fakta som kommit fram är
sådana att det inte har berott på myndigheternas förfarande att de inte har beaktats
tidigare. GrUU fann också viktigt, att beslutet om skatteförhöjning undanröjs innan
ärendet behandlas i straffprocess.
Lagutskottet förenade sig i juni 2013 med de synpunkterna som GrUU framlade
och föreslog motsvarande förändringar till lagförslagen i RP.
Lagen om skatteförhöjning och tullhöjning som påförs genom
ett särskilt beslut (8.11.2013/781) trädde i kraft 1.12.2013. Lagens 3, 4 och 9 § har
följande innehåll:
3 § Skatteförhöjning i förhållande till polisanmälan och inledande av förundersökning
Efter det att skatteförhöjning påförts kan den behöriga myndigheten göra polisanmälan
i samma ärende endast om den har fått vetskap om nya eller nyuppdagade väsentliga
fakta som innebär att förhöjning inte skulle ha påförts, utan ärendet överförts för
behandling i en straffprocess. Dessutom krävs det att det inte beror på myndigheten att
dessa fakta inte beaktades. För att ärendet ska kunna behandlas i en straffprocess krävs
det att den behöriga myndigheten avlyfter den tidigare påförda skatteförhöjningen
innan åtal väcks. När skatteförhöjningen avlyfts gäller i tillämpliga delar vad som i
den berörda lagen föreskrivs om rättelse av beskattning eller skatt till den skattskyldiges
fördel på myndighetens initiativ. Förhöjningen kan avlyftas även om förutsättningar
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för rättelse saknas. Ändring får inte sökas i beslut som den behöriga myndigheten har
fattat med stöd av 2 mom.
4 § Påförande av skatteförhöjning efter det att förundersökning har inletts
Om förundersökningsmyndigheten eller åklagaren har fattat beslut om att avsluta
förundersökningen eller att inte göra förundersökning eller åklagaren har fattat beslut
om åtalseftergift eller har återkallat ett åtal, kan skatteförhöjning som påförs genom
ett särskilt beslut påföras trots vad som bestäms i 2 § 3 mom., inom 90 dagar efter
delfåendet av beslutet.Om åtal har väckts i ärendet eller om det i övrigt behandlas i
den ordning som föreskrivs om brottmål, får den behöriga myndigheten inte påföra
skatteförhöjning i samma ärende, om åtalet eller brottmålet som behandlas i föreskriven
ordning inte senare har återkallats.
9 § Ikraftträdande
Denna lag träder i kraft den 1 december 2013.

I juli 2013, ungefär fem månader före ikraftträdande av den efterlysta nya lagen
8.11.2013/781, utgav högsta domstolen i förstärkt avdelning prejudikatet HD 2013:59. I
prejudikatet kom högsta domstolen nu till den slutsats, att ne bis in idem principen kan
tillämpas inte bara i konsekutiva beskattnings- och straffprocesser utan även i vissa
lis pendens fall. Ställningstaganden av riksdagens grundlagsutskott redogjordes för
och deras betydelse bedömdes omfattande i (punkterna 14–35). HD gav till sökanden,
åklagaren och Skatteförvaltningen möjlighet att uttalas över grundlagsutskottets
sagda tidigare utlåtande 9/2012. Dessutom sände högsta domstolen till kännedom
till A, åklagaren och Skatteförvaltningen en kopia av grundlagsutskottets utlåtande
GrUU 17/2013 som gällde RP 191/2012 rd.
Högsta domstolen ansåg, att de ovannämnda ställningstagandena av
grundlagsutskottet samt även av lagutskottet berörde endast ikraftträdande av den
anhängiga regeringspropositionen, men gällde inte tillämpning av den nuvarande
rätten.
Skattebedrägeri - Grovt skattebedrägeri
Ne bis in idem - Skatteförhöjning
Lis pendens
Högsta domstolen har i avgörandet HD:2010:45 och i avgöranden som givits därefter
ansett att en skatteförhöjning utgör hinder för att pröva ett åtal om skattebrott
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som avser den gärning vilken förorsakat förhöjningen endast ifall avgörandet om
skatteförhöjningen blivit slutligt innan åtalet blev anhängigt.
Högsta domstolen frångick denna tolkning genom att anse att ett hinder för att
pröva ett åtal om skattebedrägeri under nämnda förhållanden föreligger redan då
beslutanderätt om en skatteförhöjning utövats i beskattningsförfarandet antingen
genom att en skatteförhöjning blivit påförd eller genom att man avstått från att påföra
en förhöjning. (Omröstn.)
Jfr KKO:2010:45 KKO:2010:46
Förstärkt avdelning
GL 21 § 2 mom

Enligt Finlex databas hann högsta domstolen utge sammanlagt 14 ne bis in idem
prejudikat mellan HD 2010:45 och HD 2013:59. Av dessa 14 avgjordes 1 i förstärkt
avdelning. Efter lagens ikraftträdande har 4 ne bis in idem fall avgjorts i plenum. Av
dessa fyra gällde 3 extraordinärt ändringssökande, nämligen HD 2014:92 (domarjäv),
HD 2014:93, HD 2014:94 och HD 2014:95. I rubriken till det sistnämnda prejudikatet
konstaterade HD:
Högsta domstolen hade i sitt avgörande HD 2014:93 ansett att prövning av åtal
om skattebedrägeri inte i ett motsvarande fall var ett rättegångsfel som medförde
återbrytande av domen. Högsta domstolen ansåg av de skäl som nämns i beslutet att
domen inte heller härvid kan anses ha byggt på uppenbart oriktig tillämpning av lag
och att det inte fanns laga grund för att återbryta hovrättens dom.

Litet om domarstat och rättsstat
Domarmakt och aktivistiska domstolar är begrepp som ganska ofta har kommit
fram i diskussionen på sistone. Man kan påstå att det har skett en förskjutning av
makt från lagstiftaren till domstolarna2. Ökad domarmakt är det inte särskilt svårt
att definiera men termen aktivistisk domstol eller domstolsaktivismen behöver mera
övervägning. Jörgen Steen Sörensen har i sin nya artikel3 hänvisat till prof, dr.jur.
Hjalte Rasmusens verk The European Court of Justice, enligt vilken aktivismen
kan beskrivas som “regular judicial policy-making in pursuance of police -objectives
2
3

Se Wersäll: Ökad domarmakt och makten över domstolarna, SvJT 2017, s. 1 ss.
Aktivistiske domstole – et blik på Europa og Danmark, Juristen 2017, s. 73 ss.
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which usurp the rule and policy making powers of other branches of government,
specifically if judicial choice-making over a procrasted period of time is at odds,
with election day results”.
Det kan inte vara något tvivel om att den finska högsta domstolen har varit
aktiv, kanske även aktivistisk särskilt i de ne bis in idem -fall som har betraktats ovan.
Det verkar också vara mycket klart, att Europakonventionen och Europadomstolen
spelar en stor roll i domstolspraxis. De är mycket viktigare än man kunde tro från
den utgångspunkt, att Europakonventionen är i Finland i kraft på samma nivå som
en riksdagslag. Den klassiska rättskälleläran har delvis skrivits om, fastän vi inte har
fäst mycket uppmärksamhet vid detta.
Men det fattas en viktig beståndsdel i den finska aktiviteten för att kunde
verkligen definieras som aktivism. Riksdagens makt har inte berövats, utan högsta
domstolen har reagerat i något slags nödsituation och sedan på ett konsekvent sätt
medverkat till att riksdagen skulle återta den position som tillhör den.
Men alla dessa frågor behöver en mera ingående diskussion.
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En högsta domstols två uppgifter
Stefan Lindskog, justitieråd, ordförande i Högsta domstolen, Sverige

Inledning
I sitt referat tar Inge Lorange Backer upp många frågor och behandlar sitt ämne
med ett mått av återhållen distans.
Jag ska i vissa hänseenden göra det lite snävare än Inge Lorange Backer. Och
då för diskussionens skull ska jag i allt fall delvis vara åt det mer onyanserade hållet.
Det har f.ö. redan skett genom titeln till denna framställning.
Men jag ska i några andra hänseenden vidga perspektivet något. Bland annat
ska jag något berör vissa rättsstatliga aspekter. Också här syftar framställningen till
att ge ett underlag för en god debatt.

En högsta domstols första uppgift är att utöva normativ
makt i form av prejudikatbildning
En högsta domstol i ett treinstanssystem ska enligt min mening som utgångspunkt
ha bara en uppgift; rättsbildning genom prejudikat. Så är det inte i något nordiskt
land och så kommer det säkert heller inte att bli. Men när andra uppgifter läggs på
en högsta domstol, så främjar det inte prejudikatbildningen utan sker på bekostnad
av denna.
I sin prejudikatbildning är en högsta domstol inte till för parterna; den parasiterar
på deras process. Det primära syftet med domstolens prövning är inte att avgöra
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målet utan att skapa rätt för framtiden. Det har betydelse i flera hänseenden. Inte
minst gäller det hur avgörandet skrivs. Om detta ska syfta till vägledning, så bör
skrivningarna ta sikte på dem som framöver ska vägledas. Det får inte förhindra att
rättvisa skipas i det enskilda fallet. Och även parterna har anspråk på att bli upplysta
av domskälen. Men att avgöra målet är inte huvuduppgiften; det är ett medel och
inte ett mål.
I princip all prejudikatbildning är normativ. En uppdelning i ansvar för enhetlig
rättstillämpning, klargörande av gällande rätt och rättsutveckling förklarar mindre
än det riskerar att dölja det verkliga förhållandet; genom varje prejudikat utövar en
högsta domstol normativ makt. Om två mellandomstolar i en viss rättsfråga har
kommit till olika resultat utan att någon av dem kan sägas ha fel, så föreligger det
ett normativt vakuum på precis samma sätt som när rättsläget är oklart utan att det
finns några motstridiga domar. Och oavsett i vilket sammanhang en högsta domstol
slår fast vad som gäller i ett oklart rättsläge, så innebär det ett rättsskapande. De
frågor som man bör ställa sig är hur långt den normativa makten sträcker sig, och
hur makten den inom dessa gränser ska utövas.
I det följande ska jag något beröra gränserna för en högsta domstols
normgivningskompetens och hur kompetensen inom dessa ramar bör utövas. Men
först ska jag kortfattat behandla vad normgivningsuppgiften ställer för krav på en
högsta domstols sammansättning.

Normgivningsuppgiftens betydelse för en högsta domstols
sammansättning
Normgivning genom prejudikatbildning är en grannlaga uppgift. När en högsta
domstol genom ett avgörande positionerar rättsläget i ett visst hänseende, ställs
många krav på både resultatet och vägen dit. En fastslagen rättssats ska gå ihop med
rättssystemet i övrigt och dessutom spegla de samhälleliga värderingar som vid tiden
gör sig gällande på det aktuella området. Rättssatsen ska vara tillräckligt vid och
klar för att ge god vägledning. Samtidigt bör den inte vara så fast att den hindrar det
hänsynstagande som kan behöva tas till udda fall. Och på ett dynamiskt rättsområde
kan öppningar för fortsatt rättsutveckling behövas. Domstolens ställningstagande
ska slutligen vara väl motiverat i domskälen.
Rättsbildning genom prejudikat är visserligen händelsestyrd – det krävs i princip
att någon som har förlorat ett mål i mellaninstansen överklagar till högsta instans
– och den sker punktvis genom enskilda avgöranden. Men en högsta domstols
normgivning bör likväl ses ur ett helhetsperspektiv. De enskilda prejudikaten ska
sammantaget bilda normativa mönster med en inre koherens och en gärna tydlig
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men i allmänhet försiktig färdriktning. Detta kräver att ledamöterna i en högsta
domstol inte bara är skickliga jurister rent analytiskt sett, utan också att de har
överblick – såväl när det gäller de juridiska fälten som när det gäller samhället i
stort – och ett medvetet och konsekvent rättspolitiskt förhållningssätt.
Det betyder nu inte att alla ledamöter bör vara stöpta i samma form. Tvärtom
bör de utgöra en bukett av olika blommor och blad. Diversifiering när det gäller
kompetenser, ålder, yrkesbakgrunder, kön, etnicitet, kynne m.m. befrämjar. Det
som förenar ska vara den juridiska skickligheten och förmågan att se längre än
det enskilda målet. Men om prejudikatbildningen över tid ska bilda en harmonisk
helhet så måste antalet ledamöter vara begränsat. Vad ett avgörande blir får inte i
alltför hög grad bero på vilka ledamöter som har deltagit i detta. Jag ifrågasätter
om vi inte idag är för många domare i de nordiska högsta domstolarna. Vidare bör
flertalet ledamöter sitta rimligt länge i domstolen. Kanske 15 år i snitt kan vara ett
riktmärke för en god kontinuitet.
Denna syn är ett bland flera skäl för min inställning att en högsta domstol så
långt det låter sig göras bör ägna sig åt prejudikatbildning. De erfarenheter som en
god prejudikatdomare bör ha är något som helst ska finnas redan när han eller hon
tar säte i domstolen.

Olika normgivningssituationer
När det gäller gränserna för den normativa makten finns det anledning att skilja
mellan olika situationer. Normalfallet är att en högsta domstol genom prejudikat
klargör gällande rätt. Redan genom formuleringen – klargörande av rätten –
antyds att det här inte föreligger något problem med normbildningskompetensen.
Rättskapandet håller sig inom ett redan normerat område och sker i harmoni med
denna normering, man kan tala om en rent rättsklargörande verksamhet.
Men inte sällan innebär ett prejudikat en mindre eller större förändring av
gällande rätt? Här kan man skilja mellan två fall, nämligen rättsbildning i ett
legalt terra inkognito respektive korrigerande rättsbildning. I det förra fallet är det
befogat att tala om rättsutveckling. Ett exempel är att den virtuella tekniken kräver
ny normgivning. I det senare fallet kan man kanske tala om rättskorrigering. Ett
exempel är att konventionsrätten ställer sådana krav att en given rättsregel måste
omtolkas eller rent av förkastas.
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Gränserna för normgivningskompetensen och en högsta
domstols andra uppgift
Även om rättsklargörande prejudikatbildning innefattar ett utövande av
normativ makt medför sådant rättsskapande, som redan har påpekats, inte några
bedömningssvårigheter från kompetenssynpunkt. Vi rör oss här på juridikens stora
autostrador.
I regel bjuder inte heller prejudikatbildning i ett rättsligt terra inkognito på några
problem när det gäller gränserna för en högsta domstols kompetens. Varje rättslig
fråga har ett svar, låt vara att svaret förutsätter ett rättsskapande. Problemet ligger
på en annan kant; det rör principerna för hur normgivningsmakten ska utövas.
Situationen är annorlunda när det gäller vad jag har kallat rättskorrigering
genom prejudikat. Här är åtminstone i princip rättsläget klart. Det finns alltså ett
svar på den fråga som domstolen har att besvara. Problemet är att domstolen av ett
eller annat skäl inte vill godta det svaret.
När gällande rätt är bestämd genom domstolens egen prejudikatbildning kan
rättskorrigering ske enligt särskilda processuella regler. Det föreligger således inte
heller här någon egentlig kompetensbegränsning. Huruvida rättskorrigering ska ske
eller inte är närmast en lämplighetsfråga. Och det ligger i sakens natur att skälen för
en korrigering bör vara ganska tunga för att det ska vara motiverat med ett sådant
ingrepp.
Den svåra men dessbättre ovanliga situationen är att tillämpning av en
lagbestämmelse skulle ge ett resultat som domstolen inte vill acceptera. Det kan
finnas olika skäl till det.
En situation är att en lagbestämmelse har formulerats för vitt med resultat
att den i vissa typfall motverkas sitt syfte. Det finns då i allmänhet utrymme för
domstolen då intentionslojalt formulera en undantagsregel. Huruvida det också är
lämpligt att slå fast en undantagsregel i strid mot lagbestämmelsens ordalydelse är
en annan fråga.
En annan situation är att det föreligger en lapsus från lagstiftaren. Också då kan
ibland en intentionslojal korrigering tänkas.
Men det kan också förhålla sig så att lagbestämmelsen står i strid mot överordnad
lag eller att den inte har tillkommit i laga ordning. Här aktualiseras en högsta
domstols andra uppgift. Domstolen ska vaka över lagstiftningens lagenlighet. Det
rör sig inte här om prejudikatbildning i sedvanlig mening. Det är således inte fråga
om utövandet av någon normativ makt. Det handlar i stället om rättstillämpning
enligt vedertagna rättstillämpningsmetoder men beaktade av förefintliga rättskällor.
En annan sak är att rättskorrigeringen i regel inverkar på domstolarnas framtida
dömande.
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En högsta domstol har alltså en andra uppgift, vid sidan att rättsbild genom
prejudikat, nämligen att vaka över lagstiftningens lagenlighet. Och där är gränsen som
princip absolut, låt vara att den i det enskilda fallet kan vara svårbestämd. Domstolen
ska här strikt begränsa sig till rättstillämpning och inte verka rättsskapande. Jag ska
avslutningsvis något återkomma till denna, den andra uppgiften.

Återhållsamhet som dygd i prejudikatbildningen
Av det sagda följer att när det gäller prejudikatbildning genom utövande av normativ
makt så finns det visserligen så till vida en yttersta gräns för normgivningskompetensen,
att domstolen inte får gå utanför klar lag som är förenlig med de överordnade normer
som gäller för lagen (såsom grundlag och unionsrätten). Men när det finns klar och
gällande lag, så saknas det behov av ett prejudikat. Med utgångspunkten att det måste
föreligger ett prejudikatbehov för att det ska bli aktuellt med ett prejudikat, så saknas
det en egentlig gräns för domstolens normbildningskompetens. Det hela handlar i
stället om lämplighetsöverväganden. Om man så vill kan man dock naturligtvis se
det på det sättet, att gränsen för normbildningskompetensen är relativt bestämd.
Domstolen får inte överskrida den gräns, som för den fråga som domstolen har att
avgöra följer av olika lämplighetskriterier.
Om nu utrymmet för prejudikatbildning är så vitt som jag påstår, ställer då
inte det krav på en generell försiktighet? Inte sällan hör man att prejudikatbildning
ska ske med återhållsamhet. Normgivning ska i allt väsentligt ske genom lag, inte
genom prejudikat.
Något beroende på vad man menar med sådana uttalanden är de naturligtvis
riktiga. Allting med måtta. Men i en konkret rättsfråga kan en tillbakalutad hållning
vid prejudikatbildningen vara lika normativt ingripande som en framåtlutad. Och
det bästa svaret på en prejudikatfråga kan mycket väl vara offensivt i den meningen
att det är både nydanande och överraskande.
Återhållsamhet i prejudikatbildningen bör därför inte ses som en dygd i sig.
Men i det enskilda fallet kan likväl lämplighetsöverväganden tala för att domstolen
bör gå försiktigt fram. Och många gånger finns det goda skäl för en högsta domstol
att gå försiktigt fram. Återhållsamhet på goda skäl är emellertid något annat än
återhållsamhet som en föreställd dygd.
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Prejudikatbildning och lämplighetsöverväganden
Att en högsta domstol har en betydande normbildningskompetens betyder givetvis
inte att den regelmässigt bör utövas till dess yttersta gränser. Omfattningen av
kompetensen säger inget om vad som kännetecknar god prejudikatbildning.
Rent allmänt och helt övergripande kan god prejudikatbildning beskrivas som
adekvat rättslig vägledning i frågor där svar från allmän synpunkt är angelägna.
En högsta domstols resurser är begränsade. Behovet av prejudikat tycks över
tiden inte minska utan snarare öka. Det leder till att urvalet av mål som ska leda till
ett prejudikat – silningen – är en mycket viktig uppgift. Både när det gäller att välja
rätt frågor och att släppa fram rätt mål för den rätta frågan.
Behovet av ekonomisering bör också beaktas vid domskrivningen. Bredare
skrivningar, t.ex. genom att den fråga som ska besvaras sätts i ett större sammanhang
som ger anledning till en vidare belysning av rättsläget, kan ge ökad prejudikatnytta
och bör därför i regel övervägas och möjligheten inte sällan utnyttjas.
Jag har redan varit inne på bl.a. betydelsen av att ett prejudikat är förenligt
med rådande samhälleliga värderingar och rättssystemet i övrigt. Det ska ge god
ledning i en relevant fråga utan att stänga möjligheten till undantag och framtida
rättsutveckling. Jag har också berört, och jag återkommer till, vikten av öppna och
förklarande domskäl.
Men av lika stort intresse i detta sammanhang är vad en högsta domstol bör
försöka undvika vid sin prejudikatbildning. I det hänseendet finns det finns framför
allt två aspekter som bör beaktas. Båda har Inge Lorange Backer framhållit.
En högsta domstol bör helst inte etablera ett rättsläge som lagstiftaren av
praktiska eller politiska skäl har svårt att justera. Det finns bl.a. anledning att ha
respekt för att tillfälliga opinionsyttringar kan bakbinda de folkvaldas händer på
ett sätt som inte drabbar en högsta domstol. Och det kan vara svårt att återta en
”gåva till folket”.
Vidare bör domstolen försöka undvika prejudikat som kan träffa redan vidtagna
dispositioner och andra anpassningar till ett allmänt antaget rättsläge. Normgivning
genom prejudikat lider av bristen att domstolen inte kan anvisa några övergångsregler.
Genom fiktionen att en domstol endast finner vad som är rätt och alltså redan gäller
– något som jag ska återkomma till – kan ett prejudikat verka retroaktivt på ett sätt
som kan vara olyckligt.
Det rör sig emellertid om önskvärda hänsynstaganden och inga gränser för
normgivningskompetensen. Det går inte att helt undvika prejudikat som inte svarar
mot dessa negativa lämplighetskriterier.
Men det finns även andra lämplighetsaspekter som kan tala för återhållsamhet
i prejudikatbildningen. Det kanske viktigaste rör överblickbarheten. Vilka
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samhällsverkningar som skulle följa med ett prejudikat kan vara svårt för en högsta
domstol att bedöma. Inte heller det problemet bör hindra en rättsutveckling genom
prejudikat, men det kan ofta vara en god strategi att gå fram med små steg.

Betydelsen av domskäl
Att rätten är heltäckande har jag redan varit inne på. Varje rättslig fråga som en
domstol ställs inför ska besvaras. Möjligen som ett utflöde av det brukar man
också uttrycka det så, att domstolen finner vad som är rätt. Domstolen utövar inget
rättsskapande utan ägnar sig åt ett rättssökande som resulterar i ett rättsfinnande.
Synsättet är inte utan skäl. Den dömande verksamheten i första och andra
instans utgörs i stor utsträckning av ren subsumtionstillämpning; den egentliga
domaruppgiften blir begränsad till att värdera bevisningen. När det då mer eller
mindre undantagsvis kan bli aktuellt för domstolen att ta ställning i en oklar
rättsfråga kan det finnas psykologiska skäl för att maskera det tillämpningsutrymme
som varje domstol i det enskilda fallet kan ha. En drabbad part kan ha svårt att
förlika sig med att målet gick henne eller honom emot därför att domarna ”hittade
på” en rättsregel som var till hans eller hennes nackdel.
Men när det gäller den högsta instansen och dess uppgift att tillhandahålla
prejudikat bör transparens och intellektuell hederligt leda till domstolen inte döljer
vad den gör. Rättskapandet bör i domskälen inte beskrivas som ett rättsfinnande.
Prejudikatbildning är inget annat än normering. Och som redan har nämnts innebär
normering ett maktutövande, som bör granskas. En sådan granskning bör domstolen
underlätta. Den bör därför öppet redogöra för sin syn på vilka möjligheter som
det normativa utrymmet ger. Argument och motargument som övervägs för olika
möjliga lösningar (regler) bör redovisas i samma mån och på det sätt som de inverkar
på domstolens bedömningar.
Domsmotiveringar som tydliggör att det rör sig om normativa ställningstaganden
kan naturligtvis inbjuda till kritik. Men det måste domstolen leva med. Och så länge
kritiken är konstruktiv är den bara av godo.

Skiljaktiga uppfattningar i en högsta domstol
Värdet av att ledamöterna i en högsta domstol på skilda sätt är olika har redan
framhållits. Det gäller inte bara, bakgrund, erfarenheter och specialistinriktningar.
Det gäller också temperament och kynne. Jag brukar säga, att i varje dömande sits
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bör det finnas en dragare och en bromsare. Men olikheter i sätt och uppfattningar
bjuder också på vissa svårigheter.
Åtminstone förr brukades det talas om att när ledamöter i Sveriges Högsta
domstol hade olika uppfattningar kunde de kompromissa i form av en ”hatt”. Några
egentliga ”hattar” förekommer enligt min erfarenhet inte i dag. Men det kan väl
hända att skilda åsikter leder till att ett prejudikat begränsas i omfattningshänseende
utan att dess inriktning förändras. Ingen kompromiss om den rättssats som avgör
målet, men som prejudikat blir steget kortare eller tillämpningsomfattningen mindre
eller kanske bådadera. Den vidare rättsutvecklingen får stå an till framtiden.
Det är i allmänhet ingen skada förenat med att ett prejudikat på grund av
ledamöternas olika uppfattningar snävas in. Men om olika uppfattningar leder till
att domskälen begränsas därför att ledamöterna har tagit olika resonemangsvägar
för att nå samma mål är det enligt min mening allvarligare. Det kan minska
prejudikatvärdet, och framför allt försvårar det granskningen av hur domsmakten
utövas. Och kompromisser i form av begränsade domskäl förekommer dessvärre
nog då och då.
Det sist sagda leder mig till att framhålla att bland den enskilde ledamotens
uppgifter i en högsta domstol ingår inte bara att grundligt i varje fall överväga vad som
enligt hans eller hennes uppfattning bör vara svaret på den ställda prejudikatfrågan.
Ledamoten bör också stå för och redovisa hur han eller hon kom fram till sitt svar.
Skiljaktiga motiveringar är lika angelägna och påbjuda som skiljaktiga meningar.
Dock naturligtvis under förutsättning att det rör sig om mer principiella skillnader
i synsätt. Det är inget fel i ett en ledamot underlåter att redovisa mindre skillnader
i en uppfattning, så länge det inte begränsar utförligheten i domskälen.
I anslutning till detta vill jag också framhålla min mening, att hänsynen till
kollegorna bör ha vissa begränsningar. I Sverige har det sedan länge ansetts att i en
skiljaktighet – eller i ett sådant särskilt yttrande som förekommer ganska ofta i Högsta
domstolen – så bör argumenteringen inte innefatta kritik av majoritetsuppfattningen.
Men ytterst innebär detta en åsiktscensur som enligt min mening inte är försvarbar.
En annan sak är att sådan kritik naturligtvis ska främja utvecklingen av det egna
resonemanget och uttryckas med respekt för att man kan ha olika uppfattningar.

Demokrati och domstolsskapad rätt
Det sägs ibland att domarskapad rätt kan innebära ett slags demokratiunderskott.
Den lagstiftande församlingen väljs, och ansvar kan utkrävas i politisk ordning. En
domare är i princip oavsättlig, och ansvar kan inte utkrävas på annat sätt än genom
kritik.
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Visserligen förhåller det sig i ansvarshänseende på det angivna sättet. Och
naturligtvis är det riktigt att domstolsmakt kan något stuka folksuveräniteten. Den
rätt som en högsta domstol skapar kan vara en annan än den som de folkvalda skulle
ha bestämt. Och domstolen kan komma att slå fast att en lag ska tillämpas på ett
sätt som skiljer sig från vad lagstiftaren har gett uttryck för. Men likväl är det enligt
min mening både fel och farligt att sprida föreställningen om domarskapad rätt som
ett demokratiproblem.
När vi idag talar om demokrati menar vi nog i allmänhet mycket mer än
folksuveränitet. Redan genom att peka på de fri- och rättigheter som de flesta av
oss anser vara oförytterliga står detta klart. Folkets vilja är inte allena saliggörande.
Vad som kännetecknar en rättsstat är bl.a. mekanismer för att bjuda opportunism av
olika slag åtminstone visst motstånd, alldeles oavsett hur utbredd den är.
Enligt min mening är domarmakt utövad av oberoende domstolar en del av
det goda demokratiska samhällsskicket. Förhållandet mellan den lagstiftande
församlingen och landets högsta domstol (eller domstolar) handlar om balans och
ett visst mått av ömsesidig kontroll.
När det gäller en högsta domstols huvuduppgift – prejudikatbildning genom
utövande av normativ makt – kan lagstiftaren gripa in med lagstiftning. Det har
på straffrättens hänt i Sverige några gånger på senare tid, och det är så det ska
vara. Visserligen kan lagstiftningsinstrument ibland vara trubbigt eller av andra skäl
svåranvändbart. Men det finns där.
Och när det gäller en högsta domstols andra uppgift – att vaka över lagstiftningens
lagenlighet – så förhåller det visserligen så att den folkvalda församlingen som
lagstiftar, men även lagstiftaren lyder under lagen. I den goda demokratin ska det
beträffande lagstiftningens lagenlighet finnas balanserande och kontrollerande
krafter. En högsta domstols kontroll av den lagstiftande församlingen handlar
främst om att den lag vars tillämpning är i fråga ska vara förenlig med grundlag,
unionsrätten och Europakonventionen.
Jag sa att det enligt min mening är det inte bara fel utan också farligt att sprida
föreställningen om domarskapad rätt som ett demokratiproblem. Det har bl.a. att
göra med vad som på senare tid har hänt i vår omvärld.
Mer eller mindre auktoritära men folkvalda regimer har tillkommit. Gemensamt
för dem är ett tveksamt förhållningssätt till den delen av den goda demokratin
som vilar på rättsstatliga värderingar. Det innefattar särskilt grundläggande frioch rättigheter. På olika sätt har regimerna försökt begränsa särskilt de högsta
domstolarnas oberoende och därmed kväsa deras möjlighet att kontrollera och
balansera den politiska makten. Syftet är uppenbarligen att vidga det politiska
manövreringsutrymmet i enlighet med de vindar som för tillfället blåser.
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Som väl är har vi i de nordiska länderna en annan situation. Men det är just
i ett sådant hälsosamt läge som vi ska förbereda oss för svårare tider. Det finns
alltså anledning att nu överväga hur domstolarnas oberoende ska kunna stärkas.
En god hantering av denna viktiga fråga främjas inte av ogrundade påståenden om
att domarskapad rätt kan vara ett demokratiproblem. Från denna synpunkt kan
man också sätta i fråga det lämpliga i att, som har förekommit i Sverige, tala om
en maktkamp mellan Högsta domstolen och riksdagen, när domstolen utövade sin
andra uppgift genom att på visst sätt underkänna en lagändring (se ”Straffet för
mord” NJA 2016 s. 3).

Sammanfattning
Jag ska försöka att som Inge Lorange Backer sammanfatta det föregående i
punktform. Då blir det så här:
 En högsta domstol har två uppgifter; normbildning genom prejudikat, som är
huvuduppgiften, och att vaka över lagstiftningens lagenlighet.
 En högsta domstols verksamhet ska så långt det går renodlas att avse dess
huvuppgift; rättsbildning genom prejudikat.
 Prejudikatbildning är normativ till sin karaktär och det förhållandet liksom
hur domstolen har resonerat bör redovisas öppet i skälen för avgörandet.
 Det normativa inslaget i prejudikatbildningen kräver samhällsförståelse, och
det befrämjas av att domstolens ledamöter har olika bakgrund och erfarenheter.
 För att främja konsistens och kontinuitet i prejudikatbildningen bör antalet
ledamöter vara färre än idag och sitta relativt länge.
 Den enskilda tvisten är bara anledningen till och medlet för ett prejudikat.
Det bör bestämma avgörandets inriktning och utformning. Hänsynen till
parterna bör inte sträcka sig längre än att de ska fått en i alla hänseenden
korrekt process.
 Den yttersta gränsen för en högsta domstols normgivningskompetens utgörs
av klar lag som är förenlig med de överordnade normer som gäller för lagen
(såsom grundlag och unionsrätten).
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 I vilken grad och på vilket sätt en högsta domstol ska vara rättsskapande
inom ramen för sin normgivningskompetens är en lämplighetsfråga, där bl.a.
aspekter som behov av rättsbildning, förutsebarhet och överblickbarhet bör
vägas in.
 Den enskilde ledamoten ska inte bara grundligt överväga vad som bör vara
svaret på en ställd prejudikatfråga; i minoritetsställning bör han eller hon
också stå för och genom en skiljaktighet redovisa skälen för sin ståndpunkt.
 Det finns anledning att i dessa goda tider överväga hur de högsta domstolarnas
uppgift att vaka över lagstiftningens lagenlighet kan och bör säkerställas
genom ökat oberoende.
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Rollbyten inom rättsväsendet – jäv eller
mångsidig kompetens; ett domarperspektiv
Thomas Bull, justitieråd, Sverige

1. Inledning
De nordiska rättsordningarna har sedan länge mycket som är gemensamt. En sådan
faktor är att vi alla är små länder med relativt begränsad tillgång till personer att
uppbära de olika poster som en fullständig rättsstat kräver. Alla delar av rättsordningen
vill – av begripliga skäl – ha de allra bästa juristerna just i sin verksamhet. Och även
om vi inte alltid har helt klart för oss vad som är ”bäst” så är det helt klart att det
råder en viss brist på dessa de bästa juristerna i alla delar av rättsordningen, oavsett
om vi talar om domstolar, åklagarmyndigheter, regeringskansli, advokatbyråer
eller universitet. Det finns således bland rättsordningens olika aktörer en utbredd
önskan om att kunna locka till sig erfarna och dugliga personer från annan juridisk
verksamhet, att helt enkelt få skickliga jurister att byta roll inom rättsväsandet.
Men sådana rekryteringar kan medföra problem och då särskilt med hur man ska
hantera den rekryterade personens koppling till sin förra verksamhet som åklagare,
förvaltningsjurist, advokat eller professor.
Detta rymmer ett flertal frågeställningar. Ett väl känt – och liknande –
problemområde är advokaters övergång till annan (advokat) verksamhet, där frågor
om intressekonflikter och vad en advokat kan eller inte kan åta sig med hänsyn
till sina tidigare uppdrag utgör en ständigt pågående diskussion om gränserna för
advokaters oberoende och deras klientlojalitet. En annan frågeställning i samma
härad är den om domaren som offentlig person och som privatperson; var går gränsen
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för vad som är möjligt att som domare göra i privatlivet utan att det spillet över
på domargärningen? Medverkande i föreningsliv och politik, författarskap och
debattdeltagande är faktorer som kan ha betydelse i ett sådant sammanhang. Här
kommer dock ett domstolsperspektiv att dominera, dvs. hur frågan om tidigare
anställningar eller verksamheter utanför domartjänsten, kan påverka en persons
lämplighet som domare i ett visst fall – eller generellt. I grund och botten finns här
en konstitutionell koppling till i grundlag eller av rättsprinciper givna regler om
domares opartiskhet.

2. Rekryteringen av domare som ett konstitutionellt
problem
I Sverige har det sedan en tid funnits en strävan efter att bredda och förbättra
rekryteringen av domare. Det har nämligen, såsom berördes ovan, visat sig bli allt
svårare att få kvalificerade jurister att vilja ikläda sig den rollen. I viss utsträckning
har detta haft samband med hur lockande andra juristkarriärer kan vara såväl vad
gäller pengar som pekuniärt som prestige, men minst lika viktigt har det varit att
domstolsväsendet fortfarande upprätthåller en viss geografisk närvaro i landets olika
delar, medan andra attraktiva arbetsgivare som advokatbyråer, regeringskansli och
större myndigheter ofta är förlagda till större städer. När unga lovande jurister
väljer karriärväg kan naturligtvis sådant som framtida valmöjligheter och vad en
eventuell partner har för möjligheter till yrkesliv på en viss ort spela in och begränsa
urvalet. I syfte att motverka de svårigheter att rekrytera lämpliga domare som
man mött öppnades genom lagstiftning möjlighet att genom adjunktion få redan
yrkesverksamma jurister att ”prova på” domarrollen. I förarbetena till den reglering
som öppnade upp dessa möjligheter uttalas bland annat följande.
Möjligheten att adjungera i domstol ses som ett sätt att skapa ett bredare
rekryteringsunderlag för domaranställningar. Möjligheten för domstolarna att anlita
jurister som är verksamma utanför domstolsväsendet har traditionellt syftat till att
tillföra domstolarna specialistkompetens i ett visst mål. Arbetet med att erbjuda
etablerade jurister att adjungera som ledamot i framför allt överrätt har emellertid
utvecklats till att avse en tids anställning i domstolen utan koppling till ett särskilt
mål. Särskilda medel har skjutits till för att överrätterna ska kunna anställa adjungerade
ledamöter och sådana ledamöter har också blivit mer vanligt förekommande
under senare år. I huvudsak har åklagare och advokater anställts men även jurister
verksamma vid universitet samt andra myndigheter och organisationer har anställts
som adjungerade ledamöter. Det anses att denna möjlighet att arbeta i domstol är
värdefull ur flera aspekter. Domstolarna tillförs specialistkunskap och erfarenhet som
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berikar verksamheten och kan öka kvaliteten i dömandet. De jurister som adjungerar
får tillfälle att bedöma sitt intresse för domaryrket och de själva och andra kan också
få underlag för att bedöma deras lämplighet för detta yrke.

Detta försök att fixa ett problem ledde dock inte oväntat till ett annat problem,
sammanhängande med kravet på domstolarnas opartiskhet. I Sverige har de
rättsliga problemen i samband med invändningar om jäv tilltagit under 2000-talet.
Det har handlat om flera olika situationer, allt från domares fritidsengagemang
i föreningslivet till att lekmannadomare (nämndemän) varit ledamöter i polisens
ledningsorgan samtidigt som de dömt i av polisledningen prioriterade ärenden. Av
intresse är här dock de fall som avser personer som under en kortare tid tjänstgjort
som domare och samtidigt varit tjänstledig från en annan anställning. I samband
med den dömande gärningen har dessa kommit att på ett eller annat sätt möta sin
(egentliga) arbetsgivare i rätten och frågan har då varit i vilken utsträckning det är
möjligt för den typen av personer att döma i sådana mål.1
Några avgöranden från Sverige kan illustrera problematiken och också ge
underlag för en diskussion, men innan vi vänder oss till sakfrågan bör den rättsliga
kontexten skisseras kort.

3. Objektiva och opartiska domare – några utgångspunkter
En utgångspunkt för de krav som ställs på domare i de nordiska länderna är
naturligtvis grundlagsregleringen. I den svenska regeringsformens 1 kap. 9 § anges
att domstolarna ska iaktta saklighet och opartiskhet. Motsvarande regler finns i
övriga nordiska länder men i vissa länder är grundlagsregleringen inte särskilt tydlig
vad gäller just kravet på opartiskhet.2
Dessa ofta lite intetsägande konstitutionella krav kompletteras med mer
omfattande och detaljerade regler i processuell lagstiftning. I den svenska
rättegångsbalkens 4 kap. 13 § och i 41 § förvaltningsprocesslagen återfinner vi dessa
regler för svenskt vidkommande. De innefattar förutom angivandet av ett antal
1

2

Den principiella frågan om vad som är lämpligt eller riktigt kan dock utsträckas till fall där någon
övergår från en anställning till en annan, utan att det finns någon planerad återgång till den första
anställningen, för även i sådana fall kan kopplingen till den förra arbetsgivaren anses omöjliggöra
förtroendeingivande medverkan i ärenden som rör denne. Sådana situationer av intressekonflikt
är väl kända och utförligt diskuterade inom t.ex. advokatvärlden, men mindre problematiserade i
domstolssammanhang i Sverige, i varje fall tills relativt nyligen.
Den svenska regeringsformen innefattar förutom 1 kap. 9 § också bestämmelsen i 2 kap. 11 § om
en rätt till rä’ttvis rättegång. I den finska grundlagen är 21 § en motsvarighet. De norska, danska
och isländska grundlagarna innehåller mer allmänna formuleringar om att domare endast ska följa
lagen vid sina avgöranden, men inget uttrycklig krav på opartiskhet.
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typsituationer där s.k. jäv föreligger en slags generalklausul om att jäv kan föreligga
i fall där en särskild omständighet är ägnad att rubba förtroendet för domarens
opartiskhet.
De nordiska länderna har sedan länge tillträtt den europieska konventionen om de
grundläggande rättigheterna och de fundamentala friheterna (Europakonventionen).
Konventionen har dessutom ställning som lag, eller t.o.m. en semi-konstitutionell
ställning, i flera av våra länder. Den utgör således en gemensam och numera integrerad
minimistandard för rättighetsskyddet i våra länder och inhemska regler tolkas ofta
i ljuset av de förpliktelser som konventionen innehåller. I artikel 6 stadgas ett krav
på att domstolar som avgöra frågor om ansvar för brott och om civila rättigheter
ska vara opartiska. Vilka krav konventionen i praktiken ställer framgår endast vid
ett studium av Europadomstolens rättspraxis och här finna bara anledning att kort
framhålla några särdrag i hur domstolen närmat sig dessa frågor.
Europadomstolen har framhållit att rätten till en opartisk domstol innefattar en
subjektiv och objektiv sida. Den förra handlar om domaren eller domarnas faktiska
koppling till parterna eller intresse av utgången i målet. Endast sällan är denna
typ av invändningar avgörande vid prövning i domstolen. Sådana fall ofta är klara
exempel på jäv också i nationell rätt och i de inte så klara fallen föreligger uppenbara
svårigheter med att övertygande bevisa bristande objektivitet hos en viss domare.
I dessa fall blir därför den objektiva sidan av artikel 6:s krav på opartiskhet istället
avgörande. På så sätt hänger den subjektiva och objektiva prövning ihop, utan att
en helt klar skiljelinje alltid går att dra dem emellan. I praktiken betyder detta
att det är den objektiva prövningen som fått störst betydelse. Utgångspunkten vid
denna är att kravet på opartiskhet finns för att bevara allmänhetens förtroende för
domstolarna och rättsväsandet i övrigt. Inte sällan hänvisas till uttryck som att
inte bara ska rättvisa skipas, utan det måste också ske så att det framstår som att
rättvisa skipas.3 I den prövningen gör Europadomstolen vidare inte någon större
skillnad mellan kraven på domstolarnas oberoende och deras opartiskhet. Dessa krav
sägs gå in i varandra. Avgörande för prövning är hur rättegången uppfattas av en
objektiv betraktare och denna bedömning sker med hänsyn till de omständigheter
som föreligger i det enskilda fallet.

4. Perspektiv på opartiskheten
Varje individ – domare eller inte – har erfarenheter, kunskaper och tankesätt som i viss
utsträckning styr eller kanaliserar hur just den personen resonerar och argumenterar,
3

Efter uttrycket: ” justice must not only be done, but must also be seen to be done”.
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också när det gäller juridiska frågor. Domarna verkar inte helt oberoende av den värld
de finns i och det ska vi nog vara tacksamma för. Det finns därför ingen perfekt
opartiskhet och det grundlag, konventionsåtaganden och rättsprinciper kräver är
istället en tillräcklig opartiskhet. Tillräcklig för att förtroendet för rättsväsendet ska
kunna upprätthållas både hos parterna och hos allmänheten.
Redan av detta kan vi se att opartiskheten har flera sidor som inte nödvändigtvis
innefattar samma krav eller ideal. Kanske kan man förenklat dela in frågan om
opartiskhetens konkreta innebörd i tre perspektiv, ett etiskt, ett processuellt och ett
institutionellt.4 Med etiskt perspektiv avses vad jurister i allmänhet och domare i
synnerhet utvecklat för synsätt på när en situation är sådan att opartiskheten kan
sättas ifråga och att man därför bör avstå från att delta i beslutsfattande. Det är
fråga om professionella ideal som kan gå längre eller vara mer krävande än vad
lagstiftningen anger, men som också kan vara mera tillåtande än denna. I det
processuella perspektivet ligger att det handlar om hur parterna inför domstolen
ser på dennas sammasättning och agerande. Här kommer de processuella reglerna
om t.ex. jäv av naturliga skäl i förgrunden men även andra faktorer som påverkar hur
en part rent faktiskt uppfattat domstolen är av betydelse, såsom bemötandefrågor
och processens inramning. I det institutionella perspektivet ligger att det handlar
om domstolarna som institutioner och förtroende för deras verksamhet i en vidare
perspektiv än endast i enskild tvist. Det är fråga om allmänhetens förtroende för
rättsordningen och dess institutioner, där domstolen ofta utgör slutpunkt och är
yttersta garant för att andra myndigheter agerat lagligt och inom rimliga gränser
för sin maktutövning.
De tre olika perspektiven leder som redan framgått till lite olika betoningar
och ger utrymme för en diversifierad analys och förståelse av de ibland motstrida
krav som kan ställas på en domare. Det kan således vara så att parterna i ett mål är
nöjda och inte anser att domstolens sammansättning eller agerande gett anledning
till misstankar om partiskhet, men att såväl professionella som institutionella
synpunkter leder till andra slutsatser. På samma sätt kan ett agerande som ur
professionellt och processuellt perspektiv framstår som oproblematiskt ändå gå att
ifrågasätta ur institutionell synvinkel.
En iakttagelse i samband med introduktionen av dessa tre perspektiv är att det
inte råder något givet förhållande dem emellan, utan att det vid varje given tidpunkt
kan vara så att ett eller annat av dem dominerar i en viss rättskultur. Det processuella
perspektivet torde ha haft viss särställning i den svenska kontexten, även om detta
är svårt att uttala sig säkert om. Numera är det dock så att man kan fråga sig om det
inte skett en gradvis förskjutning av vilket perspektiv som betonas till fördel för det
4

Not till uppsatsen.
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institutionella perspektivet. Alltmer betonas intresset av att allmänhetens förtroende
måste bevaras, även när professionella och processuella synpunkter talar för att det
inte är fråga om en situation där partiskhet aktualiseras.
Ytterligare en iakttagelse gäller vad anledningen till denna förskjutning kan
tänkas vara. Vi lever i ett samhälle som är allt med diversifierat och där medborgarna
alltmer misstror auktoriteter. Det är mot den bakgrunden inte så förvånande att det
institutionella perspektivet betonas allt mer när frågor om opartiskhet behandlas
såväl rättsligt som i samhällsdebatten. Man kanske kan tala om att diskursen om
opartiskhet följer en mer allmän utveckling eller trend och att denna utveckling i sig
svarar mot en samhällsutveckling där förtroende och tillit mellan såväl medborgare
och stat som mellan människorna inte är en självklarhet.

5. Opartiskheten inför rätta i Sverige
I ett antal avgöranden från Sverige i modern tid har frågan om var gränsen går för
kravet på opartiskhet kommit upp till prövning i de högsta svenska domstolarna
och det är möjligt att den ovan omtalade förskjutningen i perspektiv går att spåra i
dessa avgöranden.
RÅ 2009 ref. 8 gällde en person som var anställd vid Skatteverket, men som en
viss kortare tid tjänstgjorde som ledamot av en kammarrätt (s.k. adjunktion), där
skattemål utgör en betydande del av den dömande verksamheten. Kammarrätten
fick en begäran om muntlig förhandling av en part i just ett skattemål och avslog
denna. Parten klagade på att ledamoten varit jävig med hänsyn till kopplingen till
Skatteverket, som var motpart i målet. Högsta förvaltningsdomstolen inledde med
att konstatera att bedömningen skulle vara objektiv men med hänsyn till det aktuella
målets individuella karaktär. Därefter lades vikt vid ett antal objektiva kriterier
såsom att Skatteverket var en mycket stor myndighet och att den endast till följd
av lagstiftningen uppträdde som part inför domstolen. När det gällde individuella
kriterier konstaterades att ledamoten i sitt arbete vid Skatteverket sysslade med ett
annat rättsområde än det aktuella, att anställningen var i en annan del av landet,
att det gällde ett beslut om muntlig förhandling under handläggningen av målet
och att ledamoten inte deltagit i den slutgiltiga domen. Majoriteten menade därför
att jäv inte förelåg. En av Högsta förvaltningsdomstolens ledamöter var skiljaktig.
HFD 2011 ref. 15 gällde resning av ett i kammarrätten avgjort mål där en
adjungerad ledamot, vars ordinarie anställning var hos Skatteverkets rättsavdelning,
deltagit i det slutgiltiga avgörandet. Högsta förvaltningsdomstolen anförde först att
det ska ske en objektiv bedömning i det individuella fallet. Därefter konstateras att
omständigheterna i det nu aktuella fallet var annorlunda än i 2009 års avgörande.
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Ledamotens deltagande i kammarrättens slutliga avgörande av taxeringsmålet
skulle nämligen, objektivt sett, kunna ha rubbat tilltron till domstolen och medför
därför att målet inte handlagts på ett opartiskt sätt. Jäv har därmed förelegat. Det
förhållandet att jäv förelegat var dock inte skäl nog för att bevilja resning, så i den
delen var talan utan framgång. De förhållanden som var annorlunda nämns inte
uttryckligen i Högsta förvaltningsdomstolens slutsats, men av referatet framgår att
det i 2011 års fall var fråga om en kvalificerad jurist vid Skatteverkets rättsavdelning,
att det var fråga en ett avgörande av en skatterättslig frågeställning och inte en
processuell fråga samt att det var ett slutgiltigt avgörande av denna sakfråga istället
för ett beslut under handläggningen.
NJA 2014 s. 482 följer på den inslagna linjen, men rör en åklagare som adjungerat
vid en hovrätt och där såsom leda mot av domstolen dömt i brottmål. Enligt
Högsta domstolen fanns inget som tydde på att partiskhet i subjektiv bemärkelse
hos ledamoten av hovrätten. Högsta domstolen ansåg dock att det förhållandet att
åklagaren haft kvar sin fasta anställning och samtidigt var adjungerad vid domstolen
under en begränsad tid, tillsammans med tjänstgöringsförhållandena vid domstolen
och att det var fråga om prövning av ett brottmål, utgjorde sådana särskilda
omständigheter som var ägnade att rubba förtroendet för ledamotens opartiskhet.
Att ledamoten var knuten till en annan åklagarkammare än den vid vilken åklagaren
i brottmålet var verksam och att målet avgjordes med kollegial sammansättning
medförde enligt domstolen inte någon annan bedömning. Jäv hade alltså förelegat.
En av ledamöterna i Högsta domstolen var av skiljaktig mening.
I dessa tre avgöranden ser vi hur de högsta domstolarna i Sverige intar en relativt
restriktiv syn på möjligheterna för tillfälligt tjänstgörande domare, som är anställda
hos en myndighet som formellt sett är eller kan vara part inför domstolen, att delta i
avgöranden som rör myndigheten. Man laborerar med något som skulle kunna kallas
för ”en objektiv bedömning med hänsyn till individuella omständigheter”, något
som synes ligga nära den modell som Europadomstolen använder sig vid samma
typ av prövning. I de senare två målen kom inte de individuella omständigheterna
att det var fråga om en stor myndighet (1), en person som inte direkt arbetade med
de frågor som var under domstolens prövning (2) eller att domstolen avgjorde målet
i kollegial sammansättning (3) att räcka till för att undkomma jävsproblematiken.
Istället verkar avgörande vikt ha fästs vid den faktiska kopplingen mellan domaren
och dennes ordinarie arbetsgivare samt vid målets karaktär i sig. Möjligen ser vi
alltså en viss glidning mot en än mer objektifierad bedömning.
I avgörandena går det möjligen också att spåra just den förskjutning mot det
institutionella perspektivet som nämndes ovan. Jag tror nämligen att man med
tillämpning endast av svenska regler om jäv – och med hänsyn till det professionella
omdöme som svenska domare har – inte nödvändigtvis kommit till slutsatsen att
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en tillfälligt anställd domare av den typ som var aktuell hade rubbat tilltron till
domstolens opartiskhet. De skiljaktiga meningarna i flera av målen kan tas till
intäkt för att det handlar om svårbedömda frågor. Utgångspunkten för denna typ
av bedömningar är snarare att man får förutsätta att en person som svurit domareden
och i övrigt bedömts lämplig att utöva domarämbetet – även under en kortare tid
– har förmåga att hålla skilja på rollen som domare och den som anställd på en
förvaltningsmyndighet. Det krävs då något mer konkret för att denna presumtion
skulle ge vika. Europakonventionens krav tycks utgöra den avgörande skillnaden i
förhållande till detta ”vanlig” förhållningssätt, i varje fall för Högsta domstolen som
utförligt diskuterar konventionens innebörd. Det kan tänkas att en förskjutning av
perspektiv behöver någon yttre faktor som förklaringsgrund, men alldelens oavsett
det så innebär ställningstagandena ovan en strängare syn på vad som krävs för att en
domstol ska anses vara opartisk. Någonting har onekligen förändrats.

6. EN konstitutionell kursändring?
Den svenska rättsordningen har under lång tid – kanske ändå från 1920-talet –
utmärkts av att grundlagen spelat en mycket speciell och delvis undanskymd roll.5
Med en grundlag som är förhållandevis lätt att ändra och vars funktion främst
setts som ett dokument för organiseringen av de politiska organen samt med en
konstitutionell kultur som varit tämligen utpräglat pragmatisk så har principiella
invändningar med konstitutionell basis vanligen vägt lätt i såväl den politiska som
i den rättsliga diskursen. Invändningar i domstol om att något stred mot grundlag
var länge antingen ett tecken på att man var en dålig jurist eller hade mycket svaga
argument i övrigt. Samma invändning i politiken möttes med att grundlagen helt
enkelt ändrades så att den inte stod emot önskade reformer. När principer mött
praktitiska behov har de förra vanligen fått vika.
I övriga nordiska länder har förhållningssättet till grundlagen – såvitt jag
kan bedöma – varit annorlunda. Orsaken till detta har som vanligt varit grundad
i historiska erfarenheter blandat med mera slumpartade faktorer. I Finland och
Norge har man erfarenheter av att lyda under andra länders överhöghet och den egna
grundlagen har bland annat därför ett högt symbolvärde såväl politiskt som rättsligt.
I Norge har den dessutom fått juridisk betydelse på ett sätt som är helt olik den
svenska erfarenheten. I Danmark har man en grundlag som nästan inte går att ändra,
5

Detta är en sanning med modifikation, eftersom tryckfrihetsförordningen (som har status som
grundlag) alltid haft stor betydelse i såväl lagstiftningssammanhang som i rättspraxis när frågor
kommit att beröra den grundlagen. Det jag främst avser med den svepande formuleringen är
regeringsformens mindre starka inflytande över främst rättstillämpningen.
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men som turligt nog inte heller innehåller så detaljerade regler att detta är något
större problem i praktiken. Såväl politik som juridik tycks kunna leva sina liv utan
att grundlagen sätter några betydande hinder i vägen. Den isländska grundlagen
har sina rötter i den danska rättstraditionen, men synes ha ett mer utvecklat skydd
för enskildas rättigheter som i vart fall potentiellt kan göra den till ett mer juridiskt
användbart instrument än vad den danska grundlagen visat sig vara.
Man kan alltså se de svenska högsta domstolarnas avgöranden som ett
tecken på ett nytt synsätt när gäller vad som är problematiskt när det gäller en
domstols opartiskhet. Tankemodellen är, som påpekats ovan, tydligt influerad av
Europadomstolens rättspraxis avseende konventionens artikel 6 och dess rätt till en
opartisk rättegång i vissa fall. Det synsätt som konventionen ger uttryck för sägs
ofta härstamma från anglosaxisk rätt och – närmare bestämt – från ett uttalande av
Lord Hewart från 1924: ”[it] is of fundamental importance that justice should not
only be done, but manifestly and undoubtly be seen to be done.”6 Denna attityd har
dock betydligt äldre rötter än så och kan spåras till Paulus uppmaning att avhålla
sig från varje uppträdande som kan ge intryck av ondska.7
Satt i sin kontext är Lord Hewarts krav nog inte så högt ställda som de kommit
att uttolkas av moderna efterföljare. Anekdotisk historieskrivning ger vid handen
att lorden inte hade det så lätt med att uppfylla kraven för egen del.8 Vi bör å andra
sidan inte fästa alltför stor vikt vid att någon inte förmår att leva som man lär. Det
är något varje förälder vet väl – och antagligen också alla andra människor. Inte
heller är det säkert att det som gick an 1924 i England borde vara vägledande för
vilken syn vi i Norden har på domstolars opartiskhet. Men man kanske ändå kan
dra slutsatsen att kraven på en yttre opartiskhet inte uppfattades lika strängt vid
sentensens tillkomst som senare rättspraxis från såväl nationella som internationella
domstolar kommit att utvecklas till.
En möjlig förklaring till den förändring vi sett i de ovan diskuterade domarna
från de högsta instanserna i Sverige är något som skulle kunna kallas för en
konstitutionell kursändring. Den vikt som läggs vid det institutionella perspektivet
på opartiskhet visar att mer pragmatiska överväganden om vad rättsväsendet behöver
eller vad som är rimligt utifrån de inblandade parternas uppfattningar inte varit
avgörande. Det kan ses som en rörelse från pragmatismens primat till principer
som trumf.

6
7
8

R. v. Susseex Justices, ex.p. McCarthy, (1924), 1 KB 256, 259.
Tessalonikibreven 5:22
I McKoski, Giving up appearances: judicial disqualificationand the appearance of bias, 4 Br J.
Am. Leg. Studies (2015) 35, s. 42 anges att Lord Hewart beskrivits som den sämste domaren i
Storbritanniens historia och som en person som aldrig kom ihåg att han slutat som advokat.
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7. Karens i kåren?
En naturlig fråga som då inställer sig är hur långt en sådan förändrad syn bör få
leda. I de ovan behandlade rättsfallen var kopplingen mellan domaren och dennes
ordinarie arbetsgivare den faktor som avgjorde att den institutionella opartiskheten
inte kunde anses tillgodosedd. Ska samma strikta synsätt anläggas vid reguljära
karriärbyten, t.ex. när en åklagare eller en departementstjänsteman blir domare?
I Sverige torde svaret på den frågan vara nekande. I rättsfallet RÅ 2005 ref. 1
prövade Högsta förvaltningsdomstolen jävsinvändningar mot domare i domstolen
som dels grundades i att två domare såsom tjänstemän i ett departement haft en
sådan inblandning i tillkomsten av den ifrågasatta lagstiftningen att de inte kunde
anses opartiska, dels att en annan domare tidigare varit domare i EU-domstolen
och där tagit ställning till samma rättsfråga som den i målet aktuella. Högsta
förvaltningsdomstolen höll dock inte med om dessa invändningar och motiverade
detta tämligen kortfattat. Huvudpoängen var att åtgärder som vidtagits inom
uppdraget som opolitisk tjänsteman inte medförde att den enskilde kunde anses ha
gett uttryck för sin egen personliga uppfattning i de rättsfrågor som departementet
handlagt.
Inte desto mindre kunde det vara värt att ytterligare diskutera om det – utifrån
det institutionella perspektivet om allmänhetens förtroende för rättsväsendet – är
så enkelt att bara byta skepnad när en person går från t.ex. advokatverksamhet, från
chefpositioner vid centrala myndigheter eller från poster inom regeringskansliet
till en domartjänst. Särskilt känslig är frågan kanske när det gäller domarna i de
högsta instanserna. Hur skulle en objektiv och saklig utomstående bedömare se på en
åklagare som tillträder en tjänst som domare och som redan efter en vecka möter sina
forna kollegor i rättssalen, men nu i en helt annan roll. Finns då ingen misstanke hos
denne objektive iakttagare om att domarens tidigare relation till åklagarna eller till
åklagarmyndigheten som sådan påverkar hur denne ser på det som framförs i rätten?
Och hur förhåller det sig om en person som tidigare varit processförare vid t.ex.
Försäkringskassan tillträder en tjänst i förvaltningsdomstol där kassan uppträder
som part i kanske 20 % av målen. Kan en objektiv iakttagare då anse att det finns en
risk för att domaren medvetet eller omedvetet ser på sin forna arbetsgivare med lite
mer sympati än övriga parter eller är det en orealistisk hållning?
Helt nyligen har det framlagts förslag i Sverige om att införa en s.k. karens när
högt uppsatta politiker byter arbete. Det är fråga om statsråd och statssekreterare och
hur den situationen att sådana personer lämnar sitt arbete för att t.ex. ta anställning
inom det privata näringslivet. I det sammanhanget har särskilt lyfts fram risken för
förtroendeskador kan uppstå redan vid misstankar om att den typen av personer kan
ha nytta av sina tidigare kunskaper och kontakter i den nya anställningen på ett sätt
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som är otillbörligt, t.ex. genom särbehandling.9 Förslaget är därför att denna typ av
positioner beläggs med en karenstid inom vilken ett statsråd eller en statssekreterare
inte ska få påbörja ett uppdrag av viss karaktär och en ämnesinskränkning genom att
personen ifråga inte får engagera sig i vissa frågor eller områden under en viss tid.10
De föreslagna tidsgränserna har varit sex månader respektive ett år.
Det finns så klart stora skillnader mellan situationen att någon lämnar ett
politiskt uppdrag av denna karaktär för annan anställning och den där en person
kommer från en privat anställning eller från en viss myndighet till en anställning
som domare. Inte desto mindre kan det kanske även i den sistnämnda situationen
vara så att det finns anledning att fundera över om det skulle behövas några former
av övergångslösningar för att undvika förtroendeskador. En riktig karenstid under
vilken en person inte alls kan arbeta vare sig i sin gamla anställning eller i sin nya
domartjänst är knappast ett realistiskt alternativ, men en tidsbegränsad ämnesinriktad
restriktion skulle kunna fungera. Även om det kan tyckas lite paradoxalt att t.ex.
anställa domare med bakgrund som åklagare eller specialist från en myndighet för
att sedan inte använda domaren i just sådana mål kan en sådan åtgärd motverka
misstankar om att kopplingar den förra arbetsplatsen påverkar domaren. Å andra
sidan finns ingen naturlig tidsgräns för en sådan restriktion och man kan undra om
allmänhetens förtroende ändras beroende på om sex månader eller ett år gått sedan
domaren tillträdde sin tjänst. Kanske är det bättre att stå upp för det professionella
idealet att man kan byta roll från en dag till en annan och inte påbörja en utveckling
som domineras av misstrons sluttande plan.

8. Den objektive iakttagaren – en domare i förklädnad?
Vilken hållning man än har i frågan om en karenstid vid karriärbyten inom
rättsväsendet är ett naturligt steg eller en för långtgående åtgärd så illustrerar
diskussionen en annan viktig sak vad gäller krav på opartiskhet. Den objektive
iakttagare vars attityder och åsikter vi är ute efter vid bedömningen av om ett visst
förhållande kan stå i strid med kravet på opartiskhet är alltid en konstruktion i en
eller flera domares medvetande. Det är inte fråga om att sociologiskt eller statistiskt
undersöka vad riktiga människor i våra samhällen anser vara problematisk med
en domares bakgrund Det är istället fråga om domarnas bild av vad en objektiv
allmänhet skulle kunna tänkas anse – en konstruktion av domare för domare.

9
10

SOU 2017:3 s. 48.
SOU 2017:3 s. 122.
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Att vissa rättsliga bedömningar utgår från fiktioner är nu ingen nyhet i sig. Det
klassiska bonus pater familias är ett exempel av många. Alla sådana idealiserade
bilder som skapas av andra än dem som de faktiskt berör leder dock till faror med att
både överdriva och underskatta den fiktives attityder. Det är inget rättsligt problem
i sig, många rättsliga bedömningsmodeller kan innehålla sådana moment utan att
detta leder till juridiskt sett orimliga resultat.11 Men om syftet med domstolarnas
test för att kontrollera att kravet på opartiskhet är uppfyllt är att försäkra sig om att
domstolarna åtnjuter ett faktiskt förtroende i samhället går det inte att helt ignorera
att testet i sig mer bygger på domares föreställningar än på verkliga attityder. Ytterst
kan denna bedömning bli en fråga om vad domare anser att allmänheten borde anse
om en viss situations förenlighet med kravet på opartiskhet och att vi nästan är
tillbaka i det professionella perspektivet på opartiskhet snarare än det institutionella.
Inte heller detta behöver i sig vara något problem, bara de domare som har att
göra denna typ av bedömningar – det vill säga alla domare – är medvetna om risken
att det är domarens uppfattningar som objektiviseras till vad allmänheten kan tänkas
veta, förstå eller förvänta sig. Som alltid är medvetenhet om en fara eller risk ett
första steg mot att minimera denna.

9. Ideal och verklighet
Frågan om rollbyten inom rättsväsendet väcker egentligen en uråldrig frågeställning
till liv igen. Hur ska man kunna lita på domaren? Det finns inget enkelt eller givet
svar på den frågan och den rättsliga diskussionen om rollbyten visar att det inte
längre är självklart när och hur man svarar jakande på den frågan.
Den standard som etablerats genom de svenska domstolarnas rättsfall är som vi
sett ganska sträng, men innefattar fortfarande två svagheter som är svåra att komma
undan. Den första är det faktum att det fortfarande är just domare som ska bedöma
vad en utomstående objektiv person skulle anse om huruvida en domare kan döma
i ett särskilt mål. För att göra det hela ytterligare lite pikant kan det dessutom
vara den berörde domaren själv som ska göra bedömningen. Det blir således fråga
om en fiktiv person som domaren kan tänka sig är representativ för en någorlunda
omdömesgill och allmänbildad allmänhet. I denna konstruktion finns så klart en
fara i att domaren ser denna utomstående och objektive bedömare som någon som
t.ex. kan mer om rättssystemet än vad medborgare faktiskt gör eller på annat sätt är
lite för bra på att göra en objektiv bedömning.
11

Ett exempel kunde vara tankemodellen att hellre låta tio skyldiga gå fria än att en oskyldig
fängslas, en bild som syftar till att inskärpa de straffrättsliga beviskravens värdegrund.
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Den andra svagheten är att det kan vara en standard som – även om det
tillämpas på ett sätt som är klokt – inte kan uppfylla sitt syfte. Rätten till en opartisk
prövning i domstol handlar ytterst om att garantera medborganas förtroende för
rättsväsendet och därmed avhålla dem från att ta lagen i egna händer eller sluta
lita på att samhället kan klara av att lösa de konflikter och hot som följer med livet.
Men om den omdömesgilla och objektive betraktare som domaren använder som
måttstock för att pröva opartiskheten är en fantasifigur som saknas motsvarighet
i verkligheten, hur ska den prövningen då kunna säkra de verkliga medborgarnas
förtroende för rättsväsendet? Finns det inte en risk för att prövningar av en domstols
opartiskhet förvandlas till en intern diskussion mellan domare om vad en hyggligt
välutbildad och klok medborgare borde anse istället för vad verkliga medborgare
egentligen anser? Och om man istället skulle ha verkliga medborgares attityder och
uppfattningar som standard, skulle man då kanske få en ännu strängare syn på när
opartiskheten är hotad? Hur en sådan ännu strängare syn kan låta sig förenas med
professionella och processuella ideal är därmed en öppen fråga.

10. Tilltro eller misstro?
Ett ökat ifrågasättande av domares objektivitet är endast ett av flera tecken i tiden
på den ökade misstro och mer kritiska hållning som dagens medborgare – på gott
och ont – har visavi makthavare. Men kanske är det istället (eller också) ett tecken
på att något är på väg att ändras i hur vi ser på vad domarrollen innebär och vilka
kontakter och verksamheter som är förenliga med uppdraget som domare mera
generellt. Går det att vara en ”vanlig” människa med fritidsintressen, föreningsliv,
ideella uppdrag m.m. och samtidigt vara domare och utöva offentlig makt över
andra enskilda? Eller måste domaren isolera sig från samhället i övrigt för att kunna
leva upp till den institutionella delen av kravet på opartiskhet? Och är en sådan
utveckling välkommen eller mer av ett hot? Kan tilltron till rättsväsendet rent av
skadas av att domarna inte är ”som andra” utan istället uppfattas som en idealiserad
elit? Här kanske tanken på en tillräcklig opartiskhet kan vara till hjälp, att det alltså
inte är fråga om en total opartiskhet utan om en position om möjliggör för domaren
att med bevarat förtroende för sitt oberoende kunna avgöra de fall som kommer
inför honom eller henne.
Vad som är tillräckligt är – återigen – något mer svårfångat, men det har att
göra med förtroendet för våra institutioner och tilliten mellan människor. Graden
av tillit i ett samhälle är av avgörande betydelse för hur väl detta samhälle fungerar
och därmed för hur medborgarnas liv gestaltas. Gränsen mellan ett hälsosamt
ifrågasättande av auktoriteter och en skadlig misstro är inte skarp. Misstron föder
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attityder och ageranden som undergräver det allmännas förmåga att i möjligaste
mån tillvarata allas intressen och leder sannolikt till allt svagare gemensamma
institutioner och – i förlängningen – till en försvagning av själva demokratin.
Här har vi således svår utmaning för rättsväsendets alla aktörer, men kanske
särskilt för domarna. Hur ska vi bevara tilltron i en tid där misstron så lätt
tycks få fäste? I hög grad tror jag att den frågan bör besvaras med att skärpa vår
förmåga att förklara hur den professionella förmågan till opartisk bedömning
fungerar. Detta innefattar att lyfta fram de av juristkåren i hög utsträckning
internaliserade rättstatsidealen för offentlig maktutövning, att peka på den träning
som juristutbildningen och yrkeslivet ger jurister i att objektivt söka analysera och
lösa juridiska problem samt visa personliga egenskaper i form av gott omdöme,
goda kunskaper och god förmåga att kommunicera. Lyckas detta borde allmänheten
kunna lita på att rättsväsendets aktörer inte tar ovidkommande hänsyn och att deras
rätt till opartiska domstolar är skyddad. Kanske kräver en sådan strategi mer av
domarna i form av offentligt deltagande i diskussioner och debatter än vad vi i
hittills varit vana med i de nordiska länderna och detta innefattar i sig en del svåra
avvägningar om när och hur en domare kan engagera sig i sådana aktiviteter. Vi får
i vilket fall inte förlora kontrollen över diskussionen om samhällsinstitutionerna till
förmån för irrationella misstänkliggöranden som endast undergräver den tillit som
en väl fungerade stat kräver. Istället måste vi våga visa tillit till vår egen förmåga att
vara opartiska också i svåra situationer och göra detta öppet och med sakargument.
För om inte ens vi tror på denna förmåga, vem ska då göra det?

11. Teser
Tes:

Det finns ingen perfekt opartiskhet och det grundlag och rättsprinciper
kräver är därför tillräcklig opartiskhet.

Tes:

Frågan om opartiskhet är komplex och kan inte hanteras på ett enda sätt

Tes:

Den bör därför indelas i tre delfrågor: de om etisk, processuell och
institutionell opartiskhet.

Tes:

En förskjutning från det etiska och processuella perspektivet till ett
institutionellt perspektiv pågår.
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Tes:

Denna förskjutning är i sin tur en följd av större samhällsförändringar
(ifrågasättande av auktoriteter, diversifiering).

Tes:

Förskjutning är i sig vare sig bra eller dålig eftersom inget av perspektivet
per definition är ”bättre” än de andra, men där något vinns går också
något förlorat.

Tes:

Jurister i allmänhet och domare i synnerhet behöver i högre grad stå
upp för sina professionella ideal och särskilt för sin förmåga att vara
tillräckligt opartiska.
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Rolleskifte i retsvæsenet –
et dommerperspektiv
Jørgen Steen Sørensen, Folketingets Ombudsmand, Danmark

1. Den bredere dommerrekruttering og habiliteten.
Thomas Bull tager udgangspunkt i det svenske retsvæsens ambitioner om en bredere
rekruttering af dommere – dvs. øget rekruttering af dommere med baggrund i andet
end domstolene selv.
Det er mig bekendt en ambition, som vi – i varierende grad – har set i alle
nordiske lande gennem de senere år.
I Danmark blev ambitionen lovfæstet i 1998, hvor retsplejelovens § 43 blev affattet
således:
”§ 43. Besættelsen af dommerstillinger skal ske ud fra en samlet vurdering af ansøgernes
kvalifikationer til den pågældende stilling. Der skal herved lægges afgørende vægt på
ansøgernes juridiske og personlige kvalifikationer. Også bredden i ansøgernes juridiske
erfaringsgrundlag skal tillægges vægt, ligesom det skal indgå i vurderingen, at der ved
domstolene bør være dommere med forskellig juridisk erhvervsbaggrund.”

Ambitionen om bredere rekruttering har i Danmark været en begrænset succes, idet
det fortsat gælder, at forholdsvis få med anden baggrund end domstolene søger faste
dommerstillinger.
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Dette antages bl.a. at skyldes, at f.eks. advokater ofte vil have lønmæssige
vanskeligheder ved at overgå til domstolene, og at ikke alle potentielt egnede
dommere har det temperament, der skal til for at trives i domstolene.
Derimod søger ganske mange med anden baggrund end domstolene de såkaldte
konstitutioner (midlertidige stillinger i op til 10 måneder – ”adjungering”), og det er
derfor navnlig i disse situationer, at habilitetsproblematikker opstår. Der kan f.eks.
være tale om advokater, anklagere og ansatte i centraladministrationen.
Habilitetsspørgsmål som dem, Thomas Bull nævner fra svensk praksis, har
imidlertid forholdsvis sjældent ført til egentlige tvister i dansk ret, og mit gæt vil
generelt være, at den foreliggende problemstilling er særligt væsentlig i Sverige.
Jeg skal – i overensstemmelse med retningslinjerne for korreferenter – ikke gå
mere detaljeret ind på dansk ret. Men det er måske værd at nævne, at de danske
landsretter (altså niveauet mellem byretterne og Højesteret) i udgangspunktet
håndterer habilitetsspørgsmål meget konkret, men dog har visse faste retningslinjer.
Disse retningslinjer indebærer bl.a., at en anklager ikke som konstitueret dommer
må behandle straffesager fra egen jurisdiktion (f.eks. egen politikreds), men derimod
gerne straffesager fra andre jurisdiktioner. En ansat i centraladministrationen må
ikke behandle sager mod eget ministerium, men gerne sager mod andre ministerier.
En ansat hos Kammeradvokaten (statens faste private advokatfirma) vil mere generelt
være afskåret fra at behandle sager mod statslige myndigheder, da disse myndigheder
i almindelighed vil være repræsenteret af netop dette firma.
Generelt vil danske domstole – efter min fornemmelse – nok se lidt mindre
strengt end de svenske på problemstillinger som dem, Thomas Bull behandler. Men
der er stor opmærksomhed om dem.
Det anførte bliver sat i særligt perspektiv af Högsta Domstolens dom i NJA
2014 s. 482, som Thomas Bull refererer. Högsta Domstolen synes her – som jeg
forstår det – generelt at have fastslået, at en anklager, som under sin konstitution
(”adjungering”) bevarer sin faste ansættelse i anklagemyndigheden, slet ikke kan
medvirke som dommer i straffesager. Dette er væsentlig mere vidtgående end dansk
praksis (jf. ovenfor) og forekommer at måtte indebære en række praktiske ulemper
for konstitutionsordningen.

2. Andre habilitetsproblemstillinger end dem,
som Thomas Bull behandler
Thomas Bull behandler særligt de habilitets- og habilitetslignende spørgsmål, der
opstår, når ansatte i andre organisationer træder ind i domstolene – varigt eller for
en tid. Det er også det, som overskriften for emnet lægger op til.
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Det kan samtidig være værd at nævne, at Thomas Bulls overordnede tema –
den retlige regulering af behovet for befolkningens tillid til domstolene – i den
praktiske verden også antager andre former end det egentlige (midlertidige eller
varige) ansættelsesskift. Jeg skal nævne to eksempler fra dansk retspleje, som måske
kan give anledning til at brede debatten ud.
 Det er en gammel diskussion, i hvilket omfang dommere offentligt bør give
udtryk for deres personlige holdninger. Kan dommere f.eks. være aktive i politik?
Er der typer af politisk prægede foreninger eller NGO´er mv., som dommere
ikke bør ved medlemmer af. Hvor åbne og bramfrie bør dommere være i
offentligheden?
En særlig afart af denne diskussion opstod i Danmark for små 10 år siden,
da det pludselig gav anledning til debat, om en dommer – i udøvelsen af
dommerhvervet – burde kunne bære f.eks. religiøse symboler.
Domstolene var skeptiske over for, at lovgivningsmagten skulle regulere
denne type spørgsmål i stedet for at overlade dem til dommerne selv. Men
forløbet endte med en bestemmelse i retsplejelovens § 56, hvorefter en dommer
i retsmøder ikke må ”fremtræde på en måde, der er egnet til at blive opfattet
som en tilkendegivelse om den pågældendes eventuelle religiøse eller politiske
tilhørsforhold eller om den pågældendes holdning til religiøse eller politiske
spørgsmål i øvrigt.”
Det fremgår af bestemmelsens forarbejder, at forbuddet bl.a. omfatter
tilfælde, hvor dommeren under retsmødet bærer muslimsk hovedbeklædning
som f.eks. hijab, kristent kors, krucifiks eller jødisk kalot.
 En anden problemstilling vedrører dommeres bierhverv.
Det har således gennem årene i Danmark – og i varierende omfang i de
øvrige nordiske lande – været til diskussion, hvilke rammer der bør gælde for
dommeres adgang til bierhverv. Diskussionen har været ført ud fra forskellige
synsvinkler, men – i hvert fald i Danmark – bl.a. ud fra habilitetsbetragtninger.
Er det betryggende med dommere, som i meget vid udstrækning henter deres
samlede indtægter fra interessenter, hvis sager de samtidig kan behandle i
retten?
Denne diskussion førte i 2006 til en omfattende regulering i retsplejeloven.
Det fremgår nu af lovens § 47a, stk. 1, at en dommer kun må have fast
indtægtsgivende bibeskæftigelse, hvis det ved lov er bestemt, at det pågældende
hverv skal varetages af en dommer, eller hvis dommerens varetagelse af hvervet
tillades af et særligt bibeskæftigelsesnævn.
Det fremgår også, at der er et loft for, hvor meget dommere – uanset deres
tidsforbrug – må tjene på bibeskæftelse. Den grundlæggende regel er efter § 47b,
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stk. 1, at indtægter ved bibeskæftigelse ikke i gennemsnit må udgøre mere end
50% af lønnen i hovedstillingen og under ingen omstændigheder mere end 50%
af en højesteretsdommers løn i hovedstillingen.
Jeg nævner som sagt disse problemstillinger, fordi de – i lidt bredere forstand – kan
siges at illustrere habilitetsspørgsmål ved ”rolleskift” i retsvæsenet.

3. Inhabilitet for dommere – et Sisyfos-projekt?
Reglerne om inhabilitet har – både i forvaltningen og domstolene – bl.a. til formål
at værne om borgernes tillid til myndighederne. Borgerne skal ikke opleve, at deres
(eller andres) sag bliver afgjort af dommere, om hvis upartiskhed i sagen der er
rimelig grund til at rejse tvivl.
Dette er et grundlæggende vigtigt princip, og det er meget vanskeligt at forestille
sig en moderne retsplejeordning, der ikke bygger på regler og grundsætninger om
inhabilitet. Intet retssamfund kan holde til, at dommere f.eks. behandler sager, som
de selv eller deres nærmeste har personlige interesser i.
Thomas Bull peger imidlertid på nogle grunde til, at reglerne om inhabilitet
langt fra med sikkerhed kan siges at nå deres formål.
Han er bl.a. inde på, at det kan siges at være en svaghed, at det er domstolene
selv – og i første omgang ofte netop den dommer, om hvis habilitet der er rejst
tvivl – som skal afgøre habilitetsspørgsmålet. Han peger også på, at det kan give
anledning til tvivl, om domstolene er de rigtige til at ramme, hvad ”almindelige”
mennesker vil opfatte som tillidsvækkende.
Til dette vil jeg føje den mere almene betragtning, at habilitetsovervejelser helt
generelt kan siges fuldstændigt at afhænge af den enkeltes opfattelse og grad af tillid
til de offentlige myndigheder.
Det er jo nemlig sådan, at stort set enhver teoretisk relation til en sag kan
konstrueres som inhabilitetsbegrundende for den pågældende dommer, hvis blot
graden af almen tillid til domstolene – og måske menneskeheden generelt – er
tilstrækkeligt lav.
Hvordan begrunder man f.eks. for så vidt angår anklagere med
dommerkonstitution forskellen mellem Högsta Domstolens dom i NJA 2014 s. 482
og den mere lempelige praksis i danske domstole, jf. pkt. 1 ovenfor? Svaret er vel, at
det gør man i hvert fald ikke på videnskabeligt grundlag – det er simpelthen et snit,
man må lægge, en beslutning man må træffe.
Og hvorfor skal man i øvrigt ikke gå endnu længere end Högsta Domstolen?
Kan en anklager – der jo kommer fra en statsinstitution – f.eks. ikke være bekymret
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for fremtidige nedskæringer i den offentlige sektor og derfor tøve med at afsige
domme, der går Finansministeriet imod? Og ”ved” samfundet ikke helt generelt,
at de offentlige myndigheder er indspiste? Bør konstituerede dommere fra den
offentlige forvaltning overhovedet behandle sager mod forvaltningsmyndigheder?
Ved vi f.eks., at den konstituerede dommer ikke drømmer om en stilling i den
myndighed, som han eller hun netop nu behandler en sag imod?
Det er vel simpelthen et helt generelt problem på habilitetsområdet, at der altid
kan konstrueres et inhabilitetsbegrundende ræsonnement, og at vi aldrig vil vide,
om konkrete snit på området nu også rammer ”almindelige” menneskers holdning
til spørgsmålet.

4. Inhabilitet for dommere – et knæfald for en uheldig
samfundsudvikling?
Dette fører over i, hvad jeg i virkeligheden opfatter som Thomas Bulls grundlæggende
spørgsmål (under overskriften ”Tilltro eller misstro?”). Er de svenske – og nordiske
– domstole gået for langt i deres inhabilitetspraksis i en form for knæfald for den
stigende mistillid i samfundet, bl.a. til offentlige myndigheder? Og hjælper et sådant
knæfald overhovedet?
Her ligger også efter min opfattelse en meget vigtig diskussion.
For en praktisk betragtning er det klart, at konkrete spørgsmål om inhabilitet
uanset holdning må afgøres inden for nogle bestemte rammer:
 Eventuelle releva§nte forfatningsbestemmelser.
 Klare forudsætninger og anvisninger i national lovgivning og dens forarbejder.
 Relevant praksis fra Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol efter
konventionens art. 6 (herunder Domstolens ”subjektive” og ”objektive” test
som beskrevet af Thomas Bull).
Men selv inden for disse rammer viser erfaringen, at der er betydeligt spillerum for
vurderingen i de enkelte tilfælde. Thomas Bull peger da også på en mulig principiel
udvikling i svensk ret (”en konstitutionell kursändring”), væk fra pragmatisme og i
retning af principper og en grad af formalisme.
Tilsvarende kursændringer har den danske retsplejelov vist sig at give mulighed
for, og det er rimeligt at sige, at der i en lang periode – med begyndelse omkring
1990 – har været en form for ”inhabilitetsskræk”, navnlig byggende på konkrete
domme fra Menneskerettighedsdomstolen. En række danske domme etablerede
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i den forbindelse en ret vidtgående praksis om inhabilitet, men domme især fra
Højesteret over det seneste årti er blevet opfattet som signaler om at dæmpe praksis
på området.
Det er en vigtig diskussion, hvordan de nordiske domstole fremover bør håndtere
denne problemstilling.
Der kan selvsagt ikke gives fælles anvisninger, idet forskelle i lovgivning og
retskultur mv. altid vil spille en stor rolle.
I hvert fald én præmis for diskussionen synes imidlertid at være fælles for de
nordiske lande – nemlig tendensen til øget mistillid i samfundet over for bl.a. statens
institutioner. Intet tyder for så vidt på, at denne mistillid i særlig grad rammer
domstolene frem for andre myndigheder – i Danmark tyder en række undersøgelser
nærmere på det modsatte – men tendensen er der. Og det er vigtigt at overveje,
hvordan man håndterer den.
Det kan på mange måder være nærliggende fra offentlige myndigheders – og
herunder domstolenes – side at reagere med vidtgående anvendelse af regler
om inhabilitet. Altså i tvivlstilfælde altid at statuere inhabilitet ud fra følgende
ræsonnement: 1) Domstolene er dybt af hængige af befolkningens tillid. 2)
Befolkningens tillid til samfundets institutioner er generelt i fald. 3) Domstolene
må derfor værne om tilliden ved bl.a. udstrakt statuering af inhabilitet, således at der
i mindst muligt omfang kan rejses spørgsmål om den enkelte dommers upartiskhed.
Der er imidlertid samtidig væsentlige argumenter imod en sådan udvikling.
Også disse kan selvsagt variere fra land til land, men jeg skal nævnte tre, som
formentlig har relevans i alle nordiske lande. Thomas Bull er selv inde på dem, men
jeg vil gerne supplere med et par yderligere vinkler.
 De nordiske lande er små lande, og den samlede mængde af meget dygtige
jurister er ikke uendelig. Det er vigtigt, at formalisme ikke kommer til at
stå unødigt i vejen for samfundets hensigtsmæssige udnyttelse af knappe
intellektuelle ressourcer.
Det er derfor også vigtigt, at inhabilitetsbetragtninger ikke strækkes så
vidt, at man – som vi siger i Danmark – kaster barnet ud med badevandet.
Hvis konsekvensen af praksis om inhabilitet bliver, at juristers mobilitet til at
flytte rundt i forskellige sektorer af retsvæsenet begrænses væsentligt, er det
en meget høj pris at betale.
 Det er vigtigt, at dygtige jurister har gode personlige udviklingsmuligheder. Selv
om de nordiske lande varierer i deres brug af specialmyndigheder – herunder
specialdomstole – er det et fælles ideal, at jurister langt hen ad vejen bør være
generalister. Generalisten er gennemgående simpelthen bedre til at løse et
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juridisk problem end den specialist, der har siddet med samme fagområde
år efter år.
Det er derfor vigtigt, at regler og praksis om inhabilitet ikke ender med at
stå unødigt i vejen for hensigtsmæssige udviklingsmuligheder, som – i både
den enkeltes og samfundets interesse – kan understøtte dygtige jurister i at
blive endnu bedre.
 Sidst, men ikke mindst er det vigtigt at få diskuteret, hvordan samspillet
mellem på den ene side regler og praksis om inhabilitet og på den anden side
den stigende mistillid til samfundets institutioner helt overordnet bør anskues
fra retsvæsenets side.
Som anført ovenfor kan det være nærliggende at reagere med en skærpet
praksis i spørgsmål om inhabilitet.
Men der er for mig at se også vigtige principielle modargumenter. Thomas
Bull er således inde på noget meget grundlæggende, når han bl.a. taler om ”att
lyfta fram de av juristkåren i hög usträckning internaliserade rättstatsidealen”.
Det er jo nemlig klart, at mens man med en vidtgående inhabilitetspraksis
i vid udstrækning undgår enkelttilfælde, hvor man risikerer kritik for
interessesammenblanding, efterlader man samtidig let indtryk af en
dommerstand, der ikke på egen hånd kan helt kan skille forskellige interesser
ad, og som derfor må ”hjælpes” med regler om inhabilitet.
Vi jurister kan således nok så meget sige, at der ikke i statuering af
inhabilitet ligger nogen mistænkeliggørelse af den enkelte dommer, men
risikerer vi mon at efterlade et andet indtryk i offentligheden? Hvis f.eks. en
anklager, der er konstitueret som dommer, slet ikke må behandle straffesager,
hvilket indtryk efterlader det så med hensyn til anklageres – og i det hele
taget juristers – generelle kapacitet til at være upartiske? Avler statuering af
inhabilitet kun tillid, eller kan det undertiden tænkes at avle det modsatte?
Og hvor stopper det?
Det er vigtige spørgsmål at diskutere. Ikke mindst i disse år.
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EU-domstolen som människorättsdomstol –
nordiska perspektiv
Niilo Jääskinen, JD, justitieråd vid Högsta förvaltningsdomstolen i
Finland, tidigare generaladvokat vid EU-domstolen, Finland

Inom EU-rätten utvecklades systemet för skydd av grundläggande rättigheter
genom att EU-domstolen började tillämpa bestämmelserna i Europeiska
människorättskonventionen som allmänna rättsprinciper inom unionsrätten. Efter
att EU införde en egen rättsligt bindande stadga om grundläggande rättigheter
har konventionen spelat en mindre och sekundär roll i EU-domstolens rättspraxis.
Däremot har domstolen aktivt tillämpat stadgan såsom en del av unionens konstitution.
Försöken att skapa en extern folkrättslig kontroll genom att EU skulle ansluta sig till
människorättskonventionen har tillsvidare misslyckats. EU-domstolen förefaller agera
som en författningsdomstol och inte såsom en internationell människorättsdomstol och
betona EU-rättens autonomi också i detta sammanhang.

1. Folkrätten och den konstitutionella rätten som
referensram för skyddet av enskildas fundamentala
rättigheter
Rättsskyddet för enskildas fundamentala friheter och rättigheter har från och med
det 17:e århundradet utvecklats inom två samverkande referensramar, å ena sidan
inom den konstitutionella rätten i enskilda stater och å andra sidan inom folkrätten.
De brittiska, amerikanska och franska revolutionerna gav upphov till moderna
379

EU - d o m s t o l e n s o m m ä n n i s k o r ä t t s d o m s t o l – n o r d i s k a p e r s p e k t i v

kataloger, som definierade medborgarnas grundläggande rättigheter som universella
och individuella, inte enbart som ståndsbaserade rättspositioner. Likadana eller
korresponderande rättigheter erkändes så småningom även av den internationella
sedvanerätten, samt på 1900-talet genom ett antal internationella konventioner inom
FN-systemet och på regional nivå.
Begreppsmässigt bestod skillnaden mellan grundläggande rättigheter och
mänskliga rättigheter däri att de förstnämnda garanterades endast statens egna
medborgare. De mänskliga rättigheterna tillhörde däremot i princip alla mänskliga
varelser.
Också rättsskyddsmekanismerna var olika. Medborgarrättigheter skyddades av
lagstiftaren, och senare i allt högre grad av domstolarna. Skyddet för mänskliga
rättigheter var en angelägenhet för staterna i deras egenskap av avtalsparter i avtal
om olika människorättsinstrument. Därtill övervakades de mänskliga rättigheterna i
allt högre grad av olika folkrättsliga organ, av vilka vissa organiserades som särskilda
människorättsdomstolar, såsom Europeiska domstolen för mänskliga rättigheter,
Inter-American Court of Human Rights och African Court of Human Rights and
Peoples Rights.
Numera har ovan nämnda skillnad dock mildrats genom att de nationella
grundlagarna ofta garanterar också utlänningar de f lesta grundläggande
rättigheterna och genom att de internationella människorättsinstrumenten har
blivit tillämpliga inom det nationella rättssystemet. Trots detta är tudelningen
av rättighetssystemen i folkrättsliga och konstitutionella system fortfarande
grundläggande på det begreppsmässiga planet. De förstnämnda består av staternas
folkrättsliga förpliktelser, som vanligen övervakas av ett externt insynsorgan, medan
de sistnämnda består av en särskild del av en stats konstitution och är underordnad
statens egna rättsskyddsmekanismer.
Enligt min mening är en människorättsdomstol främst ett genom folkrätten
etablerat organ, vars uppgift är att övervaka staternas efterlevnad av sina förpliktelser
enligt ifrågavarande människorättsinstrument. I denna mening är EU-domstolen
ingen människorättsdomstol, varken i förhållande till EU eller till medlemsstaterna.
Däremot ingår i EU-domstolens roll som unionens författningsdomstol övervakning
och tillämpning av ett system av grundläggande rättigheter gentemot unionen,
och i begränsad betydelse även gentemot medlemsstaterna då dessa agerar
inom EU-rättens tillämpningsområde. Detta system inkorporerar Europeiska
människorättskonventionen som en viktig rättskälla.
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2. EU-rättens utveckling från skyddet av mänskliga
rättigheter som allmänna rättsprinciper till en bindande
katalog om de grundläggande rättigheterna
Som bekant innehöll de under 1950-talet ingångna fördragen om upprättande av
de europeiska gemenskaperna inga bestämmelser om mänskliga rättigheter eller
grundläggande rättigheter. Förklaringen till detta var att man inte upplevde att
det fanns något rättsligt behov av sådana bestämmelser. De nya gemenskaperna
var främst inriktade på ekonomiska mål och trots strävan att skapa en överstatlig
rättsordning uppfattade man till en början inte att gemenskapsorganen genom sina
beslut i något fall skulle kunna kränka enskilda personers fundamentala rättigheter.
Dessutom var alla ursprungliga medlemsstater avtalsparter i den europeiska
konventionen om mänskliga rättigheter, och skyddet av dessa rättigheter uppfattades
höra till Europarådets, inte gemenskapernas mandat.
Redan under 1960-talet visade sig den första av ovannämnda premisser vara
ohållbar, då gemenskapsinstitutionerna allt oftare fattade beslut med relevans
för enskildas rättsskydd inom de nya områdena för den gemensamma politiken,
såsom den gemensamma jordbrukspolitiken, tullunionen och konkurrenspolitiken.
Samtidigt hade EG-domstolen utvecklat sin rättspraxis om EG-rättens direkta
verkan och företräde i förhållande till medlemsstaternas nationella rätt.
I detta sammanhang blev det bristande skyddet för grundläggande rättigheter
på gemenskapsnivå ett problem för vissa nationella domstolar, främst de tyska och
italienska författningsdomstolarna.
EG-domstolen reagerade på detta problem genom sina domar i målen Stauder 1,
Internationale Handelsgesellschaft2 och Nold3, och förklarade att EG-rätten trots
allt innehöll ett skyddssystem för mänskliga och grundläggande rättigheter. Enligt
EG-domstolen ingick de grundläggande rättigheterna, sådana de garanteras i
Europeiska människorättskonventionen och följer av medlemsstaternas gemensamma
konstitutionella traditioner, som allmänna principer i EG-rätten.
Från och med Rutili-domen 4 började EG-domstolen så småningom i sina
domar hänvisa till Europeiska människorättskonventionen och Europeiska
människorättsdomstolens rättspraxis som rättskälla när det gällde tillsynen
över sådana beslut av gemenskapsorganen som berörde enskildas rättigheter och
förpliktelser och medlemsstaternas tillämpning av EG-rätten. Grundtanken i
1
2
3
4

Mål 29/69, Stauder mot Ulm, EU:C:1969:57.
Mål 11-70, Internationale Handelsgesellschaft mot Einfuhr- und Vorratsstelle für Getreide und
Futtermittel. EU:C:1970:114.
Mål 4/73, Nold mot Kommission, ECLI:EU:C:1974:51.
Mål 36-75, Rutili mot Ministre de l’intérieur, ECLI:EU:C:1975:137, p.32.
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denna rättspraxis, dvs. att de i människorättskonventionen skyddade rättigheterna
tillämpas som allmänna rättsprinciper, kodifierades i artikel 6 i Maastrichtfördraget
av år1992, numera artikel 6.3 i fördraget om Europeiska unionen.
Det var mot denna bakgrund som Europeiska rådet i juni 1999 i Köln beslöt att en
stadga om grundläggande rättigheter skulle utarbetas och godkännas av Europeiska
unionen. Enligt Europeiska rådet skulle stadgan omfatta rätten till frihet och
jämlikhet samt de grundläggande procedurrättigheter som garanteras i Europeiska
människorättskonventionen och som genom medlemsstaternas gemensamma
författningstraditioner framkommer som allmänna principer i EG-rätten. Stadgan
skulle dessutom innehålla de grundläggande rättigheter som endast tillkommer
unionens medborgare. Vid utarbetandet av stadgan skulle vidare ekonomiska och
sociala rättigheter beaktas, sådana de ingick i Europeiska sociala stadgan och i
gemenskapens stadga om arbetstagares grundläggande sociala rättigheter, såvida
de inte endast motiverade mål för unionens handlande.5 Stadgan, som förbereddes av
ett särskilt konvent, antogs som en gemensam politisk deklaration av institutionernas
ordförande i Nice i december 2000.
Då stadgan var en politisk deklaration, var den inte ett rättsligt bindande
instrument, även om grundtanken var att stadgan skulle innehålla bara sådana
rättigheter och friheter som redan garanterades i EG-rätten. Under förberedelserna
av det så kallade konstitutionella fördraget, och senare av Lissabonfördraget, var
ett av de viktigaste målen att göra stadgan juridiskt bindande. Detta förverkligades
i december 2009, då Lissabonfördraget trädde i kraft. Enligt artikel 6.1 i Fördraget
om Europeiska unionen, sådan den ingår i Lissabonfördraget, ska ”unionen erkänna
de rättigheter, friheter och principer som fastställs i Europeiska unionens stadga om
de grundläggande rättigheterna av den 7 december 2000, anpassad den 12 december
2007 i Strasbourg, som ska ha samma rättsliga värde som fördragen.”

3. Utebliven extern kontroll på grund av den ofullbordade
anslutningen till människorättskonventionen
Under 1990-talet aktualiserades även den av kommissionen redan 1979 lanserade
idén om gemenskapens anslutning till Europeiska människorättskonventionen.
EG-domstolen konstaterade dock i sitt yttrande år 19966 att gemenskapen inte
hade någon allmän befogenhet att skydda de mänskliga rättigheterna, varför en
anslutning skulle ha krävt en fördragsändring.
5
6

Europeiska rådet i Köln, 3 och 4 juni 1999, Ordförandeskapets slutsatser, Bilaga IV.
Yttrande 2/94 (EU:C:1996:140).
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Stadgans konstitutionalisering innebar inte att tanken om gemenskapens, senare
unionens anslutning till Europeiska människorättskonventionen skulle ha övergivits.
Egentligen gick dessa två processer hand i hand under 2000-talets första decennium.
Genom Lissabon-fördraget introducerades slutligen i primärrätten en skyldighet för
unionen att ansluta sig till konventionen.
Enligt artikel 6.2 i fördraget om Europeiska unionen ska ”unionen ansluta
sig till Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de
grundläggande friheterna. Denna anslutning ska inte ändra unionens befogenheter
såsom de definieras i fördragen.” Förpliktelsen att ansluta sig är dock inte ovillkorlig,
eftersom avtalet om unionens anslutning till europeiska konventionen enligt
protokoll 8 till grundfördragen ”ska avspegla nödvändigheten att bevara unionens
och unionsrättens särdrag.”
Förhandlingarna om ett anslutningsavtal till konventionen inleddes år 2010
och ett avtalsutkast godkändes av parterna under sommaren 2013. EU-domstolen
antog på kommissionens begäran i december 2014 ett yttrande i frågan. Till mångas
överraskning konstaterade EU-domstolen att avtalsutkastet i många hänseenden var
oförenligt med unionsrätten.7 Detta var överraskande, eftersom domstolen redan
år 2010 hade gett uttryck för vissa bekymmer beträffande anslutningen och dessa
hade bemötts i utkastet till anslutningsavtal. Generaladvokat Juliane Kokott skulle
däremot ha godkänt avtalsutkastet, trots vissa dubier.
EU-domstolens reservationer i yttrandet 2/13 gällde främst olika problem
angående det hot som anslutningen skulle ha medfört för EU-rättens autonomi
och domstolens exklusiva behörighet att avgöra tvister mellan medlemsstaterna
i frågor som faller inom unionsrättens tillämpningsområde. Därtill såg EUdomstolen svårigheter i samband med den så kallade medsvarandemekanismen
och det förfarande som innebar att domstolen i vissa fall skulle förhandsgranska
en talan som väcks i människorättsdomstolen och som gäller en EU-rättsakts
giltighet. Domstolen ansåg det också vara oförenligt med unionsrättens autonomi att
Strasbourg-domstolen skulle kunna utöva juridisk kontroll inom den gemensamma
utrikes- och försvarspolitikens område, samtidigt som EU-domstolen fortfarande
skulle sakna en sådan befogenhet.
Trots vissa ansträngningar förefaller de strävanden som syftar till att EU ska
ansluta sig till människorättskonventionen befinna sig i ett politiskt dödläge och det
är svårt att förutsäga om, när och hur idén kan förverkligas.

7

Yttrande 2/13, ECLI:EU:C:2014:2454
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4. Skyddet för grundläggande rättigheter som
en del av unionsrättens autonomi
Enligt en gammal pokerregel är det så att ”you can’t beat something with nothing”.
För EG-domstolen var utvecklandet av ett eget system för skyddet av grundläggande
rättigheter en nödvändighet för att kunna försvara den nya rättsordningens autonomi
i förhållande till de nationella konstitutionerna, vilka ofta innehöll en särskild
katalog över grundläggande rättigheter. Domstolen behövde ”någonting” för att
kunna undvika en situation där de nationella domstolarna aktivt skulle kontrollera
EG-rätten genom att använda sina nationella system med grundläggande rättigheter
som måttstock.
Vid sidan av den tämligen opraktiska referensen till de rättigheter som framträder
i medlemsstaternas gemensamma författningstradition var den europeiska
människorättskonventionen det enda instrument som samtidigt var europeiskt,
icke-universellt och åtnjöt allmän juridisk och politik legitimitet. Vissa problem
uppstod dock genom förankringen av EG:s och senare EU:s grundrättighetssystem
till konventionen, alltså till ett folkrättsligt instrument som inte var bindande för
unionen som avtalspart.
Europeiska människorättskonventionen fastslår för avtalsstaterna ett folkrättsligt
minimum, som avtalsstaterna är skyldiga att iaktta. Åtlydnaden kontrolleras i
efterskott. Detta innebär att två viktiga principer råder i konventionssystemet,
nämligen för det första att alla nationella rättsmedel måste uttömmas (exhaustion
of national remedies) innan ärendet kan föras inför Strasbourg-domstolen och för
det andra att medlemsstaterna i sin tillämpning av konventionen tillerkänns en viss
prövningsmarginal (margin of appreciation).
Inom EU-rätten ska grundläggande rättigheter tillämpas som en del av den
övriga rättsordningen, å ena sidan såsom direkt tillämpliga rättsregler och å andra
sidan såsom riktlinjer för tolkningen och tillämpningen av EU-rätten i både
EU-institutionerna och EU-organen. Detsamma gäller för medlemsstaternas
myndigheter inom EU-rättens tillämpningsområde. I båda dessa hänseenden räcker
det inte att ett folkrättsligt minimum uppnås. Inom EU bör skyddet vara mera
omfattande8 men samtidigt enhälligt9.
Av domen i Melloni-målet följer att medlemsstaterna inte kan vägra tillämpa
unionsrätten på den grunden att den nationella grundlagen garanterar en högre
8

Se t.ex. förenade målen C-402/05 P och C-415/05 P, Yassin Abdullah Kadi och Al Barakaat
International Foundation

mot Europeiska unionens råd och Europeiska gemenskapernas kommission, EU:C:2008:461, p.281-309.
9
Mål C-399/11, Melloni, EU:C:2013:107.
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skyddsnivå, om unionslagstiftaren har etablerat ett enhälligt regelverk inom området
i fråga. Däremot kan det nationella systemet tillämpas parallellt med unionens
system av grundläggande rättigheter om unionsrätten lämnar handlingsutrymme för
medlemsstaterna och tillämpningen av det nationella systemet ”varken undergräver
den skyddsnivå som föreskrivs i stadgan, såsom den tolkats av domstolen, eller
unionsrättens företräde, enhetlighet och verkan.”10
EU-domstolen konstaterade i sitt yttrande 2/13 att väsentliga särdrag i
unionsrätten har gett upphov till ett strukturerat nätverk av principer, regler och
rättsförhållanden som står i ett inbördes beroendeförhållande till varandra och är
ömsesidigt förpliktande för unionen själv och dess medlemsstater. Varje medlemsstat
delar med alla andra medlemsstater en rad gemensamma värderingar, som ligger
till grund för unionen, och erkänner att de andra medlemsstaterna delar dessa
värderingar. Därför råder det ett ömsesidigt förtroende för att dessa värderingar
kommer att erkännas och att unionsrätten kommer att iakttas. I kärnan av denna
rättsliga konstruktion finns dessutom de grundläggande rättigheterna sådana de
erkänns i stadgan. Unionsrättens autonomi i förhållande till medlemsstaternas
respektive rättsordningar och i förhållande till folkrätten medför att tolkningen av
dessa grundläggande rättigheter ska ske inom ramen för unionens struktur och mål.11
EU-domstolen konstaterade också att för att säkerställa att särdragen i unionens
rättssystem och dess autonomi ska bevaras, har det genom fördragen inrättats ett
domstolssystem bestående av EU-domstolen och de nationella domstolarna. Detta
system är avsett att garantera att EU-rätten tolkas på ett konsekvent och enhetligt
sätt. Därigenom blir det möjligt att säkerställa unionsrättens koherens, fulla
verkan och autonomi. De grundläggande rättigheterna, sådana de erkänns särskilt
i stadgan, ska följaktligen i unionen tolkas och tillämpas med iakttagande av denna
konstitutionella ram.12
Jag vill också erinra om att trots att de mänskliga rättigheter som skyddas
genom konventionen utgör kärnan i stadgan, har EU-rätten traditionellt garanterat
och skyddat även sådana rättigheter som inte (fullt ut) ingår i konventionen. I
detta avseende kan man hänvisa till skyddet av personuppgifter som en särskild
grundläggande rättighet, mediefriheten och mediernas mångfald, rätten
till fritt yrkesval, näringsfriheten, asylrätten, den kulturella, religiösa och
språkliga mångfalden, jämställdheten mellan kvinnor och män, barns, äldres
och funktionsnedsatta personers rättigheter, arbetstagarnas rättigheter och
grundläggande sociala rättigheter, rätten till god administration och politiska
rättigheterna på unionsplanet. Det kan konstateras att stadgan, som i detta hänseende
10
11
12

Mål C-617/10, Åklagaren mot Åkerberg Fransson, EU:C:2013:105, p.29.
Yttrande 2/13, EU:C:2014:2454., p. 167-171.
Yttrande 2/13, EU:C:2014:2454., p. 174-177.
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återspeglar mycket av domstolens tidigare rättspraxis, företräder en bredare syn på
fundamentala rättigheter än konventionen.13
Av det ovan sagda framgår att trots den relativt stora innehållsmässiga och
även metodologiska korrespondensen mellan EU:s system för grundläggande
rättigheter och konventionens system är deras systematiska grundlag och raison
d’être olika. Härav följer att EU-domstolen inte kan och inte bör fungera som
en människorättsdomstol, utan som en konstitutionsdomstol för en överstatlig
gemenskap. EU-domstolen erinrade likväl i domen i målet Åkerberg Fransson
att EU-rätten inte reglerar förhållandet mellan människorättskonventionen och
medlemsstaternas rättsordningar och inte heller fastställer vilka slutsatser en
nationell domstol ska dra i ett fall där en nationell bestämmelse är oförenlig med de
rättigheter som garanteras i denna konvention.14
Man kan sammanfatta domstolens argumentation så att inom EU-rätten
tillämpas de grundläggande rättigheterna som en integrerad del av en större
konstitutionell helhet, vars olika värderingar och mål bör balanseras mot varandra.
Inom EU-rätten är det också viktigt att ta hänsyn till unionens karaktär som en
gemenskap sui generis, som är ett mellanting en förbundsstat och en internationell
organisation, vilket komplicerar tillämpningen av grundläggande rättigheter i
gränsöverskridande fall.
Enligt professor Graínne de Búrca hänvisade EU-domstolen under tiden
mellan ikraftträdandet av Lissabonfördraget och utgången av år 2012 till stadgan i
sammanlagt 122 domar, men endast i 18 av dessa också till människorättskonventionen.
Före Lissabonfördraget hade hänvisningarna till människorättskonventionen varit
flera än till stadgan.15 Enligt min egen sökning har EU-domstolen under perioden
1.12.2009−31.12.2016 citerat stadgan i över 500 domar, beslut eller avgöranden i
omprövningsförfarande.16
Professor Romain Tinière har delat in EU-domstolens rättspraxis efter
Lissabonfördragets ikraftträdande i tre perioder.17 Den första perioden inträffade
mellan att stadgan antogs och Lissabon-fördraget trädde i kraft. Perioden
karakteriserades av en viss försiktighet och återhållsamhet. Stadgans ställning som
13
14
15
16
17

Se Niilo Jääskinen, The Place of the EU Charter within the Tradition of Fundamental and Human
Rights, i Fundamental Rights in the EU – A Matter for Two Courts, (Eds. Morano-Foadi, Sonia –
Vickers, Lucy), Hart Publishing, Oxford and Portland, Oregon, 2015, 11–20.
Mål C-617/10, Åklagaren mot Åkerberg Fransson, EU:C:2013:105, p.44.
Graínne de Búrca, After the EU Charter of Fundamental Rights: The Court of Justice as a Human
Rights Adjudicator? Maastricht Journal of European Law 2/2013, 168-184, s.174-175.
Enligt några stickprov som jag gjort förefaller EU-domstolens internetportals sökmaskin ge ett
högre antal mål där stadgan har citerats. Storleksordningen torde dock vara nära nog det riktiga.
Se Romain Tinière, Le rôle de la Charte dans la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union
européenne depuis l’avis 2/13: vers un modus vivendi avec le droit de la convention?, Revue de
l’Union européenne, No600 –Juillet-Août 2016, s. 401-404.
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rättskälla var osäker, men så småningom började EG-domstolens generaladvokater
och senare själva domstolen att hänvisa till stadgan, dock nästan alltid samtidigt
som de hänvisade till människorättskonventionen.18
Enligt Professor Tinière började den andra fasen under 2010, alltså då stadgan
hade blivit bindande. Under denna period började domstolen i allt större omfattning
tona ner konventionens betydelse till fördel för stadgan19. I själva verket har EUdomstolen från och med domen i målet J. McB20 i oktober 2010 systematiskt tillämpat
stadgans bestämmelser och hänvisat till konventionens bestämmelser främst som
tolkningsunderlag för de förstnämnda. Stadgan tillämpades alltså utgående från
principen om EU-rättens autonomi. Yttrandet 2/13 kan förstås som kulminationen
av denna inställning.
Enligt professor Tinière har domstolens hållning under den tredje period, som
började år 2015, alltså efter yttrandet, blivit mera avspänd, med flera hänvisningar
till människorättskonventionen. Enligt honom förefaller det som om bortfallet av
faran för anslutning till konventionen skulle ha möjliggjort en mera balanserad
växelverkan mellan dessa två rättskällor, stadgan och konventionen.21
En del av domarna har varit av stor principiell betydelse ur strukturell synvinkel,
då domstolen har förklarat stadgans tillämpningsområde och principerna för
tolkningen av den. I en stor del av besluten har EU-domstolen dock konstaterat
att stadgan inte är tillämplig på grund av att situationen i målet inte faller inom
EU-rättens tillämpningsområde.
Det förefaller också som om tillämpningen av övriga internationella
människorättsinstrument skulle ske genom ett filter bestående av motsvarande
bestämmelser i stadgan. Bland de universella människorättsinstrumenten brukar
domstolen hänvisa till FN:s flyktingkonvention, konvention om barnets rättigheter
och konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.22 EU har
anslutit sig till sistnämnda konvention. I domen i målet HK Danmark konstaterade
domstolen att unionen har antagit FN-konventionen och att bestämmelserna i denna
konvention således från och med konventionens ikraftträdande utgör en integrerad

18

19
20
21
22

Domstolen hänvisade till stadgan i 59 domar innan stadgan blev rättsligt bindande 1.12.2009. Under
samma period hänvisade domstolen i ytterligare 81 domar till människorättskonventionen. Graínne
de Búrca, After the EU Charter of Fundamental Rights: The Court of Justice as a Human Rights
Adjudicator? Maastricht Journal of European Law 2/2013, 168-184, s.170, fotnot 6.
Tinière s. 402-403.
Mål C-400/10 PPU, J. McB mot L.E., EU:C:2010:582.
Tinière s. 404.
Jörg Polakiewicz, Prologue. The EU’s Accession to the European Convention on Human Rights
– A Matter of Coherence and Consistency, (Eds. Morano-Foadi, Sonia – Vickers, Lucy), Hart
Publishing, Oxford and Portland, Oregon, 2015, xvii–xxvii, s. xxii.
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del av unionens rättsordning. Det ifrågavarande direktivet skulle därför så långt som
möjligt tolkas i överensstämmelse med denna konvention.23
Ovan nämnda utveckling motsvarar en mera allmän tendens hos EU-domstolen
att tillämpa folkrätten i praktiken utifrån ett egentligen dualistiskt tänkesätt, även
om den konstitutionella utgångspunkten fortfarande är monistisk.24
Enligt min mening det är omöjligt att klassificera EU-domstolens tillämpning
av stadgan efter att den blev rättsligt bindande som aktivistisk eller passiv, liberal
eller konservativ. Angående vissa rättigheter, såsom de i artikel 7 och 8 garanterade
rättigheterna till privatliv och skyddet av personuppgifter, kan domstolens rättspraxis
betecknas som djärv. Detta framgår av domarna i de berömda målen Digital Rights
Ireland, Google och Schrems.25 När det gäller sociala rättigheter samt skydd för
fångar och förbrytare har domstolen däremot varit försiktig. Detta illustreras av
domen i målet Spasic26, som gällde tillämpning av ne bis in idem principen i ett
gränsöverskridande brottmål. EU-domstolen ansåg att principen trots utvidgat
straffrättsligt samarbete fortfarande gäller endast inom medlemsstaten i fråga.
Som slutledning kan konstateras att domstolen ser EU-systemet för skyddet av
grundläggande rättigheter som ett system som materiellt består av stadgan. Däri
inkorporerade övriga källor och instrument fungerar som subsidiära tolkningskällor
och som ”sources d’inspiration”. Domstolens uppgift är att tillämpa stadgan som
en del av ett autonomt konstitutionellt system och denna uppgift innebär vidare
förpliktelser än att garantera ett minimiskydd för enskildas grundläggande
rättigheter.

5. EU:s bristande statlighet och dess inverkan på skyddet av
fundamentala rättigheter i Europa
EU:s rättsliga egendomlighet är problematisk både för Strasbourg-domstolen och för
EU-domstolen. Ett starkt motiv för EU:s anslutning till människorättskonventionen
var strävan att skapa partsbehörighet för EU i människorättsdomstolen.
Det rådande läget, där medlemsstaterna som avtalsparter svarade också för
sådana konventionsöverträdelser som direkt följde av EU-rätten, var ohållbart.

23
24
25
26

Förenade målen C-335 och 337/11, HK Danmark, EU:C:2013:222, p. 29-31
Se Niilo Jääskinen – Alicja Sikora, The exclusive jurisdiction of the Court of Justice of the
European Union and the unity of the EU legal order, European Union and International Dispute
Settlement (Marise Cremona - Anne Thies – Ramses A.Wessel, eds.), Bloomsbury 2017.
Se målen Digital Rights Ireland m.fl., C-293/12 och C-594/12, EU:C:2014:238; Google Spain och
Google, C-131/12, EU:C:2014:317,;C-498/16, Schrems, EU:C:2015:650.
C-129/14 PPU, Spasic, EU:C:2014:586.
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Strasbourg-domstolen konstaterade slutligen detta i sin Bosphorus-dom 27
där den förklarade sig avstå från att granska EU-rättens konformitet med
människorättskonventionen till den del som EU-domstolen utövade en motsvarande
kontroll.
För EU-domstolen har Strasbourg-domstolens rättspraxis vållat bekymmer i
samband med sådana gränsöverskridande fall där medlemsstaterna enligt EU-rätten
är förpliktade att avstå från att kontrollera varandras agerande. Sådana situationer
uppkommer vid tillämpning av EU:s regelverk om internationella barnrättsliga
förhållanden, samarbete inom straffrättens område samt Dublin-systemet inom
flyktingrätten. I dessa situationer borde samarbetet mellan medlemsstaterna i princip
likna statsinternt myndighetssamarbete.
I sitt yttrande om anslutningsavtalet betonade EU-domstolen kraftigt kravet
på ömsesidigt förtroende. Enligt domstolen är principen om ömsesidigt förtroende
mellan medlemsstaterna av grundläggande betydelse i unionsrätten, eftersom den gör
det möjligt att skapa och upprätthålla ett område utan inre gränser. Medlemsstaterna
inte endast saknar rätt att kräva att en annan medlemsstat tillämpar en högre nivå
på skyddet för de grundläggande rättigheterna än den som säkerställs genom
unionsrätten, utan saknar även rätt att annars än i exceptionella fall kontrollera
huruvida denna andra medlemsstat i ett enskilt fall verkligen har iakttagit de
grundläggande rättigheter som unionen skyddar.28 Domstolen underströk att
i den mån som Europakonventionen skulle komma att kräva att unionen och
medlemsstaterna ska betraktas som fördragsslutande parter även i sina ömsesidiga
förbindelser, kunde anslutningen äventyra den jämvikt på vilken unionen är grundad
samt unionsrättens autonomi.29
Problematiken kring principen om ömsesidigt förtroende understryker också
EU-rättens behov av autonomi i förhållande till människorättskonventionen och dess
tillämpningsmekanismer. EU-domstolen förefaller anse att strävan att ställa EU i
samma position som människorättskonventionens avtalsstater och att följaktligen
ge EU-domstolen samma position som de högsta statliga domstolarna i praktiken
skulle leda till ett rättsläge som inte vore likvärdigt.
Efter anslutningen skulle nämligen människorättskonventionen kunna
intervenera också i rättsförhållanden mellan en avtalsparts, alltså EU:s, interna
konstituerande enheter, dvs. mellan EU och/eller dess medlemsstater. Samtidigt
skulle denna avtalsparts interna konstitution till en viktig del, alltså angående de
grundläggande rättigheterna, underlyda en extern domstols tolkningsbehörighet,
27

28
29

Se CE:ECHR:2005:0630JUD004503698: Bosphorus Hava Yollari Turizm Ve Ticaret Anonim
Sirketi mot Irland (ansökan nr 45036/98), Stora kammarens avgörande 20.6.2005. Domen
i Avotinš mot Lettland bekräftade att Bosphorus-doktrinen fortfarande är relevant. Se
CE:ECHR:2016:0523JUD001750207, Avotiņš mot Lettland (ansökan nr 17502/07), dom 23.5.2016.
Yttrande 2/13, EU:C:2014:2454., p.191-192.
Yttrande 2/13, EU:C:2014:2454., p.194.
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till följd av de förbindelser som stadgan skapar mellan sig själv och konventionen.
Därför skulle anslutningen till människorättskonventionen ha en mera dramatisk
inverkan för EU-domstolen än den har haft t.ex. för de nordiska högsta domstolarna
eller grundlagsdomstolarna på kontinenten.
Man behöver inte dela den rättsliga syn som EU-domstolen gav uttryck för i sitt
yttrade om anslutningsavtalet. Generaladvokat Kokotts utlåtande visar att också en
annan tolkning hade varit tänkbar från rättslig synpunkt. Däremot vore det felaktigt
att betrakta EU-domstolens yttrande som uteslutande ett spel om makten.
EU-domstolen har dock identifierat den risk som består i att om den inte
garanterar en med människorättskonventionen motsvarande skyddsnivå, kan detta
äventyra inte bara domstolens relationer till de nationella författningsdomstolarna,
som inte tycks ha accepterat Melloni-doktrinen som sådan. Likväl kunde
Strasbourg-domstolens Bosphorus-doktrin ifrågasättas. Därför har domstolen
som en säkerhetsventil i sin rättspraxis utvecklat doktrinen om att det ömsesidiga
förtroendet mellan medlemsländerna inte behöver vara blint.30
Inom asylrätten och det straffrättsliga samarbetet har domstolen tillerkänt de
nationella domstolarna befogenhet att inte automatiskt erkänna likvärdigheten av en
annan medlemsstats rättssystem, om det finns risk för systematisk icke-efterlevnad
av stadgan. Den godtagbara måttstocken för kontroll av de andra medlemsstaternas
förhållanden är alltså inte den nationella grundlagen, utan unionens egen stadga.
Denna exceptionella kontrollbefogenhet har erkänts beträffande återförvisning av
asylsökande till Grekland vid tillämpning av Dublin-systemet31 och beträffande
tillämpningen av en europeisk arresteringsorder i förhållande till Ungern och
Rumänien på grund av att förhållandena i dessa länders fängelsesystem ansågs kunna
leda till omänsklig eller förnedrande behandling.32
Det bör uppmärksammas att EU-domstolen i båda fallen hänvisade till
människorättsdomstolens domar, som bekräftade att förhållandena i ifrågavarande
medlemsstater med stor sannolikhet kunde leda till konventionsöverträdelser. EUdomstolen accepterade också människorättsdomstolens tolkning av konventionen
som bindande vid tillämpningen av stadgan.
Denna utveckling tyder på att människorättskonventionen fortfarande utgör en
yttre gräns för EU-rätten och att EU-domstolen kontrollerar att EU-rättens i övrigt
autonoma tillämpning inte leder till konventionsöverträdelser i sådana fall där det
finns en konkret fara för det. I denna bemärkelse fungerar EU-domstolen trots allt
som en människorättsdomstol.
30
31
32

G. Anagostaras, Mutual confidence is not blind trust! Fundamental rights protections and the
execution of the European arrest warrant: Aranyosi and Caldararu, Common Market Law Review,
Vol. 53, Number 6, December 2016, s. 1675-1704, s. 1691-1697.
Dom N. S. m.fl., C-411/10 och C-493/10, EU:C:2011:865, p. 78–96.
Förenade målen C-404/15, Pál Aranyosi (C-404/15) och C-659/15 PPU, Robert Căldăraru,
ECLI:EU:C:2016:198, p. 88-104.
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EU-domstolen som
menneskerettighedsdomstol
– et nordisk perspektiv
Jonas Christoffersen, dr. jur., direktør,
Institut for Menneskerettigheder

1. Indledning
EU-domstolen spiller i dag en væsentlig rolle som menneskerettighedsdomstol i
Europa.
EU-retten er meget bred, og vores folkevalgte politikere har udstyret EUdomstolen med et Charter med 50 grundlæggende rettigheder, som EU-domstolen
skal fortolke og udfylde. En central del af EU-retten er således menneskeretten.
Det er min opfattelse, at EU-domstolen i langt, langt de fleste sager har
fundet fornuftige løsninger. I nogle tilfælde endda modige løsninger, der har sikret
overholdelsen af væsentlige rettigheder, som de politiske processer har nedprioriteret.
Referenten fremhævede i sit skriftlige referat, at EU-domstolen kan sætte tilliden
hos de nationale domstole over styr, hvis den ikke sikrer en ordentlig beskyttelse af
borgernes rettigheder.
Jeg vil tilføje det modsatte perspektiv, nemlig at EU-domstolen kan sætte tilliden
på spil både hos domstole, politikere og andre, hvis den går for langt i ønsket om at
sikre borgernes rettigheder eller i øvrigt kommer ud af trit med omverdenen.
Kort sagt: Der stilles store krav til EU-domstolen. Den skal ikke gå for langt,
og heller ikke for kort.
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Efter aftale med debatlederen vil jeg supplere referentens oplæg og se nærmere
på et par andre kontroversielle områder, der kan være egne til at stimulere debatten
her i dag.

2. Digitale rettigheder
Det første eksempel angår teleselskabernes pligt til at gemme oplysninger om
brugerne i længere tid end selskaberne selv har behov for. For at gøre en lang historie
kort, så fastslog EU-Domstolen først i den såkaldte Digital Rights-sag (sag C-293/12)
af 8.4.2014 og siden i den såkaldte Tele2-sag (sag C-203/15) af 12.12.2016, at der var
ret snævre grænser for, hvor langt man kunne gå i opbevaringen af teleoplysninger.
Det skyldes, at oplysningerne kan bruges til at fastslå borgernes opholdssted,
hvem borgerne har kommunikeret med, hvor længe og hvordan. Kort sagt kan
oplysningerne bruges til, som EU-Domstolen beskriver det, ”at drage meget præcise
slutninger vedrørende privatlivet, herunder vaner i dagligdagen, midlertidige eller
varige opholdssteder, daglige eller andre rejser, udøvede aktiviteter, sociale relationer
og miljøer”.
EU-Domstolen fortolkede derfor databeskyttelsesdirektiver således, at det ikke
tillader en ”generel og udifferentieret lagring” af trafikdata, sådan som det var sket
i blandt andet Sverige.
EU-Domstolen fastslog dog samtidig, at direktivet ikke er til hinder for lagring af
trafikdata, idet omfang og den varighed, der er nødvendig for blandt andet debitering
af kunderne. Det betyder så på den anden side, at det er muligt for selskaberne at
opbevare trafikdate indtil en lovbestemt forældelsesfrist.
EU-Domstolen fastslog også, at der - ud over hvad der er i selskabernes
forretningsinteresse – kan fastsættes klare og præcise regler om logning af trafikdata
med henblik på forebyggelse, efterforskning, afsløring og retsforfølgning af grov
kriminalitet.
Kort sagt: Hvis opbevaringen ikke sker i selskabernes interesse, så kan
opbevaringen kun findes sted, hvis der er en konkret grund til det forbundet med
alvorlig kriminalitet.
Det efterlader spørgsmålet, hvor langt myndighederne kan gå i at tvinge private
virksomheder til at skabe et grundlag for myndighedernes overvågning – skal vi være
fri for overvågning, når vi ikke har gjort os fortjent til det, eller skal vi kunne blive
genstand for overvågning, fordi vi nok alligevel ikke har noget at skjule?
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3. Sociale rettigheder
Det andet eksempel er EU-landendes adgang til at udsende borgere til andre EUlande, hvor sociale rettigheder ikke beskyttes så godt. Domstolen i Strasbourg har
ført an i udviklingen, der loyalt er fulgt op af EUD. Begge domstole har derfor
indfortolket sociale rettigheder for asylansøgere.
I N.S. (sag C.411/10) af 21.12.2011 var modtageforholdene ikke beskrevet nærmere,
men de blev af den forelæggende ret kaldt ”uhensigtsmæssige”, blandt andet fordi
asylansøgere risikerer at leve ”under elendige forhold udendørs, uden tag over hovedet
og uden føde”. Italienske modtageforhold var genstand for bedømmelse i Tarakhel
mod Svejts af 4.11.2014 om tilbagesendelse af en børnefamilie til Italien. Der kan
også henvises til M.S.S. af 21.1.2011 om udsendelse til massiv fattigdom i stor skala.
EMD fandt i Paposhvili-sagen af 13.12.2016, at de europæiske lande kun under
skærpede betingelser kan udsende udlændinge med alvorlige behandlingskrævende
helbredsproblemer til andre lande. Der skal være tale om alvorlig sygdom:
 Lider af en uhelbredelig sygdom i terminalstadiet med forventet kort levetid
(hidtil praksis)
 Risikerer at blive udsat for en alvorlig, hurtig og irreversibel forværring af sit
helbred, der fører enten til intens lidelse eller til en væsentligt kortere levetid
(ny praksis)
 Det skal i sådanne sager undersøges:
 Om de generelle behandlingsmuligheder i hjemlandet for den pågældende
sygdom er tilstrækkelige og passende (som efter hidtidig praksis)
 Om den pågældende udlænding konkret vil have adgang til behandlingen,
herunder i forhold til økonomi, sociale- og familiemæssige netværk og afstand
til behandling (ny praksis)
 Hvis ikke – skal der indhentes individuel behandlingsgaranti (ny praksis).
EU-Domstolen flugte Menneskerettighedsdomstolens fortolkning i C.K. (sag
C-578/16) af 16.1.2017 og fastslog kort sagt, at myndighederne også i forbindelse
med overførsel under Dublin-proceduren skal fjerne ”enhver alvorlig tvivl” om
alvorlige og uoprettelige følger både af den konkrete overførsel og ved fortsat ophold
i modtagerlandet.
Hvor langt kan den sociale og sundhedsmæssige beskyttelse udstrækkes
af domstolene, og hvor langt kan myndighederne går i at udsende alvorligt syge
personer til f.eks. intens lidelse og væsentlig kortere levetid i andre lande?
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4. Horizontal virkning
Det tredje spørgsmål angår EU-rettens horizontale direkte virkning og dermed
magtbalancen mellem de nationale domstole og lovgivningsmagter.
EU-domstolens praksis opretholdt i mange år en grundlæggende respekt for,
at der er grænser for og forskelle på, hvor langt de nationale domstole kan gå i
gennemførelsen af EU-retten i situationer, hvor national ret er i strid med EUretten. Hvis lovgivningsmagten i de nordiske lande for eksempel ikke gennemfører
de lovændringer, som EU-retten kræver, hvor langt kan domstolene så gå?
EU-domstolens svar har altid været, at når det kom til ubetingede og
tilstrækkeligt præcise traktatbestemmelser, så kunne de have direkte virkning både
over for myndighederne og over for andre borgere. Direktiver derimod kan ikke
have horizontal virkning.
EU Charteret behandles som traktaten og kan derfor efter en konkret vurdering
have horizontal virkning.
 Artikel 27 om inddragelse af medarbejderrepræsentanter havde ikke tilstrækkelig
klarhed ifht
–– beregningen af antallet af medarbejderrepræsentanter (sag C-176/12, AMS)
 Artikel 31, stk. 2, om retten til ferie havde ikke tilstrækkelig klarhed ifht
–– Løn under sygdom opstået under ferie (sag C-282/10, Dominguez)
 Artikel 21 om diskrimination havde tilstrækkelig klarhed ifht
–– beregningen af opsigelsesvarsler i tilfælde af ansættelse før det fyldte 25. år
(sag C-555/07, Kücükdeveci),
–– adgangen til at indgå tidsbegrænsede ansættelseaftaler med personer over 52
år (sag C-144/04, Mangold),
–– godtgørelse ved afskedigelse efter en længere årrække af personer ansat efter
det fyldt 50. år og afskediget med adgang til alderspension (sag C-441/14,
Dansk Industri/Ajos)
Danmarks Højesteret har i 2017 i den såkaldte Ajos-sag fortolket den danske
tiltrædelseslov således, at hverken uskrevne EU-retlige principper på traktatniveau
eller EUC har horizontal, direkte virkning i dansk ret blandt andet med bemærkning
om, at Højesteret i modsat fald ville påtage sig lovgivningsmagtens opgave.
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I sidste ende er spørgsmålet: Hvor langt kan EUD gå i at presse nationale domstole
til at påtage sig en opgave, der efter domstolenes opfattelse er lovgivningsmagtens?
Og hvorfor kan domstolenes konkrete vurderinger foretaget i domme slå igennem
over for national lovgivning, når det ikke er tilfældet for de konkretiseringer, som
politikerne har foretaget i direktiver?

5. Afslutning
Dette er blot nogle få eksempler, og tiden tillader ikke, at jeg går tættere på.
Der kan siges meget om udviklingen, men er der et nordisk perspektiv på dette?
Er der et særligt nordisk perspektiv? Og er det ét fælles, nordisk perspektiv? Det tror
jeg ikke, at man kan sige. Politisk, juridisk eller retspolitisk er der mange meninger
om EU-domstolens praksis.
Vores politikere har givet de europæiske domstole nogle opgaver, som er
grundlæggende anderledes end den opgave, vores politikere har givet de nationale
domstole.
Set fra mit perspektiv er det helt grundlæggende positivt for Europa, at
EU-domstolen siden midten af 1970’erne har udviklet beskyttelsen af borgernes
grundlæggende rettigheder. Det er en udvikling, der har nydt stor politisk
opbakning. Det illustreres ikke mindst af Lissabon-traktaten, hvor Charteret fik
bindende virkning på traktatniveau. Og det ses i ønsket om at der samarbejdes
mellem Strasbourg og Luxembourg.
Både EU-domstolen og Menneskerettighedsdomstolen har spillet og spiler
fortsat en grundlæggende positiv rolle i retsudviklingen, men det skal ikke hindre, at
vi har en levende nordisk og europæisk debat om, hvordan vores europæiske domstole
i fællesskab udmønter deres opgave.
Udfordringen at af balancere hensynene på en hensigtsmæssig måde - med
respekt for magtfordelingen mellem jurister og politikere - er stor, og den bliver ikke
mindre i en tid, hvor ansvarlige ministre bliver hængt ud på Facebook og Twitter,
hvis de ikke har nemme løsning på svære problemer.
Jeg håber, at mit korreferat bidrager til en konstruktiv nordisk debat.

395

M o d e r n a d o m s t o la r

MODERNA DOMSTOLAR

Bevisvärdering i moderna
rättegångar
Föredragshållare:
Professor Eivind Kolflaath (N)
Ordförande:
Professor, fhv. dommer Sigurður Tómas Magnússon (I)

397

M o d e r n a d o m s t o la r

Bevisvurdering i moderne retterganger
Eivind Kolflaath, professor, Norge1
Takk til arrangørene av Det nordiske juristmøtet for invitasjonen til å holde foredrag
om bevisvurdering i moderne retterganger, takk til ordføreren for introduksjonen
til foredraget, og takk til dere som har møtt frem under hard konkurranse fra to
andre foredrag.2 Dette er det første juristmøtet jeg er til stede på – noe som har den
naturlige forklaringen at jeg ikke er jurist, som ordføreren allerede har avslørt i sin
introduksjon. Min faglige bakgrunn er først og fremst filosofi, nærmere bestemt
logikk og argumentasjonsteori, selv om jeg også er ansatt ved Det juridiske fakultet
i Bergen.
Bevisvurdering i domstolene – i motsetning til for eksempel bevisvurdering i
etterforskning – har vært hovedtemaet i min forskning de siste femten årene. Blant
annet har jeg observert hovedforhandlingen og domskonferansen (överläggningen)
i 105 straffesaker (brottmål) i fem norske lagmannsretter (hovretter). Materialet fra
dette feltarbeidet var grunnlaget for boken Bevisbedømmelse i praksis, som kom ut
i 2013. Døren som er avbildet på forsiden av boken, befinner seg i Bergen tinghus,
hvor Gulating lagmannsrett holdt til på den tiden da jeg reiste rundt i domstolene.
Bak døren inn til rådslagningsrommet har jeg altså vært som observatør. Dette
gjorde jeg for å komme tettere inn på bevisvurderingen enn det man oppnår ved
bare å lese domstekster. Noen av dommerne som ble observert, er deltakere på dette
1

2

Foredragsholderen har doktorgrad i filosofi og er professor i filosofi og rettsvitenskap ved
Universitetet i Bergen. Han har publisert blant annet bøkene Språk og argumentasjon – med
eksempler fra juss (2004) og Bevisbedømmelse i praksis (2013), og en rekke artikler om
bevisvurdering i juridiske tidsskrifter.
Bortsett fra at jeg i ettertid har utstyrt teksten med enkelte referanser i fotnoter, trykkes foredraget
slik det ble holdt, i sin muntlige og situasjonspregede form. Takk til ordføreren, professor Sigurður
Tómas Magnússon ved Reykjavik Universitet, for samarbeidet forut for og under juristmøtet, og til
deltakerne som tok ordet i den etterfølgende diskusjonen.
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juristmøtet, og noen av dem sitter i salen. Feltarbeidet i norske domstoler førte
også til at jeg ble trukket inn i introduksjonsprogrammene for norske dommere og
dommerfullmektiger, på den delen av programmet som tar opp bevisvurdering og
gjennomføring av domskonferanser. Det kommer jeg tilbake til.
*
Foredraget skal altså handle om «bevisvurdering i moderne retterganger». Tittelen
har jeg ikke valgt selv. Dermed kan jeg tillate meg å spekulere litt rundt hva som
her kan være ment. En idehistorisk tilnærming kunne være å knytte tittelen til det
som gjerne kalles «det moderne prosjektet» fra opplysningstiden og utover, med
frihet og fremskritt som bærende ideer. Fornuft og vitenskapelige tenkemåter skulle
fortrenge religiøse forestillinger. En slik utvikling finner vi igjen i bevisvurderingen:
I middelalderen hadde man i deler av Norden bevisvurderingsprosedyrer som la opp
til at Gud – eller gudene – kunne gripe inn og vise at personen snakket sant. Jernbyrd
gikk ut på at personen skulle enten holde hendene rundt, eller gå på, glødende jern.
Var sårene rene eller helt borte etter tre dager, var dette fullgodt bevis for at personen
snakket sant. Holmgang var en tvekamp mellom to parter. Også dette ble antatt å
være sannhetsindikerende, i det man antok at gudene ville gi seieren til den parten
som fortjente den. Vannprøven gikk ut på at personen ble kastet på vannet, med et
tau rundt livet. Hvis personen fløt, noe som oftest var tilfellet, var dette bevis for at
personen var skyldig.
Slike bevisvurderingsprosedyrer ble erstattet av prosedyrer som satte menneskets
fornuft i sentrum. Dette begynte riktignok lenge før opplysningstiden. Kirken
fordømte både jernbyrd og holmgang allerede på 1200-tallet. Men begrunnelsen –
at mennesket ikke hadde rett til å kreve at Gud utførte et mirakel – er ikke særlig
vitenskapelig sett med våre øyne. Og vannprøven ble brukt i hekseprosessene på
1500- og 1600-tallet.
Dette skal jeg ikke forfølge videre. Jeg er ingen rettshistoriker, og dessuten var
det neppe denne kontrasten mellom religiøst og rasjonelt funderte bevis arrangørene
av juristmøtet hadde i tankene. En mer plausibel tolkning er vel at det «moderne»
skal forstås som synonymt med «dagens». Altså: Hva er karakteristiske trekk ved
bevisvurderingen i dagens retterganger? Da blir det nærliggende å snakke om hvordan
samfunnsutviklingen de siste tiårene har påvirket hva bevisbedømmerne må forholde
seg til, og det kommer jeg til å bruke litt tid på.
Men først vil jeg nevne det som i dag er den bevisrettslige grunnpilaren i
selve bevisvurderingen, nemlig prinsippet om fri bevisvurdering. Veldig omtrentlig
formulert går prinsippet ut på at dommeren står fritt i bevisvurderingen. Senere skal
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jeg konkretisere dette. I denne omgang vil jeg nøye meg med å vise et typisk eksempel
på begrunnelse av prinsippet. Eksemplet spiller på kontrasten til legale bevisregler, av
typen «ett vitne er for lite, to vitner er tilstrekkelig». Prinsippet om fri bevisvurdering,
som i løpet av 1700- og 1800-tallet fortrengte slike legale bevisregler, omtales her
i eksemplet som et fremskritt med tanke på bevisvurderingens treffsikkerhet.
I eksemplet er det Johs. Andenæs, som var den ledende norske jussprofessoren
innenfor strafferett og straffeprosess i siste halvdel av forrige århundre, som skriver at
«[p]rinsippet bygger på den oppfatning at dommeren best kan finne frem til sannheten
i saken hvis han får bedømme bevisene uten å være bundet av lovregler. Det er livets
erfaring og ikke stive lovregler som bør bestemme hvilken vekt de forskjellige
bevismomenter skal tillegges».1

Sammenfattet er begrunnelsen for prinsippet om fri bevisvurdering altså at dette
gir økt fleksibilitet for bevisbedømmeren, og dermed økt treffsikkerhet. Man kan
si at med overgangen fra legale bevisregler til et prinsipp om fri bevisvurdering har
hensynet til treffsikkerhet i bevisvurderingen trumfet hensynet til forutberegnlighet,
og bevisbedømmerne har fått mer tillit.
Det har lenge vært en etablert oppfatning i den juridiske tradisjon at enhver
normalt utrustet voksen person kan vurdere bevis på en forsvarlig måte bare ved å
bruke sin sunne fornuft. Prinsippet om fri bevisvurdering, som gir bevisbedømmeren
nærmest ubegrenset autonomi, må rimeligvis bygge på en slik oppfatning om
menneskets naturgitte evne til å vurdere bevis. Det samme gjelder innslaget av
lekdommere i rettergangen, som vi har i ulike varianter i alle de nordiske land
utenom Island.
Også innholdet i den juridiske utdannelsen reflekterer denne oppfatningen.
På jusstudiet har man bevisrett, men knapt noe om selve bevisvurderingen, som
dreier seg ikke om rettslige, men om kunnskapsteoretiske spørsmål, riktignok
innenfor bevisrettslige rammer. Samtidig er det slik at i de aller fleste rettssaker er
det faktum, og ikke jussen, som er utfordrende. Tidligere førstelagmann Nils Erik
Lie i Borgarting lagmannsrett er en av dem som har som har fremhevet at i praksis
er det viktigste for dommeren å ta stilling til faktum, både i straffesaker og i sivile
saker.2 Spissformulert kan man derfor si at det man har mest bruk for – i tillegg til
prosessreglene – er det man ikke lærer noe om på jusstudiet. Forklaringen på dette
er vel nettopp en oppfatning om at det ikke er så mye man trenger å lære for å drive
1
2

Johs. Andenæs: Norsk straffeprosess, 4. utg. v/ Tor-Geir Myhrer, Oslo 2009 s. 165.
Nils Erik Lie: Parts- og vitneavhør, 2. utg., Oslo 2012 s. 17 og 19. Tilsvarende for sivile saker Hans
H. Michelsen: Sivilprosess, Oslo 1999 s. 207 og for straffesaker Svein Slettan og Toril Marie Øye:
Forbrytelse og straff. Lærebok i strafferett, Oslo 1997 s. 28.
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med forsvarlig bevisvurdering. Kort sagt er den tradisjonelle oppfatningen at alt som
trengs i bevisvurderingen, er sunn fornuft.
Når det så gjelder samfunnsutviklingen, så har den som konsekvens – nå som før
– at det oppstår både nye bevistemaer og nye bevismidler eller former for bevisføring.
Globaliseringen er ett eksempel. Som følge av globalisering har vi blant annet fått
bevistemaer knyttet til organisert kriminalitet på tvers av landegrenser, mens alderen
til en ung asylsøker er blitt et sivilrettslig bevistema. Videre har det flerkulturelle
samfunn ført til en langt mer utstrakt bruk av tolk i forbindelse med forklaringer i
retten. Og i et mer flerkulturelt samfunn vil «livets erfaring», som vi så at Andenæs
fremhevet som den kilden dommeren skulle nyttiggjøre seg i bevisvurderingen, i
et økende antall saker ikke vil være til så stor hjelp. I noen tilfeller vil den kanskje
heller være en feilkilde.
Det er likevel kunnskapsutviklingen det siste halve hundreåret jeg vil fremheve
som det trekket ved samfunnsutviklingen som har skapt de største endringene. Jeg
tenker da særlig på kunnskapsutvikling som har gitt oss ny teknologi. Ny teknologi har
gitt opphav til nye bevistemaer. Datakriminalitet, for eksempel, omfatter blant annet
innbrudd i datasystemer, spredning av passord, bedrageri ved hjelp av datateknologi,
og barnepornografi, bare for å nevne noe. Ny teknologi har også gitt opphav til nye
bevismidler. Disse kan være knyttet til nye bevistemaer, slik som når beslag fra en
datamaskin brukes som bevis i en sak som gjelder identitetstyveri. Eller de kan være
knyttet til tradisjonelle bevistemaer, slik som når DNA-analyse brukes som bevis
i en drapssak. Omfanget av bevis som stammer fra romavlytting, telefonavlytting
og overvåkningskameraer har økt kraftig de senere årene. Det samme gjelder
elektroniske spor som genereres automatisk, slik som for eksempel elektroniske
banktransaksjoner, samtaledata for telefoner, automatisk fartsmåling, automatiske
bomstasjoner og data fra basestasjoner for mobiltelefoner. Her er det delvis tale om
bevis fra innretninger som har et annet formål, men som for eksempel også kan tjene
som bevis for hvor en bestemt person befant seg på et bestemt tidspunkt.
Noe av denne teknologien er ikke så vanskelig å forstå, i alle fall ikke de
aspektene man trenger i bevisvurderingen. Men i andre tilfeller er det behov for
å forstå teknologien for å kunne vurdere beviset. Resultatet av den teknologiske
utviklingen er en tendens i retning av mer kompliserte bevisspørsmål, og dermed
økende bruk av sakkyndighet i domstolen. Dette skaper i sin tur økte utfordringer
blant annet når det gjelder kommunikasjonen mellom sakkyndige og dommere,
og når det gjelder dommernes mulighet for å foreta en selvstendig bevisvurdering.
Kunnskapsutviklingen i samfunnet har ikke bare gitt opphav til ny teknologi,
men også til databaser og statistikk. Når slik kunnskap brukes som bevis, vil det
ofte være behov for sakkyndighet i domstolen. Bevis basert på statistikk kan gi de
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samme utfordringene med hensyn til kommunikasjon og mulighet for selvstendig
bevisvurdering som jeg nevnte i forbindelse med bevis basert på ny teknologi.
For balansens skyld vil jeg også nevne at kunnskapsutvikling og ny teknologi
også kan forenkle bevisvurderingen, og i noen tilfeller gjøre den helt overflødig.
Det mest slående eksemplet er vel at bevisførsel i farskapssaker om hvem moren har
hatt seksuelt samkvem med rundt unnfangelsestidspunktet, er blitt overflødig etter
at DNA-teknologien ble innført i slike saker. DNA-analysen gir et entydig svar, så
lenge den utpekte faren ikke har en en-egget tvilling.
*
Så langt har jeg respondert på tittelen for foredraget bare med en beskrivelse –
overflatisk og sveipende. Men det er også mulig å ha en mer kritisk tilnærming til
tittelen, ved å forstå den som en oppfordring til å diskutere hvordan bevisvurderingen
må være for at rettergangen skal være moderne. Altså at vi ikke tar for gitt at dagens
bevisvurdering skjer på en måte som bidrar til en moderne rettergang, og at vi med
det «moderne» da forstår det som er «up to date» med samfunnsutviklingen for øvrig.
Mest direkte kan vi stille spørsmålet slik: Er dagens bevisvurdering moderne eller
egentlig litt gammeldags?
Før jeg går inn på spørsmålet, vil jeg nevne at domstolene i dag er utsatt for flere
kritiske blikk og mer diskusjon enn tidligere. Høyere utdannelsesnivå i befolkningen
og svekket tiltro til autoriteter er trekk ved samfunnsutviklingen som trolig bidrar til
dette. Den generelle tiltroen til rettsvesenet er riktignok fortsatt høy i befolkningen.
Men de siste tiårene har vi fått innblikk i en rekke saker som vitner om at rettsvesenet
ikke er ufeilbarlig. I Norge har vi blant annet hatt flere drapssaker og en rekke
saker som gjelder seksuelle overgrep mot barn, hvor saken er blitt gjenåpnet og den
domfelte er blitt frifunnet – i mange tilfeller etter å ha sonet straffen ferdig. I nordisk
sammenheng er vel likevel Thomas Quick-saken det mest spektakulære eksemplet –
men i denne saken var det ikke først og fremst domstolene som ble kritisert.
Kritiske blikk kommer også fra ulike forskningsmiljøer. Domstolenes
bevisvurdering ble lenge ansett som et juridisk anliggende, men dette har endret
seg mye de siste tiårene. Bevisvurderingen blir i dag diskutert i lys av såpass
forskjelligartede fag som psykologi, sosiologi, kulturvitenskap, litteraturvitenskap,
filosofi og matematikk (statistikk). Dette er et aspekt ved kunnskapsutviklingen
i samfunnet som jeg så langt har underslått, men som jeg antar at det blir stadig
vanskeligere for dommere å ignorere. Jeg tenker da særlig på psykologisk forskning
på beslutningstaking (decision making) generelt, og på bevisvurdering spesielt.
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Som følge av denne forskningen er oppfatningen om vår naturgitte evne til å
vurdere bevis etter min mening blitt satt under press. Forskningen har vist hvor
sårbare beslutningstakere er for psykologiske feilkilder – for eksempel den som
kalles «confirmation bias», som går ut på at beslutningstakeren selekterer og tolker
informasjon slik at den passer med oppfatninger man allerede har dannet seg. I vår
sammenheng vil dette innebære at bevisvurderingen blir tendensiøs.
I lys av den psykologiske forskningen fremstår oppfatningen om at sunn fornuft
er tilstrekkelig i bevisvurderingen som en smule naiv, og som ikke helt «up to date»
med kunnskapsutviklingen. Vår sunne fornuft forteller oss ikke hvilke feilkilder som
finnes, eller hvordan vi kan gå frem for å redusere effekten av disse. Det er behov
for aktive strategier for å motvirke de psykologiske mekanismene som arbeider i
underbevisstheten.
Forskning på psykologiske feilkilder er blitt mer og mer kjent, også utenfor
akademia. Boken Thinking Fast and Slow,3 skrevet av psykologen og nobelprisvinner
Daniel Kahneman, har bidratt til dette. Rask tenkning er assosierende, intuitiv,
følelsesstyrt og skjer automatisk og uten anstrengelse, mens langsom tenkning er
viljestyrt, oppmerksomhetskrevende og anstrengende. Inspirert av dette skillet kan vi
snakke om inntrykksbasert versus resonnerende bevisvurdering. I den inntrykksbaserte
bevisvurderingen får underbevisstheten stor innflytelse, mens den resonnerende
bevisvurderingen er styrt av tankemessig disiplin.
Dette kan vi knytte til prinsippet om fri bevisvurdering. Jeg sa at omtrentlig
formulert går prinsippet ut på at «dommeren står fritt i bevisvurderingen». Men
prinsippet om fri bevisvurdering kan sies å bestå av to prinsipper, hvor det ene
kan kalles «prinsippet om fri bevisvekting». Denne delen av prinsippet om fri
bevisvurdering går ut på at det ikke er fastsatt på forhånd hvordan et bevis av en
bestemt type, eller en bestemt beviskonstellasjon, skal vektes. Den andre delen av
prinsippet om fri bevisvurdering kan kalles «prinsippet om fritt metodevalg», og
går ut på at det ikke er fastsatt på forhånd hvilken metode dommeren skal anvende i
bevisvurderingen. Prinsippet om fritt metodevalg skal ikke forstås slik at «anything
goes». Det er forutsatt at dommeren i alle fall velger en metode som må antas å
være mer treffsikker enn en metode som fremmer vilkårlighet, for eksempel å bruke
myntkast for å avgjøre hvilken faktumspåstand som skal legges til grunn.
Vi har tidligere sett et typisk eksempel på begrunnelse av prinsippet om fri
bevisvurdering. Men i lys av oppsplittingen av prinsippet om fri bevisvurdering i et
prinsipp og fri bevisvekting og et prinsipp om fritt metodevalg, kan vi se nærmere
på hva det er som egentlig begrunnes. Begrunnelsen vi har sett, er en begrunnelse
3

Daniel Kahneman: Thinking, fast and slow, New York 2011. Boken er oversatt til fire nordiske
språk: Tänka, snabbt och långsamt, Stockholm 2012, Tenke, fort og langsomt, Oslo 2012, Ajattelu,
nopeasti ja hitaasti, Helsinki 2012 og At tænke – hurtigt og langsomt, København 2013.
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for den frie bevisvektingen, og ikke en begrunnelse for fritt metodevalg. Og slik er
det generelt, så langt jeg kjenner litteraturen: Begrunnelsen for prinsippet om fri
bevisvurdering er alltid en begrunnelse for fri bevisvekting. Det er lett å være enig i at
fri bevisvekting gir økt treffsikkerhet, sammenliknet med forhåndsbestemt vekting
av bevistyper eller beviskonstellasjoner. Men det er vanskelig å begrunne at fritt
metodevalg gir høyest treffsikkerhet – særlig i lys av nyere psykologisk forskning.
Min påstand er at fritt metodevalg legger til rette for fravær av en gjennomtenkt og
systematisk metode i bevisvurderingen, og at bevisvurderingen dermed lett blir mer
inntrykksbasert enn resonnerende. Det er den inntrykksbaserte bevisvurderingen
man henfaller til når man ikke har en plan. Det frie metodevalget kan lett føre
til at bevisvurderingen blir en ustrukturert og ukontrollert «helhetsvurdering» av
bevismaterialet.
Bevisvurdering i moderne retterganger – forstått som en bevisvurdering som
holder tritt med samfunnsutviklingen – er en bevisvurdering som tar innover seg
kunnskap om psykologiske feilkilder, og som anvender metoder som kan redusere
effektene av disse. Jeg sier «redusere», for vi skal ikke tro at vi er stand til helt å
eliminere effekten av de psykologiske mekanismene som er i spill. Nils Dalseide, som
er dommer og leder for en norsk tingrett, har formulert det slik:
«Dommere har naturligvis de samme psykologiske begrensninger som andre
mennesker. […] Men kunnskap, trening og økt bevissthet om psykologiske faktorer
kan kanskje sette oss bedre i stand til å treffe rett likevel. Det er som regel bedre å
basere seg på kunnskap og logikk og en metodisk tilnærming i stedet for “synsing”.» 4

Lekdommere flest har ikke så mye kunnskap om psykologiske feilkilder, og om
mulige mottiltak. Og jusstudenter får høre lite eller ingen ting om dette i løpet
av utdannelsen. Men jeg registrerer i Norge en tendens til at stadig flere ønsker
bevisvurdering inn som et tema på jusstudiet. Ved Universitetet i Oslo er det nå
opprettet et valgemne om bevisteori.
For fagdommernes del kan dette avhjelpes gjennom dommernes egne
opplæringstiltak. Og dette skjer, i varierende grad og på varierende måter
i de ulike nordiske land. Jeg nevnte innledningsvis at jeg er involvert i
introduksjonsprogrammene for norske dommere og dommerfullmektiger. Der
fokuserer vi blant annet på diskusjonen mellom fagdommere og lekdommere om
bevis og faktum under domskonferansen. I mine foredrag for de nye dommerne og
dommerfullmektigene legger jeg vekt på at dommeren som leder domskonferansen,
4

Sitert i «Økt bevissthet gir bedre kvalitet», Rett på sak (Domstoladministrasjonen i Norge) nr.
1/2011.
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har to roller – en rolle som bevisbedømmer (og dommer) på lik linje med rettens
øvrige medlemmer, og en rolle som tilrettelegger for diskusjon. Jeg fremhever at
domskonferansen har et potensial som arena for bevisvurdering, men at dette ikke
kommer av seg selv. Skal potensialet realiseres, må den som leder domskonferansen,
ha et gjennomtenkt forhold til rollen som tilrettelegger, og skille tydelig – både for
seg selv og for de andre – mellom tilretteleggerrollen og rollen som bevisbedømmer.
Domskonferansen kan brukes til å etterprøve egne og andres resonnementer, ved
at tilretteleggeren stiller spørsmål og bringer inn motforestillinger uavhengig av
hvilket standpunkt han eller hun måtte ha til skyldspørsmålet i kraft av å være
bevisbedømmer. I introduksjonsprogrammet for dommere og dommerfullmektiger
øver vi på dette, med domskonferanser som rollespill etter at deltakerne har sett en
bevisførsel på film.
Etter min mening bør bevisvurderingen struktureres på en som kan antas
å redusere effekten av psykologiske feilkilder. I et av foredragene mine under
introduksjonsprogrammet nevner jeg en bestemt måte å strukturere bevisvurderingen
i straffesaker på som er motivert av farene ved å la bevisvurderingen bestå i å
søke bekreftelser på én hypotese. Utgangspunktet er en tanke om at beviskravet
i straffesaker – at det skal være bevist utover enhver rimelig tvil at tiltalte har forholdt
seg som beskrevet i tiltalen – kan operasjonaliseres i to betingelser som begge må
være oppfylt for at tiltalte skal domfelles:
1. Det finnes etablerte omstendigheter som (hver for seg eller i kombinasjon) ville
være vanskelige å forklare på en realistisk måte dersom tiltalte var uskyldig, og
2. Det finnes ikke etablerte omstendigheter som ville være vanskelige å forklare
på en realistisk måte dersom tiltalte var skyldig.5
Denne måten å forstå beviskravet på, inviterer til en bestemt tilnærming til
bevisvurderingen: Man begynner med å anta at tiltalte er uskyldig, og så identifiserer
man hvilke bevis som ved første øyekast synes å skape problemer for denne hypotesen.
Man skal altså ikke lete etter det som bekrefter hypotesen, men derimot etter det
som skaper problemer for den. Så skal man forsøke å forklare disse omstendighetene
i samsvar med uskyldig-hypotesen. Hvor anstrengt blir forklaringene man må ty
til for å opprettholde denne hypotesen? Hvis bevisbedømmeren kommer til at det
finnes etablerte omstendigheter som ikke lar seg forklare på en realistisk måte under
uskyldig-hypotesen, må han eller hun også stille spørsmålet om det finnes etablerte
5

Strukturen i denne konkretiseringen i to punkter av beviskravet i straffesaker er i grove trekk den
samme som i en formulering i Larry Laudan: Truth, Error, and Criminal Law. An Essay in Legal
Epistemology, Cambridge 2006 s. 82. Avvik fra Laudans tilnærming er diskutert i Eivind Kolflaath:
«Bevist utover enhver rimelig tvil», Tidsskrift for Rettsvitenskap 2011 s. 135–196 (på s. 172–174).
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omstendigheter som er vanskelige å forklare på en realistisk måte hvis tiltalte er
skyldig. Finnes det slike omstendigheter, tilsier dette at tiltalte skal frifinnes.
Fremstillingen av denne tilnærmingen til bevisvurderingen i straffesaker må
nødvendigvis bli kort, og dermed blir den også litt unyansert.6 Men den er uansett
bare ment som et eksempel, og ikke som det eneste mulige svaret på hvordan
bevisvurderingen i straffesaker bør gripes an. Det jeg vil ha frem, er at denne
måten å strukturere bevisvurderingen på, er ment å være et aktivt mottiltak mot
«confirmation bias». For det første skal bevisbedømmeren her ikke fokusere på det
som umiddelbart bekrefter, men derimot på det som tilsynelatende motarbeider en
hypotese. For det andre skal bevisbedømmeren arbeide med flere, motstridende
hypoteser, for å unngå at tolkningen av bevisene blir tendensiøs.
Før jeg avslutter, vil jeg også nevne at dagens bevisvurderingspraksis er utsatt for
kritikk fra forskere som mener at bevisvurderingen lider under mangel på skolering
i sannsynlighetsteori (sannolikhetsteori). I fjor utga den norske rettsøkonomen Erling
Eide en bok om sannsynlighetsteori og bevisvurdering,7 hvor forfatteren tar til orde
for at den sannsynlighetsteoretiske tenkemåten må prege bevisvurderingen. Og deler
av denne sommeren har jeg brukt til å lese et utkast til bokmanus om samme tema,
skrevet av den svenske jussprofessoren Christian Dahlman. Boken skal etter planen
publiseres høsten 2018. Begge forfatterne omtaler en rekke former for tankefeil i
bevisvurderingen som de mener skyldes mangelfull skolering i sannsynlighetsteori.
I likhet med mange andre mener jeg at bevisvurdering basert på sannsynlighetsteori
vil være vanskelig eller umulig å gjennomføre i praksis. Dels ville man måtte operere
med mange ukjente inngangssannsynligheter («inputs» i beregningene). Dels ville
beregningene bli svært komplekse. Men det er vanskelig å være uenig i at en viss
innsikt i sannsynlighetsteori er nødvendig for at dommeren skal forstå, og kunne
forholde seg kritisk til, bevis som er basert på sannsynlighetsregning. Dette dreier
seg blant annet om å forstå begrepet om «likelihood ratios» som sakkyndige opererer
med, og hvordan slike størrelser kan kombineres med den øvrige bevisvurderingen.
Dessuten kan sannsynlighetsteori hjelpe bevisbedømmeren til å strukturere
resonneringen rundt enkeltbevis mer generelt.
I min egen bok om bevisvurdering har jeg uttrykt en generell skepsis til forsøk
på vitenskapeliggjøring av bevisvurderingen. Jeg skrev at «[s]narere enn å erstatte
den sunne fornuft med vitenskapelighet må det dreie seg om å sette den sunne
fornuft i system».8 Dette skrev jeg på bakgrunn av dagens prosessordning, med
6
7
8

For en mer utførlig og nyansert omtale, se Eivind Kolflaath: «En metode for bevisbedømmelsen i
straffesaker», i Ragna Aarli, Mary-Ann Hedlund og Sverre Erik Jebens (red.): Bevis i straffesaker.
Utvalgte emner, Oslo 2015 s. 507–534.
Erling Eide: Bevisvurdering. Usikkerhet og sannsynlighet, Oslo 2016.
Eivind Kolflaath: Bevisbedømmelse i praksis, Bergen 2013, s. 29.

407

Be v i s vä rdering i modern a r ät t egå ng a r

blant annet bruk av lekdommere, og på bakgrunn av dagens jussutdannelse, hvor
bevisvurdering knapt berøres. Men med de granskende blikkene som domstolene i
dag er eksponert for, og med den kunnskapsutviklingen som har skjedd særlig som
følge av psykologisk forskning, er det grunn til å diskutere om noe bør gjøres – og
i tilfelle hva – for å unngå at bevisvurderingen i domstolene vil komme til å få
rettergangen til å fremstå som nokså umoderne.
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Den partsutsedda
skiljemannens ställning
Debattledare:
Advokat René Offersen (D)
Referent:
Advokat Mogens Skipper-Pedersen (D)
Korreferent:
Advokat Petri Taivalkoski (F)
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Den partsudpegede voldgiftsdommers stillning
Mogens Skipper-Pedersen, advokat, Danmark9

En partsudpeget voldgiftsdommer har som udgangspunkt den samme stilling som de
øvrige voldgiftsdommere. Der har imidlertid indenfor de seneste år været en debat i
den internationale voldgiftslitteratur om, hvorvidt det er hensigtsmæssigt at lade en
part vælge sin egen voldgiftsdommer. Kritikken er gået på, at den ensidige udpegning
i sig selv medfører en risiko for inhabilitet eller i det mindste en oplevet inhabilitet hos
den anden part i voldgiftssagen - en ”etisk bias”.
Dette debatindlæg fokuserer på denne problematik i et nordisk perspektiv,
men medtager tillige relaterede temaer om afgivelse af dissens i voldgiftssager, om
erhvervsaktive dommeres deltagelse i voldgiftssager, om kommunikationen mellem
voldgiftsdommeren og den udpegende part, om den partsudpegede voldgiftsdommer
har en særlig rolle eller loyalitetspligt over for den udpegende part, og om der bør være
pligt for en voldgiftsdommer til at oplyse antallet af alle tidligere udpegninger fra en
part og dennes advokatfirma.

9

Advokat Mogens Skipper-Pedersen har deltaget i mere end 50 voldgiftssager som formand,
enevoldgiftsdommer og som partsudpeget voldgiftsdommer, siden han i 2008 var medstifter af
Copenhagen Chambers, Independent Arbitrators. Erfaringen omfatter SCC, Voldgiftsinstituttet,
ICC og LCIA samt ad hoc sager. Han blev i 2012 af Udenrigsministeriet udpeget til ICSID`s
voldgiftsdommerpanel. Mogens Skipper-Pedersen er født i 1940 og er cand.jur. fra Århus
Universitet i 1966 samt M.C.J. (Master of Comparative Jurisprudence) fra New York University
i 1968. Han var ansat i Justitsministeriet 1966-1973 og var partner i advokatfirmaet Kromann
Reumert i København 1974-2007. Han var i 1984-89 medlem af Advokatrådet og i perioden 1986-98
medlem af International Bar Associations Council. Har var medinitiativtager til stiftelsen af
Dansk Forening for Voldgift i 2002, og var foreningens første formand indtil 2008.
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Der lægges i referatet op til en drøftelse af følgende temaer:
1. Bør partsudpegede voldgiftsdommere forbydes eller begrænses?
2. Bør dissenser i voldgift forbydes eller begrænses?
3. Bør en erhvervsaktiv dommer (”a sitting judge”) kunne udpeges som
voldgiftsdommer i kommercielle voldgiftssager, herunder som partsudpeget?
4. Hvor går grænsen for tilladelig kommunikation med den udpegende part?
5. Har en partsudpeget voldgiftsdommer en særlig rolle over for den udpegende
part?
6. Bør en partsudpeget voldgiftsdommer have pligt til at oplyse om antallet
af alle tidligere udpegninger fra den pågældende part og dennes advokat/
advokatfirma?

1. Indledning
En parts ensidige udpegning af en voldgiftsdommer kan efterlade indtrykket af, at der
består en risiko for afhængighed af den udpegende part - en ”etisk bias”. Den oplevede
”etiske bias” er blevet mere nærværende i de senere år. Voldgifts meget betydelige
udbredelse har ført til en betydelig stigning i antallet af voldgiftssager og dermed
også i antallet af voldgiftsdommerhverv. Samtidig er kredsen af voldgiftsdommere
blevet udvidet. Medens rekrutteringen tidligere var koncentreret om relativt
få erfarne og anerkendte voldgiftsdommere, udpeges disse nu blandt en langt
bredere kreds, fra forskellige lande, og med langt flere forholdsvis unge og uerfarne
voldgiftsdommere. Dette medvirker til at skabe en større usikkerhed og tvivl hos en
voldgiftssags parter om, hvorvidt en for dem ofte ukendt voldgiftsdommer, udpeget
ensidigt af den anden part, opfylder de krav til uafhængighed og upartiskhed, som
er en væsentlig forudsætning for parternes accept af voldgift som alternativ til en
domstolsbehandling.
Problemet omkring den ”etiske bias” har i de senere år været i særlig fokus i det
internationale voldgiftsmiljø, og har ført til stærke synspunkter om, at adgangen
for en part til at udpege sin egen voldgiftsdommer i en voldgiftssag med tre
voldgiftsdommere bør ophæves eller begrænses. Mange nordiske jurister deler denne
vurdering.
I en drøftelse af den partsudpegede voldgiftsdommers stilling, har jeg derfor
fundet det naturligt at gøre dette tema til hovedemnet i debatten på sektionsmødet
(afsnit 6).
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Herudover har jeg udvalgt nogle temaer med en vis tilknytning til hovedemnet,
herunder om adgangen til at afgive dissens i voldgiftssager(afsnit 7), om aktive
dommeres deltagelse i voldgiftssager, herunder som partsudpegede voldgiftsdommere
(afsnit 8), om kommunikationen mellem en voldgiftsdommer og den udpegende part
(afsnit 9 ), om der eksisterer en særlig loyalitetspligt eller særlig rolle i relation til den
udpegende part (afsnit 10), og om en voldgiftsdommer bør have pligt til at oplyse
om antallet af alle tidligere udpegninger fra samme part eller dennes advokatfirma
(afsnit 11 ).
I de følgende afsnit har jeg medtaget lidt baggrundsinformation, som jeg skønner
relevant for mine teser, der er anført til sidst i referatet. Den egentlige debatdel starter
således først ved afsnit 6.

2. Voldgiftsmiljøet i de nordiske lande
Også i de nordiske lande har der været en betydelig og stigende interesse for voldgift
som model for løsning af nationale, men især internationale kommercielle tvister.
Dette er sket på trods af, at der er en høj grad af tillid til de nationale domstole og
til dommernes kompetence, uafhængighed og integritet. Hovedårsagerne til denne
udvikling er New York konventionen fra 1958 (nu tiltrådt af 145 stater), en række
kompetente og anerkendte voldgiftsinstitutter samt advokaternes betydelige og
stigende interesse for voldgift. International voldgift er blevet en betydelig juridisk
disciplin i sig selv med lærebøger, omfattende litteratur, internationale kurser og
kongresser mv. Mange advokater finder, at internationale voldgiftssager tilføjer
et spændende og internationalt aspekt til deres traditionelle advokatgerning, og
at en aktiv deltagelse i internationale voldgiftssager, enten som advokat eller som
voldgiftsdommer, er med til at give dem den internationale profil, som så mange
stræber efter i dag. Medens det for en nordisk advokat er sjældent at kunne rådgive
om udenlandsk ret, er det muligt på kompetent vis at deltage i førelsen af en
international voldgiftssag og at være voldgiftsdommer i en sådan sag, selvom sagen
behandles efter fremmed ret.1
I denne udvikling har IBA (International Bar Association) en væsentlig andel.
IBA afholder hvert andet år store advokatkonferencer med deltagelse af flere tusinde
advokater, herunder mange nordiske advokater. IBA’s voldgiftssektion er en af de
mest populære, og der deltager ofte 4-500 advokater i sektionsmøderne om voldgift,
der er et godt forum til at uddybe interessen for og viden om voldgiftsretlige emner,
1

Se Mogens Skipper-Pedersen: ”Om dansk deltagelse i international voldgift”, Hyldestskrift til
Jørgen Nørgaard (2003) s. 245-61, Jurist-og Økonomforbundets Forlag
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samt at dyrke et netværkssamarbejde med internationalt orienterede advokater. Et
andet område, hvor IBA har haft en stor praktisk betydning for voldgift er de af
IBA udarbejdede ” Guidelines on Conflicts of Interest in International Arbitration”
(2004/14). Disse retningslinjer har i praksis haft en betydelig global indflydelse på
vurderingen af inhabilitetssager. IBA har også haft en væsentlig betydning for
udviklingen af selve voldgiftprocessen. Således har ” IBA Rules on the Taking
of Evidence in International Arbitration” (2010) en betydelig anvendelse, og har
medvirket til at sikre, at internationale voldgiftssager processuelt behandles stort
set på samme måde, uanset hvilken materiel ret og hvilket hjemsted, der finder
anvendelse.
Den store interesse for voldgift blandt nordiske advokater har ført til oprettelse af
voldgiftsforeninger, og efterfølgende foreninger særligt for yngre voldgiftsdommere,
i Danmark, Sverige og Finland. I de to sidstnævnte lande er der også oprettet
foreninger rettet mod kvindelige voldgiftsdommere. Der afholdes i de tre lande en
årlig ”Voldgiftens Dag” (I Sverige hvert andet år over to dage), og der er etableret
forskellige former for uddannelse af voldgiftsdommere. Mange jurastuderende
deltager i Willem C. Vis internationale Moot Courts i kommerciel voldgift, der
afholdes hvert år i Wien og Hong Kong.

3. Lidt statistik
Den store interesse for voldgift har naturligvis ført til en stigning i antallet af
behandlede voldgiftssager. De senest offentliggjorte statistikker fra de mest anvendte
institutter viser:
 Voldgiftsinstituttet(DIA) har i de seneste fem år i gennemsnit administreret 114
sager årligt. Halvdelen er rent danske sager.
 Voldgiftsnævnet administrerer ca. 400 sager om året indenfor bygge-og
anlægsbranchen.
 SCC havde i 2015 181 voldgiftssager, hvoraf 57% var internationale sager og 12
sager var sager om investeringsvoldgift.
 Oslo Chamber of Commerce Institut for voldgift og Alternativ Tvisteløsning (FAI)
havde i 2014 alene 3 sager. De fleste norske sager er ad hoc sager.
 Finland Arbitration Institute (FAI) registrerede i 2015 52 sager.
 ICC havde i 2015 registreret 800 sager.
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 LCIA havde i 2015 registreret 326 voldgiftssager. Af 449 udpegede
voldgiftsdommere var 45% valgt af parterne,44% af LCIA Court og 11% af
de to sidedommere. Enevoldgiftsdommere blev valgt i 52% af sagerne, hvilket
var højere end i tidligere år.
 ICSID havde i 2015/16 registreret 45 nye sager, og administrerede i året løbende
247 sager i 70 voldgiftsretter.
Ud over institutionelle voldgiftssager føres årligt et betydeligt antal ad hoc
voldgiftssager, men der foreligger mig bekendt ikke en relevant undersøgelse eller
statistik, der belyser antallet af sådanne sager.

4. Voldgiftsdommerhvervet
4.1. Hvorledes udpeges voldgiftsdommere i dag?
De fleste nationale voldgiftslove indeholder regler om udpegningsproceduren og
om antallet af voldgiftsdommere. Reglerne er forskellige. Dette gælder også i de
nordiske lande. Alle de nordiske voldgiftslove respekterer dog parternes aftalefrihed
med hensyn til voldgiftsrettens sammensætning og udpegning
I de forskellige voldgiftsinstitutters regelsæt er der ligeledes regler for udpegning
af voldgiftsdommere og deres antal. Reglerne er lidt forskellige, men også her
respekteres parternes aftalefrihed. Flere institutregler indeholder dog et krav om
instituttets godkendelse af en nomineret voldgiftsdommer, således at instituttet
påser, at de indstillede personer umiddelbart er kvalificerede, uaf hængige og
upartiske.
I såvel nordisk som international voldgift er den praktiske hovedregel i en
voldgiftsret med tre dommere, at hver part inden for nærmere angivne frister udpeger
en voldgiftsdommer, og at parterne i fællesskab udpeger formanden. Dette er den
hyppigst forekommende model i kontraktlige voldgiftsklausuler, og er tillige hjemlet
i de fleste voldgiftsinstitutters regelsæt.
Denne adgang for en part til at få indflydelse på voldgiftsrettens sammensætning
og dermed en oplevet indflydelse på voldgiftssagens forløb og af en fair og upartisk
afgørelse, er en væsentlig årsag til, at det kommercielle erhvervsliv har accepteret
voldgift som den foretrukne tvisteløsningsmodel i større kommercielle tvister.
Hvis en part ikke udpeger en voldgiftsdommer, eller parterne ikke kan blive
enige om udpegning af en formand, udpeges de pågældende af det respektive
voldgiftsinstitut eller af den relevante nationale domstol efter de regler, der er fastsat
i voldgiftsinstituttets regler eller i den relevante voldgiftslov.
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DIA har i 2011 offentliggjort et notat om “Udpegning af voldgiftsdommere i
Instituttets regi ”. Udpegning sker konkret og tilpasset den enkelte sag, således at der
ud over hensynet til kompetence, uafhængighed og upartiskhed blandt andet tages
hensyn til voldgiftssagens hjemsted og diversitet i voldgiftsrettens sammensætning.
Jeg er ikke bekendt med, om der er offentliggjort notater om den faktiske
udpegningsprocedure af voldgiftsdommere ved de øvrige nordiske institutter.

4.2. Hvem udpeges som voldgiftsdommer?
Hovedparten af voldgiftsdommere i internationale voldgiftssager er praktiserende
advokater, men der udpeges også mange professorer og tidligere dommere. I de
nordiske lande udpeges også erhvervsaktive dommere.
I Danmark har dommerne historisk set siddet tungt på voldgiftsdommerhvervene.
Der har altid været tradition for at vælge dommere som formænd for voldgiftsretter,
og særligt blandt en mindre gruppe af højesteretsdommere, der derfor har haft et
betydeligt antal voldgiftssager. Efter min vurdering er denne tradition i et væsentligt
omfang begrundet i den udpegningspraksis, der er hos Voldgiftsnævnet.
Voldgiftsnævnet behandler som nævnt årligt ca. 400 voldgiftssager. Som
udgangspunkt medvirker der tre dommere, en juridisk dommer og to faglige
dommere med en teknisk baggrund. I økonomisk store og principielle sager
består voldgiftsretten af fem dommere, heraf tre juridiske dommere og to faglige
dommere. Ved Voldgiftsnævnet udpeges alle juridiske dommere af Voldgiftsnævnets
Præsidium, der består af en formand, en næstformand og yderligere et medlem
samt 17 suppleanter. Formand og næstformand er begge højesteretsdommere, og
det tredje medlem af Præsidiet er landsdommer. Blandt de 17 suppleanter er to
højesteretsdommere og 15 landsdommere. De juridiske dommere ved Højesteret og
Landsret sidder således tungt på alle de juridiske voldgiftsdommerhverv inden for
bygge- og anlægsbranchen, der afgøres af Voldgiftsnævnet, og det er langt de fleste.
Parterne har ingen indflydelse på voldgiftsrettens sammensætning.
Voldgiftsinstituttet blev stiftet i 1981 og blev indtil 2003 samadministreret
med Voldgiftsnævnet, herunder med den samme daglige ledelse. Det kan derfor
ikke undre, at Instituttet i et meget betydeligt omfang udpegede dommere i de
voldgiftssager, hvor Instituttet udpeger formanden. Det har været nærliggende at
udpege dommere, som man havde gode erfaringer med og godt kendskab til fra
voldgiftssagerne i Voldgiftsnævnet. I dag udpeger Voldgiftsinstituttet blandt en
bredere kreds af advokater, professorer og dommere
Den udstrakte anvendelse af dommere i voldgiftssager ved de to danske
voldgiftsinstitutter samt gennem parternes valg af dommere i private voldgiftssager
førte til, at nogle højesteretsdommere havde indtægter fra deres bierhverv, der langt
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oversteg deres løn som dommere. Dette førte til et politisk indgreb gennem en ændring
af retsplejeloven om dommernes bibeskæftigelse, der trådte i kraft den 1. januar 2007.
Efter de nye regler skal udpegning af en dommer som voldgiftsdommer godkendes
af den pågældende dommers retspræsident (der har den formelle udpegningsret),
og ingen dommer må i gennemsnit over en 3 års periode have biindtægter, der
overstiger 50% af lønnen som dommer. Dette indtjeningsloft betyder, at en del
højesteretsdommere nu må begrænse antallet af deres voldgiftsdommerhverv.
Voldgiftsinstituttet har derfor udvidet kredsen af voldgiftsdommere, herunder med
højesteretsdommere, som ikke tidligere har været udpeget som voldgiftsdommere i
Instituttets regi, samt med flere landsdommere. Voldgiftsinstituttets præference for
at udpege dommere er således uændret.
Som et kuriosum kan oplyses, at et af Advokatrådet og Voldgiftsinstituttet i
1999 nedsat udvalg, der havde til opgave at undersøge mulighederne for at etablere
et internationalt anerkendt og markant voldgiftsinstitut med base i København, i
2001 foreslog en fusion mellem Voldgiftsinstituttet og Voldgiftsnævnet. Et sådan
fusion ville skabe et institut med ca.500 voldgiftssager om året. Forslaget blev tiltrådt
af Advokatrådet og Voldgiftsinstituttet, men blev afvist af Voldgiftsnævnet, der
ikke fandt, at der var behov for en international dimension af nævnets virksomhed,
ligesom man nærede bekymring for, om et ændret voldgiftsinstitut ville kunne
opnå samme grad af tillid hos de nuværende brugere i tvister inden for bygge- og
anlægssektoren. Drøftelsen førte til en ophævelse af den administrative samkøring
af de to institutter, der siden 2003 har haft selvstændige domiciler og ledelser.

5. Kravet om at en voldgiftsdommer skal
være uafhængig og upartisk
Det er i dag en veletableret regel i nordisk og international voldgift, at en
voldgiftdommer skal være uaf hængig og upartisk. Dette gælder også for den
partsudpegede voldgiftsdommer, og der er i dag almindelig enighed om, at kravene
hertil principielt er de samme for alle voldgiftsrettens dommere. Sådan har det
ikke altid været. Før 1970 var det ikke almindeligt, at der blev stillet et sådant krav
til partsudpegede voldgiftsdommere. Det er i denne forbindelse også interessant
at bemærke, at der i ICSID konventionens Art. 14.1 alene stilles krav om, at den
designerede voldgiftsdommer skal være af ”-high moral character-who may be relied
upon to exercise independent judgement”.2
2

Alfonso Gomez-Acebo har i sin bog ”Party-Appointed Arbitrators in International Commercial
Arbitration”( 2016) s.33 ff, Kluwer Law, redegjort for den historiske udvikling i kravene til
uafhængighed og upartiskhed
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Det ligger uden for dette referats formål at foretage en nærmere gennemgang
og analyse af kravene til uafhængighed og upartiskhed, herunder af retspraksis
og administrativ praksis ved de forskellige voldgiftsinstitutter, uanset at netop
voldgiftsdommeres inhabilitet er et emne, der fylder meget i den administrative
behandling af voldgiftssager samt i den juridiske teori og retspraksis. Indsigelse mod
en voldgiftsdommers habilitet forekommer i praksis ganske ofte i en voldgiftssags
indledende faser og undertiden tillige under voldgiftssagens forløb samt i den
efterfølgende fuldbyrdelsesfase.3

Pligten til selv at oplyse om forhold, der kan
give anledning til berettiget tvivl
De fleste voldgiftslove indeholder en oplysningspligt, og ved mange voldgiftsinstitutter
har den foreslåede voldgiftsdommer tillige en pligt til at underskrive en erklæring,
der angiver eksempler på, hvad der som minimum skal oplyses om. Det er vigtigt,
at den designerede voldgiftsdommer ved udpegningen og løbende under hele
voldgiftssagens behandling straks oplyser om alle forhold, der kan være egnet til
at skabe berettiget tvivl om den pågældendes habilitet. En manglende relevant
oplysning kan føre til kendelsens ugyldighed, medføre store ekstra omkostninger
for sagens parter, hvis sagen skal gå helt eller delvis om, eventuel erstatningspligt
for voldgiftsdommeren, og som minimum et tab af agtelse hos de andre dommere i
sagen og hos det pågældende voldgiftsinstitut. Men disse konsekvenser er sjældne. I
betragtning af, at oplysningspligten er helt afgørende for at få en eventuel inhabilitet
frem i lyset, kan det undre, at der ikke er knyttet alvorligere konsekvenser af en
undladelse af at give relevante oplysninger. Der er flere muligheder som f.eks. at
udelukke voldgiftsdommeren fra nye udpegninger ved det pågældende institut i en
længere årrække4.

Prøvelsen af inhabilitetsindsigelser
Såfremt der er tale om institutionel voldgift, vil indsigelse mod en voldgiftsdommers
habilitet i første række blive indbragt for det pågældende voldgiftsinstitut. Flere
af disse institutter offentliggør deres afgørelser om inhabilitet, hvilket kan gøres
i anonymiseret form, og derfor ikke kræver parternes samtykke. I Danmark har
3
4

Om indholdet af dansk og nyere nordisk litteratur og praksis vedrørende inhabilitet henvises til
Niels Schiersings kommenterede danske voldgiftslov (2016) s. 203 ff. Jurist- og Økonomforbundets
Forlag
Som foreslået af Jason D. Fry og Juan Ignacio Stampalija i deres artikel ”Forged Independence and
Impartiality: Conflicts of Interest of international Arbitrators in Investment Disputes”, Arbitration
International 2014 s.261, Kluwer Law/LCIA
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DIA offentliggjort sin inhabilitetspraksis i de seneste ti år, i alt 57afgørelser.5 SCC
offentliggør også en række inhabilitetsafgørelser.
Om ICSID sager, hvor der i en indsigelsessag kræver nærmest bevis for, at
voldgiftsdommeren ”manifest lacks the qualities required”, henvises til Jason D. Fry
og Juan Ignacio Stampalija’s analyse af 32 inhabilitetsindsigelser i ICSID sager, hvor
kun 5 blev godkendt. Forfatterne foreslår at ICSID’s ”manifest lacks”-test erstattes
af UNCITRAL`s ”justifiable doubts”-test.6

6. Bør partsudpegede voldgiftsdommere
forbydes eller begrænses?
6.1. Debatten i den internationale voldgiftsteori
I 2010 fremsatte den anerkendte internationale voldgiftsdommer Jan Paulsson en
kritik mod den udstrakte brug af ensidigt udpegede sidedommere i sin artikel ”Moral
Hazard in International Dispute Resolution”7. Han gav udtryk for, at den ensidige
ret til at udpege sin egen voldgiftsdommer indebærer en indbygget risiko for, at den
udpegede dommer bringes i et afhængighedsforhold til den udpegende part. Paulsson
foreslog at arbejde henimod en praksis om, at enhver voldgiftsdommer skal vælges
af parterne i fællesskab, subsidiært af en neutral instans, og i institutionel voldgift
foreslog han, at parterne udpegede deres voldgiftsdommer ud fra en eksisterende liste
over kvalificerede voldgiftsdommere, udarbejdet af det pågældende voldgiftsinstitut.
Paulssons kritik fik støtte fra en anden anerkendt international voldgiftsdommer,
Albert Jan van den Berg, der i 2011 udgav sin artikel: “Dissenting Opinions by
Party-Appointed Arbitrators in Investment Arbitration”8. Artiklen omtaler en
undersøgelse af 150 ICSID voldgiftskendelser, hvor der var blevet dissentieret i
34 sager. Alle dissenser i disse sager var med een undtagelse blevet afgivet af den
voldgiftsdommer, der var udpeget af den tabende part. Dette fandt van den Berg var
en direkte følge af udpegningsmetoden: “... the fact that dissenting arbitrators are nearly
always those who have been appointed by the party aggrieved by the majority decision does
not, in and of itself, point to a failure of ethics … The problem is that the inevitability of
such calculations proves that unilateral appointments are inconsistent with the fundamental
premise of arbitration: mutual confidence in arbitrators.”
5
6
7
8

Johan Tufte-Kristensen, Steffen Pihlblad: ”Challenge Decisions at The Danish Institute of
Arbitration”(2016) 33 Journal of International Arbitration, Issue 6, s.577-651
ibid s. 189-264 (note 4)
25 ICSID Rev. 339 (2010)
Mahnoush Arsanjani and others: ”Looking to the Future: Essays on International Law in Honor of
W. Michael Reisman”, Martinus Nijhoff Publishers (2011)
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Med udgangspunkt i disse to kritiske indlæg er der efterfølgende publiceret
adskillige indlæg om emnet i den internationale voldgiftslitteratur. Både for og
imod kritikken. Det seneste nordiske bidrag er mig bekendt Johan Tufte-Kristensens
artikel: “The unilateral appointment of co-arbitrators”9. Denne artikel indeholder
en fyldig henvisning til den tidligere litteratur om emnet, og er en neutral analyse
af hele udpegningsproceduren. Artiklen omtaler rationalet bag den ”etiske bias” ved
ensidigt partsudpegede voldgiftsdommere:
”A large part of the concern about the unilateral appointment of co- arbitrators rests on
a perception that unilaterally appointed co-arbitrators become partial by the mere fact
that they are unilaterally appointed. The rationale behind this perception is quite simple.
Prospective arbitrators are normally delighted to be appointed as arbitrators because of
the honor and remuneration that it brings about. The logical consequence of this is that
prospective arbitrators want to attract appointments. Arbitration practitioners know
that parties and attorneys normally consider a series of candidates before selecting an
arbitrator. They also know that the appointing party`s attorney is going to appoint
arbitrators again in the future. In order to remain attractive to future “appointers”, the
arbitrator may want to leave the appointing party and counsel with a good impression.
---But for some parties and counsel a good impression includes the arbitrator`s predisposition towards the party`s claim. Some parties and counsel even expect “their”
arbitrators to argue their claims before the presiding arbitrators. The arbitrator may
be influenced by the party`s or counsel’s demand when rendering an award because
the arbitrator wants to leave the party and counsel with a good impression to promote
future appointments. This is not always the case; many arbitrators are able to arbitrate
impartially and independently despite being unilaterally appointed. However, the
rationale above makes the unilaterally appointed arbitrator appear partial in any
event. The situation has been described as an “inherent partiality of party-appointed
arbitrators”, but is rather an inherent appearance of partiality.”

Også i nordisk perspektiv forekommer det klart, at den ensidige ret til at udpege sin
egen voldgiftsdommer indeholder en indbygget “etisk bias” i en eller anden form.
Denne form for ”bias” forekommer ikke ved domstolene, og noget kunne derfor tale
for at ophæve denne risiko i voldgiftssager. En voldgiftskendelse er jo ligeværdig med
en domstolsafgørelse. Som nævnt er mange nordiske jurister enig i denne vurdering.
Dette emne er et hovedtema ved drøftelsen på sektionsmødet.10
Jeg vil i det følgende argumentere for, at der ikke er grundlag for at ophæve eller
begrænse en parts adgang til at udpege sin egen voldgiftsdommer i en voldgiftsret
med tre voldgiftsdommere.
9
10

Arbitration International 2016 s.483-504. Kluwer Law/LCIA
Emnet er indgående behandlet af Gomez-Acebo, ibid s.39 ff. (note 2)
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6.2. Parterne ønsker at udpege deres egen voldgiftsmand
Voldgift bygger på parternes aftale. Det er parterne, der vedtager voldgift som
tvisteløsningsmetode i stedet for de almindelige domstole, og det er parterne
der bestemmer, om sagen skal afgøres ved ad hoc voldgift eller ved institutionel
voldgift, antallet af dommere og voldgiftens hjemsted og sprog. Parterne kan også
- men det sker sjældent i praksis - aftale spilleregler for selve voldgiftsprocessen,
f.eks. ”fast-track” voldgift, frister, antal procesindlæg, om der skal være skriftlige
vidneerklæringer, honorar til dommerne etc. Der er almindelig enighed om, at det for
parterne væsentligste element i denne udstrakte aftalefrihed er retten til at vælge sin
egen voldgiftsdommer i en voldgiftsret med tre dommere. Denne ret har eksisteret
og er blevet benyttet i årtier, både af selvstændige stater og af kommercielle parter.
Parterne får herved en indflydelse på nedsættelsen af en kompetent voldgiftsret
og en kontrol med voldgiftssagens forløb, og dette er med til at give den samlede
voldgiftsret den autoritet og den accept for den endelig kendelse, som er så vigtig
i voldgift, hvor der ikke er nogen appelmulighed. Det er lettere for en part at
acceptere en for parten negativ voldgiftskendelse, når der i afgørelsen har deltaget
en voldgiftsdommer, som parten har tillid til og selv har udpeget.
Forskellige empiriske undersøgelser har vist, at parterne og deres juridiske
rådgivere (virksomhedsjurister og eksterne advokater) fremhæver retten til at udpege
deres egen voldgiftsdommer som et af de væsentligste elementer i valget af voldgift
i stedet for nationale domstole. Således viser en ”International Arbitration Survey”11,
udført i 2012 af the School of International Arbitration, Queen Mary, University of
London, at 76% af de deltagende foretrak denne udpegningsmetode frem for andre.
En ophævelse af adgangen til at udpege sin egen voldgiftsdommer må derfor
forventes at ville få en stærk negativ indflydelse på erhvervslivets valg af voldgift.

6.3. Udpegningsretten er hjemlet i nationale
voldgiftslove og institutregler
Retten til at udpege sin egen voldgiftsdommer er knæsat i UNCITRAL Modellov
(Article 11.3) og i de fleste nationale voldgiftslove, herunder i de nordiske love, i
Danmark § 10, stk. 2, i Sverige § 13, i Norge § 13, og i Finland § 17.2.
De fleste voldgiftsinstitutregler indeholder en accept af, at parterne selv kan
udpege en voldgiftsdommer, men flere institutter kræver, at det pågældende
institut godkender den pågældende. Der er således en vis screening af en nomineret
voldgiftsdommers egnethed, uafhængighed og upartiskhed, men dette medfører
naturligvis ikke i sig selv, at den indbyggede ”etiske bias” forsvinder. Men
11

”Current and Preferred Practices in the Arbitral Process.”
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godkendelsen kan måske identificere nogle ”brådne kar”, hvis disse personer er
kendte i institutregi. En manglende godkendelse skyldes dog formentlig snarere
instituttets dårlige erfaringer med en nomineret voldgiftsdommer med hensyn til
manglende kompetence, langsommelighed, mangel på samarbejdsevne og for mange
gentagne udpegninger fra samme part.
Det siger sig selv, at det ikke er en let opgave at forsøge at ophæve adgangen for
en part til at udpege sin egen voldgiftsdommer når henses til den sikre forankring
i love og institutregler, at denne ret har eksisteret så lagt historien går tilbage, og at
udpegningsretten betragtes som den måske mest attraktive begrundelse for at vælge
voldgift fremfor nationale domstole. Det kan med styrke gøres gældende, at retten
er så fundamental og væsentlig, at den ikke kan ændres. 12

6.4.		Parterne har saglige grunde til at udpege
deres egen voldgiftsdommer
Der er næppe tvivl om, at der findes parter, der bevidst leder efter en voldgiftsdommer,
der vil gå langt for at vinde sagen for den udpegende part, og at der også findes
uetiske voldgiftsdommere, der er villige til at betræde denne vej. Men disse tilfælde
er formentlig i fåtal, og det er ikke dem, der er genstand for temadebatten på
sektionsmødet. Udpegning af en partisk dommer bærer i øvrigt straffen i sig selv,
da det relativt hurtigt bliver klart for de andre voldgiftsdommere, at der er tale om
”bias” eller kraftig mistanke herom. Fra dette tidspunkt vil den pågældende tabe
både respekt og indflydelse i sagen, og risikere at blive udskiftet med en anden
voldgiftsdommer.
Der kan være mange grunde til at ønske en bestemt voldgiftsdommer udpeget,
herunder:
 Faglig kompetence og solid praktisk erfaring indenfor det for sagen relevante
område
 Uddannelsesmæssig baggrund
 Erfaring som voldgiftsdommer i lignende sager
 Personlige evner som fleksibilitet, effektivitet, empati, gennemslagskraft,
tolerance mm
 Solidt kendskab til voldgiftssagens sprog
12

Charles N. Brower and Charles B. Rosenberg:”The Death of the Two-Headed Nightingale: why
the Paulsson-van den Berg Presumption that Party-Appointed Arbitrators are Untrustworthy is
Wrongheaded”, Arbitration International 2013 s.7-44, Kluwer Law /LCIA
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 Fornøden tid
 Respekteret i voldgiftsmiljøet
 Kendskab til partens nationale ret og praksis, særligt såfremt sagen foregår i
udlandet under fremmed ret.
Disse faktorer vil ofte være grundigt vurderet af parten og dennes advokat, og
overordnet set vil det naturligvis gælde, at en part ønsker en voldgiftsdommer, som
objektivt set bedømmes til at være god for partens sag. Men det er ikke det samme
som at sige, at parten leder efter en partisk dommer. Det parten forsøger er, gennem
en mental analyse, at finde frem til den voldgiftsdommer, som parten tror er bedst
til at forstå og acceptere partens sag. Men denne vurdering er sædvanligvis baseret
på den potentielle dommers kompetencer og personlighed og ikke på aftalt eller
forventet ”bias”. Eller som udtrykt af Martin Hunter:
”—I am simply looking for someone who is likely, in very general terms, to be
sympathetic to the position my client has to defend-someone who is likely to be
genuinely persuaded by my argument. For example, in representing a government
who has nationalized an oil company, I am not likely to choose an investment banker
from a capitalist country with many years of experience of battling for investors in lessdeveloped countries, or someone who has published a series of articles showing that
he has a conservative viewpoint on the interpretation of the phrase ‘prompt, adequate
and effective’ compensation”.13

6.5. Den ”etiske bias” medfører ikke store problemer i praksis
De f leste erfarne voldgiftsdommere har på et eller andet tidspunkt oplevet
partsudpegede voldgiftsdommere, som klart ikke har taget deres pligt til
fuldkommen upartiskhed og uafhængighed alvorlig. Men sådanne klare tilfælde
af inhabilitet er heldigvis sjældent forekommende på vore breddegrader. Derimod
forekommer det under voteringen, at selv erfarne, kompetente og velanskrevne
voldgiftsdommere fornemmes at have en tendens til at sympatisere lidt for meget med
de synspunkter, der er gjort gældende af den udpegende part. Dette kan resultere i
en majoritetsafgørelse og en dissens, særligt hvis der er tale om et hovedspørgsmål,
f.eks. om der foreligger et retsstridigt forhold. I mange tilfælde vil uenigheden dog i
stedet påvirke en erstatningsopgørelse og/eller fordelingen af sagens omkostninger.
Det behøver der ikke at være noget galt i. En anden opfattelse end flertallet kan
13

”The Arbitral Process and the Independence of Arbitrators”, 1991 ICC Publ. No 472, s.25. Se også
Gomez-Acebo ibid s.66 (note 2)
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være sagligt begrundet. Den kan også være begrundet i, at den pågældende er af
den opfattelse, at en partsudpeget voldgiftsdommer har en særlig pligt til at sørge
for, at den udpegende parts synspunkter kommer frem til de andre dommere. Men
sådanne oplevelser kan i nogle tilfælde fremkalde en vis bekymring hos de andre
voldgiftsdommere.
Det er i sagens natur vanskeligt at vurdere, hvor ofte det i praksis forekommer,
at den oplevede ”etiske bias” ved partsudpegede voldgiftsdommene er udtryk for en
reel bias. Jeg tror ikke problemet er så stort. Alfonso Gomez-Acebo har i sin bog
medtaget resultatet af en af ham foretaget undersøgelse af alle 518 indsigelser mod
voldgiftsdommere i ICC voldgiftssager i perioden 1992-2009. Heraf fremgår, at
antallet af indsigelser ikke er større i sager med partsudpegede voldgiftsdommere
end i andre sager. I absolutte termer var 47.3% af indsigelserne rettet imod mod de
partsudpegede voldgiftsdommere, medens 33% rettede sig imod formanden og 18%
mod en enevoldgiftsdommer. Relativt set var der således flere inhabilitetsindsigelser
mod formanden. Indsigelser helt eller delvis baseret på ”bias” viste ikke den
store forskel: 96% for partsudpegede, 96.5% for voldgiftsformænd og 87,1% for
enevoldgiftsdommere. Af alle accepterede indsigelser vedrørte 9.4% partsudpegede,
5.3 % formanden og 3.2% enevoldgiftsdommere.14

6.6. Der findes ikke egnede alternative udpegningsmetoder
Der findes alternative udpegningsmetoder, der kan undgå eller reducere den ”etiske
bias” og samtidig bevare en vis indflydelse omkring udpegningen hos sagens parter.
De mest almindelige er:

Voldgiftsdommerne udpeges af parterne i fællesskab
Den ”etiske bias” kan naturligvis undgås, såfremt alle voldgiftsdommerne, som
foreslået af Paulsson, udpeges i enighed mellem parterne. Dette sker dog sjældent i
praksis, og oftest i voldgiftsaftaler, der indgås efter konflikten er opstået, eksempelvis
i tvister mellem statslige og kommunale institutioner eller andre offentlige aktører.
Hvis man ophævede parternes ret til at udpege egne voldgiftsdommere må det
forventes, at parterne i større omfang end nu ville forsøge at opnå enighed om
voldgiftsrettens sammensætning. Men det er ikke en god løsning for parter, der
vælger voldgift fordi de er af den overbevisning, at indflydelse på voldgiftsrettens
sammensætning er væsentlig for tilliden til, at voldgiftssagen afgøres af
voldgiftsdommere, der har den fornødne kompetence og indsigt til at afgøre netop
14

ibid s. 145-174, særligt s. 171-74 (note 2)

424

M o d e r n a d o m s t o la r

deres sag fair og upartisk. En sådan model vil også støde på betydelige praktiske
problemer med at opnå enighed, og vil ofte medføre store forsinkelser. I mange
tilfælde er modellen kun anvendelig, hvis begge parter i forvejen kender eller har
erfaring med alle tre dommere, et krav der er vanskeligt at opfylde i en international
sag med parter fra forskellige lande. Alternativt vil man falde tilbage på en udpegning
ved domstolene eller voldgiftsinstitutter, som vil medføre yderligere forsinkelser.
Dette kan på sigt udhule erhvervslivets tillid til voldgiftssystemet og reducere
antallet af voldgiftssager.
Ved nogle voldgiftsinstitutter er det deklaratoriske udgangspunkt, at
voldgiftsretten sættes af en enedommer, men at parterne har mulighed for i enighed
selv at vælge denne.15 I de fleste mindre sager er det både mere effektivt og mere
økonomisk kun at have en dommer. Når parterne på trods heraf meget ofte i stedet
bliver enige om tre dommere, er dette en dokumentation for den store betydning,
parterne tillægger retten til at udpege deres egen voldgiftsdommer.

Alle voldgiftsdommere udpeges af en tredje part
Denne model anvendes ubetinget af Voldgiftsnævnet i Danmark.
Ved nogle voldgiftsinstitutter skal partsudpegede voldgiftsdommere godkendes
af det pågældende voldgiftsinstitut. Dette opleves næppe som nogen væsentlig
indskrænkning i en parts kontrol med voldgiftsrettens sammensætning. Hvis
godkendelse nægtet kan en part indstille en anden af parten ensidigt valgt dommer.
I øvrigt er det forholdsvis sjældent, at voldgiftsinstitutterne nægter at godkende
parternes indstilling.
Et krav om, at alle voldgiftsdommere skal udpeges af et voldgiftsinstitut eller
anden tredjemand er for langt de fleste parter ikke et tilfredsstillende alternativ. Hvis
der ikke kan opnås enighed mellem parterne om alle voldgiftsdommerne, er parterne
overladt til at lade deres sag behandle af for dem tilfældigt udpegede dommere,
som de ofte ikke kender eller har oplysninger om. Uanset de udvalgte dommeres
kompetence og voldgiftsinstituttets omhu vil parterne ikke på forhånd have tillid
til, at der i panelet er den samme indsigt og kompetence i deres sags særlige krav,
som hvis parterne havde valgt deres egne voldgiftsdommere.

Listemetoden
En mellemløsning kunne være at lade parterne vælge deres voldgiftsdommer fra
en i forvejen udarbejdet liste fra det pågældende voldgiftsinstitut, som foreslået af
15

F.eks. ICC art. 12.2, LCIA art. 5.4 og DIA § 10.1
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Paulsson. En part ville så bevare en vis indflydelse på voldgiftsrettens sammensætning.
En sådan liste vil naturligvis indeholde navne på en række erfarne og kendte
voldgiftsdommene, men ofte ikke nogen en part har særligt kendskab til og derfor
kan have en særlig tillid til. Det er heller ikke givet, at en part på listen finder
en person, der imødekommer en parts særlige ønsker, f.eks. en voldgiftsdommer
fra samme jurisdiktion eller retsområde som parten. Det er også en ulempe ved
sådanne lister, at udvælgelseskriterierne ikke kendes, og at listen ofte ikke indeholder
tilstrækkeligt med yngre navne med bedre tid og mindre krav til lønsomhed end
ældre erfarne voldgiftsdommere.
De fleste parter vil ikke betragte listemetoden, hverken i dens rene form eller i
varianter heraf, som et acceptabelt alternativ.16

Sammenfatning – TESE 1
Det er min opfattelse, at den partsudpegede voldgiftsdommer bør bibeholdes i sin
nuværende form. Den indbyggede risiko for ”etisk bias” kan håndteres, og kan ikke
retfærdiggøre et forbud imod eller en indskrænkning af en parts historisk funderede
ret til at vælge sin egen voldgiftsdommer i en voldgiftssag med tre dommere.
Derimod er det min opfattelse, at der bør iværksættes andre tiltag, der kan
reducere den ”etiske bias”. Disse tiltag vedrører en begrænsning i adgangen til at
afgive dissens i voldgiftssager og i en voldgiftsdommers kommunikation med den
udpegende part, en udvidet oplysningspligt om antallet af tidligere udpegninger
fra samme part/advokatfirma samt en ændret holdning til opfattelsen af, at en
partsudpeget voldgiftsdommer har en særlig rolle over for den udpegende part.

7. Dissenser i voldgiftssager 17
En ophævelse af eller en begrænsning i adgangen til at afgive dissens i voldgiftssager
ville medvirke til at reducere den ”etiske bias”. Dette taler for at begrænse
dissensadgangen, medmindre der er stærke argumenter imod.
Det forhold, at der kan afgives dissens i retssager, er ikke ensbetydende med,
at dissens også bør være tilladt i voldgiftssager. En voldgiftssag er ikke en retssag,
men en privat aftalt tvisteløsningsmetode. Der sker kun i begrænset omfang en
16
17

CPR International Institute for Conflict Prevention & Resolution, Rule 5.4(d) foreskriver en særlig
screeningmetode ved valg af voldgiftsdommere.
Se Charles N. Brower and Charles B. Rosenberg, ibid.s.27-44 (note 12), og Albert Jan van der Berg:
“Charles Brower’s problem with 100 per cent dissenting opinions by party-appointed arbitrators
in investment arbitration”, Arbitration International 2015 s.381-93, Kluwer Law/LCIA. Se også
Tufte-Kristensen, ibid s. 490 (note 9)
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offentliggørelse af kendelsen, hvorfor præjudikats effekten er begrænset. Parterne
ønsker, at der træffes en fair, upartisk og bindende afgørelse af deres kommercielle
tvist, og de er som udgangspunkt ikke interesseret i at læse om et afvigende
synspunkt i dommerpanelet. En dissens svækker kendelsens autoritet, hvilket er
uhensigtsmæssigt, når kendelsen ikke kan appelleres og kun yderst sjældent angår
nogle for parterne principielle spørgsmål. Dette partsautonomiske synspunkt taler
med styrke imod afgivelse af dissens i voldgiftssager.
Mange voldgiftsdommere mener, at retten til gennem dissens at give udtryk
for et fra flertallet afvigende synspunkt om faktiske og/eller retlige spørgsmål er en
central del af en voldgiftsdommers uafhængighed og retten til at ytre sig frit. Dette
gælder især ved processuelle uregelmæssigheder og anden tilsidesættelse af ”due
proces”. Et sådant synspunkt har en vis bærekraft, men hensynet til en afvigende
opfattelse bør ikke strækkes for vidt i en voldgiftssag. Det vil ofte være muligt at finde
et kompromis om en dækkende formulering af et tvistepunkt. I modsat fald må der
træffes en flertalsafgørelse, hvor det om det omtvistede punkt ofte er tilstrækkeligt
blot at anføre, at een af voldgiftsdommerne havde en anden opfattelse end flertallet.
I værste fald må den uenige voldgiftsdommer undlade at medunderskrive kendelsen.
I den forbindelse bemærkes, at kun få voldgiftslove og institutregler direkte hjemler
en adgang til at afgive dissens.18 Dissens vil dog i praksis normalt blive tilladt, hvis
det godkendes af voldgiftsrettens flertal. Flere institutter hjemler mulighed for at
afgøre sagen ved en flertalsafgørelse.19
”Dissenskortet” trækkes undertiden under voteringen af den voldgiftsdommer,
der er udpeget af den tabende part, for herefter at blive frafaldet igen. I sådanne
tilfælde kan forbeholdet om at dissentiere få en vis indflydelse på andre elementer
i afgørelsen, herunder særligt erstatningsopgørelsen og omkostningsfordelingen.
Ikke sjældent vedrører uenigheden alene bevisvurderingen i en erstatningsopgørelse,
hvor der er enighed om ansvarsgrundlaget, og ofte fører dette til et kompromis om
erstatningens størrelse. Dette behøver der ikke være noget forkert i. Det er legitimt
at være uenig også i en voldgiftsret, og en enstemmig kendelse er udtryk for et
teamwork i voldgiftsretten, og er med til at legitimere afgørelsens rigtighed over
for den tabende part. En dissens kan derimod give anledning til utryghed hos den
tabende part og lettere anspore til anfægtelse af kendelsen.
Det forekommer dog næppe helt sjældent, at der med nogen føje er grund til at
frygte, at formålet med en dissens er at vise den udpegende part, at man har været helt
eller delvis enig i partens synspunkter. En dissens kan vedrøre resultatet, men også
delelementer som f.eks. en omkostningsfordeling. De fleste erfarne voldgiftsdommere
18
19

Se f.eks. ICSID Art. 48(4) og DIA § 25 stk. 5
Se også UNCITRAL, Art. 31.3”—the signature of the majority of all members of the arbitral Tribunal
shall suffice, provided that the reason for any omitted signature is stated.”
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har også oplevet tilfælde, hvor en dissens har været udtryk for klar ”bias”. Dette kan
f.eks. komme til udtryk ved, at en voldgiftsdommer i slutningen af voteringsforløbet
meddeler, at der vil blive afgivet dissens, selvom den pågældende under voteringen
har givet udtryk for at være fuldt ud enig med sine meddommere. Dette er uetisk og
kan tillige være i strid med den forudsatte fortrolighed i voldgiftsretten. Men ofte
kan de andre voldgiftsdommere ikke gøre andet end at afsige en flertalsafgørelse
og medtage dissensen, hvis det ønskes. Det gøres det som regel, for derved får den
pågældende mulighed for at vise den udpegende part, at han eller hun har stemt for
den udpegende parts synspunkter.
Det er anført, at dissenser i voldgiftssager kan medvirke til at sikre en mere
nuanceret og rigtigere afgørelse. Synspunktet er, at et godt udkast til dissens kan
identificere svage punkter i flertallets argumentation, og derved føre til en udbygget
begrundelse. Den kan også føre til en forening af synspunkter, således at en formel
dissens undgås. Holdbarheden af dette argument er dog nok begrænset, og der er
intet i vejen for, at uenige voldgiftsdommere i forbindelse med voteringen udveksler
indlæg, hvor de argumenter for deres modsatte synspunkter. Dette sker ret ofte i
praksis og er et godt redskab for den formand, der er omgivet af sidedommere med
afvigende synspunkter på vigtige områder af sagen.

Sammenfatning – TESE 2
Det er min tese, at afgivelse af dissens i voldgiftssager bør undgås.
Såfremt en voldgiftsdommer er fundamentalt uenig med sine meddommere i et
retligt eller faktisk forhold, der er afgørende for sagens udfald, bør kendelsen om det
pågældende forhold nøjes med at anføre, at ”One of the arbitrators had a different
opinion”, eller tilsvarende neutral bemærkning, og uden at optage begrundelsen for
en afvigende opfattelse i kendelsen. En egentlig dissens bør forbeholdes de få tilfælde,
hvor en voldgiftsdommer mener, at der foreligger en væsentlig overtrædelse af due
proces, som kan forhindre en tvangsfuldbyrdelse. Men disse tilfælde er sjældne, da
flertallet som regel vil være villig til at rette op på sådanne forhold.

8. Bør en erhvervsaktiv dommer kunne udpeges som
voldgiftsdommer?
Når referenten har valgt at medtage dette emne som egnet til en temadrøftelse,
skyldes det ikke modstand mod dommere eller “advokat brødnid”. Mange dommere
er fremragende voldgiftsdommere. Og når en dommer udpeges som voldgiftsdommer
vil den indbyggede ”etiske bias” blive stærkt reduceret.
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Den i Danmark udstrakte brug af dommere kan imidlertid være uheldig både
af principielle og af praktiske grunde.
På det principielle plan er brugen af aktive dommere i voldgiftssager et særsyn
i international voldgift. Årsagen hertil kan blandt andet være den indbyggede
latente risiko for interessekonflikt i de tilfælde, hvor en part indbringer en sag
for domstolene. Såfremt det er selve voldgiftssagen, der indbringes til afgørelse
af et honorarspørgsmål eller et ugyldighedsspørgsmål, kan den pågældende
voldgiftsdommer naturligvis ikke medvirke, men en part vil også kunne opleve en
frygt for inhabilitet hos voldgiftsdommerens dommerkolleger.20 Såfremt der anlægges
en selvstændig sag uden relation til den afsagte voldgiftskendelse, vil en part ligeledes
efter omstændighederne kunne opleve en frygt for inhabilitet hos den tidligere
voldgiftsdommer og dennes kolleger. På det praktiske plan er det svært at forestille
sig, at en aktiv dommer vil være i stand til at varetage hvervet som formand i en
større, kompliceret international voldgiftssag med de betydelige krav til effektivitet,
dynamik og hurtighed, der i dag stilles til en voldgiftsdommer, og i særlig grad til
formanden.21 At være international voldgiftsdommer er et fuldtidsjob. Men mange
nordiske voldgiftssager har jo et mere begrænset omfang, hvor hovedforhandlingen
kan gennemføres på et par dage.
På dette grundlag kan der fremføres gode argumenter for, at aktive dommere
ikke bør deltage i kommercielle internationale voldgiftssager. En sådan praksis ville
være i overensstemmelse med praksis i det internationale voldgiftsmiljø, og det ville
ikke forhindre, at der fortsat deltager dommere i voldgiftssager. Praksis i dag viser, at
mange tidligere retspræsidenter og dommere udpeges som dommere i voldgiftssager.
Der er i Danmark adskillige eksempler på, at tidligere højesteretsdommere i et
meget betydeligt omfang fortsætter deres voldgiftsdommerkarriere efter deres
pensionering. Det er også sket, at dommere i ”utide” har forladt deres dommerhverv
for helt og fuldt at kunne varetage deres hverv som voldgiftsdommer, således som
det ofte sker i andre lande.
Den i Voldgiftsnævnet valgte udpegningsmetode, hvor der udelukkende
anvendes dommere fra højesteret og landsret, er således ikke hensigtsmæssig, og
er en del af årsagen til, at mange af sagerne har en meget lang behandlingstid.
I sager ved Voldgiftsnævnet, der ofte er ganske omfattende og tidskrævende, har
parterne ingen indflydelse på voldgiftsrettens sammensætning. Hertil kommer, at
20
21

Se f.eks. U 1994.458 H, hvor den danske højesteret skulle afgøre en ugyldighedsindsigelse mod en
kendelse, hvor voldgiftsretten bestod af to højesteretsdommere og en juridisk professor
Se Mogens Skipper-Pedersen: ”Om effektivitet i voldgiftsprocessen-særligt om voldgiftsrettens
muligheder” i Festskrift til Erik Werlauff s. 547-63, 2012, Jurist-og Økonomforbundets Forlag.
Om ICC voldgiftssager se Mads Bryde Andersen, Anders Ryssdal og Stefan Lindskogs
artikel:”Achieving Efficiency in International Arbitration”, ICC Court Bulletin Vol 22/ Number 2
(2011)
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sagsbehandlingen ved Voldgiftsnævnet på flere punkter ikke lever op til de krav og
normer, der i dag stilles til et moderne og effektivt tvisteløsningssystem, herunder:
 Ingen krav om, at formanden skal være fra et andet land end parterne
 Ingen regler om lovvalg og processprog. Sagsbehandlingen foregår i praksis
på dansk og kendelsen affattes på dansk
 Processen følger den danske retsplejelov, der ikke er kendt af udenlandske
parter
 Der er normalt ikke adgang til skriftlige vidneerklæringer
 Voldgiftshonoraret fastsættes af voldgiftsretten selv uden faste rammer og
gennemsigtighed.
Der er ingen tvivl om, at tvisteløsningen ved Voldgiftnævnet udgør en barriere for
den internationale konkurrence på det danske marked for bygge- og anlægsarbejder.
Dette er blandt andet baggrunden for, at den danske regering i 2014 har nedsat et
udvalg, der skal se på et nyt AB (Almindelige Betingelser) system, der ikke ”medfører
en unødig, langtrukken og omkostningstung tvisteløsning”.22
Det er i Danmark den almindelige praksis blandt dommere, at disse som
udgangspunkt ikke lader sig udpege som partsudpegede voldgiftsdommere, men
kun som formænd for voldgiftsretter. Det samme er vistnok praksis ved den svenske
højesteret. På en tid, hvor der er enighed om, at kravene til uaf hængighed og
upartiskhed er de samme for alle voldgiftsdommere, forekommer denne praksis ikke
velbegrundet. Den synes nærmest at forudsætte, at en partsudpeget voldgiftsdommer
ikke er fuldstændig upartisk. Den nævnte praksis fører imidlertid til, at kun
meget få aktive dommere vil komme til at medvirke som voldgiftsdommer i større
internationale kommercielle voldgiftssager.

Sammenfatning – TESE 3
Erhvervsaktive dommere bør ikke udpeges som voldgiftsdommere i kommercielle
internationale voldgiftssager.
Der er ikke grundlag for at opretholde den nogle steder gældende praksis
om, at aktive dommere ikke kan udpeges som partsudpegede voldgiftsdommere.
Sondringen mellem udpegning som formand og udpegning som partsudpeget
voldgiftsdommer forekommer ikke velbegrundet.
Den eksklusive brug af aktive dommere i Voldgiftsnævnet er uhensigtsmæssig.
22

AB-udvalgets kommissorium af 22.09.2014
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9. Den partudpegede voldgiftsdommers kommunikation
med den udpegende part.
Det er almindeligt antaget i teori og praksis, at en partsudpeget voldgiftsdommer
alene kan kommunikere med den udpegende part eller dennes advokat i følgende
to situationer23:
 Samtale og/eller et interview i forbindelse med selve udpegningen som
voldgiftsdommer og
 Samtale og/eller godkendelse ved valget af voldgiftsrettens formand.
Begge former for kommunikation er med til at forstærke den ”etiske bias”, der
er indbygget i selve retten til at udpege sin egen voldgiftsdommer. Problemet er
at fastsætte grænsen for, hvad der kan accepteres som en nødvendig og tilladelig
kommunikation.

Interview med den udpegende part om selve udpegningen
Hverken voldgiftslove eller institutregler forbyder en potentiel voldgiftsdommer
at lade sig interviewe telefonisk eller under et møde forud for en udpegning som
voldgiftsdommer. Tværtimod forudsætter nogle få voldgiftsregler en sådan samtale,
der i praksis næsten altid finder sted.24 Der er i den juridiske teori enighed om, at
denne samtale aldrig må vedrøre sagens materielle spørgsmål og den potentielle
voldgiftsdommers holdning hertil, men skal indskrænke sig til udelukkende
at afdække, om der kan foreligge en interessekonf likt, om den potentielle
voldgiftsdommer har den fornødne tid, har erfaring som voldgiftsdommer og
tilsvarende relevante, men harmløse spørgsmål.
IBA’s Guidelines on Party Representation in International Arbitration (2013)
indeholder ”soft law” retningslinjer, der reflekterer international praksis på området.25
Guideline 7 indeholder et forbud mod ex parte kommunikation vedrørende
23
24
25

Gomez-Acebo, ibid s.107-113 (note 2). Se også Chartered Institute of Arbitrators Practice Guideline
16:”It is common practice, in some jurisdictions but not in others, that the appointor interviews a
list of prospective arbitrators prior to making the appointment.”
Se f.eks. AAA International Arbitration Rules (2014), Art.13.6.
LCIA Arbitration Rules (2014) Art. 13.5 vedrører alene drøftelser om valg af formanden. ICC
Arbitration Rules har ingen regler herom
Se herom Tom Cummins: “The IBA Guidelines on Party Representation in International
Arbitration-Levelling the Playing Field?” in Arbitration International 2014, s.429-456, Kluwer
Law/LCIA
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voldgiftssagen, medens Guideline 8 beskriver undtagelserne fra denne hovedregel.
Herefter kan der kommunikeres med en designeret voldgiftsdommer med henblik
på at afgøre den pågældendes ”expertise, experience, ability, availability, willingness
and the existence of potentiel conflicts of interest and--- for the purpose of selection of the
presiding arbitrator.”
I den ledsagende kommentar til Guidelines er der en checkliste, der viser
eksempler på, hvad der i øvrigt kan gøres til genstand for kommunikation med
voldgiftsdommeren, herunder
 Publikationer inklusive bøger, artikler og konferencepapirer.
 Indholdet af voldgiftsaftalen, herunder det aftalte hjemting, sprog, materiel
ret og processuelle regler.
 En generel beskrivelse af tvisten.
 Identitet af parter, advokater, vidner, eksperter og ”interested parties.”
 Forventet tidsplan og overordnet sagsforløb.
Den beskrevne og accepterede praksis forekommer på overfladen ikke betænkelig.
Men den indbyggede ”etiske bias” medfører, at samtalen/ interviewet i sig selv kan
give anledning til mistanke og utryghed hos den anden part med hensyn til, hvad
der rent faktisk er blevet drøftet. En enkelt telefonsamtale kan nok gå an, men
det bliver mere betænkeligt, hvis der gennemføres et egentligt interview under et
møde. Her kan man komme for tæt på nogle af sagens substantielle spørgsmål,
f.eks. i forbindelse med et i udgangspunktet harmløst interview om den potentielle
voldgiftdommers tidligere erfaring i sager indenfor samme retsområde.
Det er ikke praktisk muligt at forbyde denne indledende kommunikation. Men
utrygheden kunne reduceres, hvis kommunikationen blev indskrænket til en e-mail
eller en telefonsamtale og således uden afholdelse af et møde. Andre spørgsmål om
voldgiftsdommerens kompetencer og tidligere meritter kan afdækkes via de sociale
medier og ved samtaler med kolleger og andre. 26

Kommunikation med en part om voldgiftsrettens formand
I de tilfælde, hvor de to partsudpegede voldgiftsdommere har adgang til at vælge
formanden for voldgiftsretten, og i enighed har fundet frem til en egnet kandidat,
er det naturligt, at parterne forelægges dette valg, idet ingen kan være interesseret
i, at en part har en interessekonflikt eller mangler tillid til den kommende
26

Således Tufte-Kristensen, ibid s.500 (note 9)
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formand for voldgiftsretten. Det er almindelig praksis, at det er partens udpegede
voldgiftsdommer, der egenhændigt foretager denne samtale med parten. Samtalen
forudsættes alene at vedrøre, om parten har objektive indvendinger mod den
foreslåede kandidat, herunder i form af en interessekonflikt.
Da en part lægger afgørende vægt på også at få indflydelse på valget af formand,
sker det ikke sjældent, at formandsprofilen og nogle navne drøftes mellem parten og
den udpegede voldgiftsdommer, og nogle gange allerede under den første samtale før
udpegningen af voldgiftsdommeren. En part vil naturligvis foretrække en formand,
der ud over kravene til kompetence m.m. skønnes at være positiv for partens sag. En
sådan samtale kan derfor undertiden bevæge sig i nærheden af sagens substans, og
vil hos en mistænkelig modpart være egnet til at forøge den ”etiske bias”.
Parterne har muligheden for at aftale en hensigtsmæssig valgprocedure.
Undertiden aftaler de to parter dels profilen for formanden, f.eks. ved krav til
nationalitet, faglig ekspertise, kendskab til et bestemt retssystem og uafhængighed
af navngivne koncernselskaber, dels en liste med navngivne kandidater, som parterne
kan acceptere. Herefter vælger de partudpegede den formand, der kan opnås enighed
om, og yderligere drøftelse med den udpegende part er ikke nødvendig.
Den praktiske hovedregel i de fleste voldgiftssager er dog, at de partsudpegede
finder frem til en formand, som de kan blive enige om, og herefter får valget godkendt
hos den udpegende part ved en samtale med parten.

Sammenfatning – TESE 4
Den partsudpegede voldgiftsdommer bør oplyse om af holdte møder med den
udpegende part.
I voldgiftsinstitutternes accepterklæringer, der skal underskrives af
voldgiftsdommeren inden denne formelt udpeges, kunne medtages en erklæring
om, at voldgiftsdommeren alene har været i skriftlig eller telefonisk kommunikation
med den udpegende part vedrørende udpegningen som voldgiftsdommer samt i
forbindelse med valget af voldgiftsrettens formand. Dette ville medføre en pligt til
at oplyse om afholdte møder.
Såfremt en sådan erklæring blev almindelig standard i voldgiftsinstitutternes
accepterklæringer, ville dette formentligt på sigt kunne begrænse den uønskede
videregående kommunikation og derved også reducere den af den anden part
oplevede ”etiske bias”. I ad hoc voldgift kræves en lovændring.
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10. Har en partsudpeget voldgiftsdommer en
særlig rolle over for den udpegende part?
Der er som nævnt almindelig enighed i den juridiske voldgiftsteori om, at der i dag
stilles samme krav til den partsudpegede voldgiftsdommer som til formanden i en
voldgiftssag. Dette kræver, at en part kun udpeger en voldgiftsdommer som parten
ved eller har grund til at tro er egnet og villig til at agere uden at tage særligt hensyn
til den part, der har udpeget ham.
På trods af dette er det en almindelig opfattelse hos en del voldgiftsdommere og
parter, at den partsudpegede voldgiftsdommer har en særlig rolle eller forpligtigelse
overfor den part, der har udpeget ham.27 Med støtte i retspraksis og teori har det
således i Danmark været antaget, at der ikke fuldt ud kan stilles de samme krav til
en partsudpeget voldgiftsdommers habilitet som til en dommers habilitet, idet der
har været en slags kutyme for, at en partsudpeget voldgiftsdommer uanset kravet om
upartiskhed og uafhængighed kan tillade sig at have en vis sympati for et resultat til
gunst for den udpegende part i de tilfælde, hvor der er flere lige forsvarlige udfald
af et eller flere af sagens tvistepunkter.28
Denne særlige rolle er undertiden formuleret som en pligt til at sikre, at
den pågældende parts synspunkter under voteringen er forstået af de øvrige
voldgiftsdommere.
Den nævnte rolle har ingen dækning i voldgiftslove og institutregler, men har
gennem tiden udviklet sig til en standardopfattelse hos mange voldgiftsdommere.
Den særlige rolle kan være vanskelig at implementere i praksis, særligt i tilfælde
hvor den udmønter sig i spørgsmål til en part under selve hovedforhandlingen. Her
kan oplevelsen af ”bias” hurtigt komme på tale. Det er nemmere at håndtere rollen
under voteringen.

Sammenfatning – TESE 5
En partsudpeget voldgiftsdommer har ingen særlig rolle eller pligt i relation til den
udpegende part, og denne myte bør aflives.
Voldgiftsrettens tre dommere har de samme pligter og rettigheder, og det
må være klart, at en partsudpeget dommer ikke kan have særlige beføjelser eller
pligter, som formanden ikke har. Voldgiftsdommerne skal i fællesskab afgøre sagens
tvistepunkter, og hvis det er uklart, hvad der er gjort gældende, eller såfremt der
mangler supplerende oplysninger for, at voldgiftsretten kan nå frem til en rigtig og
27
28

Se herom Gomez-Acebo, ibid s. 102-106 (note 2)
Ole Spiermann og Jon Stokholm : ”Partsudpegede voldgiftsdommere i en brydningstid”, Ugeskrift
for Retsvæsen 2005,51 ff.
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eksigibel afgørelse, har alle dommere den samme pligt til at søge oplyst og klarlagt
disse forhold inden sagen optages til kendelse. En partsudpeget voldgiftsdommer
skal ikke være partens forlængede arm.

11. Bør den partsudpegede voldgiftsdommer have pligt
til at oplyse antallet af alle tidligere udpegninger
fra den pågældende part og/eller dennes advokat/
advokatfirma?
Et af de forhold, der er med til at forøge oplevelsen af ”etisk bias” ved en partsudpeget
voldgiftsdommer, er gentagne udpegninger fra den samme part og/eller dennes
advokatfirma. Dette er formentlig den væsentligste faktor, når den anden part skal
vurdere styrken af den ”etiske bias”. Gentagne udpegninger kan i sig selv føre til
reel inhabilitet, dvs. være egnet til at skabe berettiget tvivl om en voldgiftsdommers
upartiskhed og uafhængighed, således at dommeren skal vige sit sæde.
De forskellige voldgiftslove indeholde ikke regler om dette aspekt af inhabilitet.
Derimod forholder IBA og mange voldgiftsinstitutter sig til problemet
omkring gentagne udpegninger ved at sætte en numerisk grænse i de erklæringer,
der skal afgives af voldgiftsdommeren i forbindelse med dennes udpegning. I
Voldgiftsinstituttets accepterklæring angives således en grænse på 5 år. Såfremt
en potentiel voldgiftsdommer indenfor dette tidsrum er blevet udpeget eller
foreslået som voldgiftsdommer af en af sagens parter eller af partens advokat eller
advokatfirma, er der oplysningspligt.
I IBA’s regler indeholder Orange List punkt 3.3 et krav om, at den pågældende
voldgiftsdommer inden for de seneste 3 år har været udpeget af parten mere end
to gange. Efter punkt 3.3.8. er kravet at voldgiftsdommeren indenfor den samme
periode har været udpeget mere end tre gange af den samme advokat eller af det
samme advokatfirma. Udenfor disse grænser er der ingen oplysningspligt.

Sammenfatning – TESE 6
En voldgiftsdommer bør have pligt til at oplyse om antallet af alle udpegninger fra
samme part og/eller dennes advokatfirma.
Ved en sådan oplysningspligt kommer dette aspekt frem i lyset, og kan blive
nærmere undersøgt af den anden part, hvis det ønskes. Der er ikke væsentlige
ulemper ved en sådan udvidet oplysningspligt, særligt med de tekniske muligheder
for registrering, der i dag anvendes af langt de fleste voldgiftsdommere. Men en
udvidet oplysningspligt vil føre til flere habilitetssager.
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De numeriske grænser i IBA og diverse voldgiftsinstitutter fører til vanskelige
grænsedragninger, og det er betænkeligt at operere med faste grænser ved
vurderingen af, hvad der er egnet til at krydse grænsen mellem habilitet og inhabilitet
Af praktiske grunde bør der dog formentlig arbejdes med en fast, men passende
lang, tidsmæssig øvre grænse. Voldgiftsinstituttets 5 års regel forekommer passende.

12. Teser til diskussion
1. En parts ret til at vælge sin egen voldgiftsdommer bør bibeholdes.
2. Dissens i voldgiftssager bør undgås.
3. Erhvervsaktive dommere bør ikke udpeges som voldgiftsdommere i
kommercielle internationale voldgiftssager.
4. Aktive dommere kan udpeges som partsudpegede voldgiftsdommere.
5. Den eksklusive brug af erhvervsaktive dommere i Voldgiftsnævnet er
uhensigtsmæssig.
6. Møder mellem en part og en potentiel voldgiftsdommer skal oplyses.
7. En partsudpeget voldgiftsdommer har ingen særlig rolle eller pligt i relation
til den udpegende part, og denne myte bør aflives.
8. En voldgiftsdommer skal oplyse om alle tidligere udpegninger fra en part
eller dennes advokat/advokatfirma, der er foretaget i de seneste 5 år.
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Myten om den partsutsedda skiljemannen
Petri Taivalkoski*, advokat, Finland

1. Inledning
En grundläggande och allmänt erkänd princip inom internationellt skiljeförfarande
är att skiljemän måste vara opartiska och oberoende av parterna och även måste
förbli det under själva förfarandet.29 Principen grundar sig i tanken om att ingen kan
fungera som sin egen domare (nemo debet esse judex in propria causa). Detta oaktat har
det under de senaste åren förts en diskussion kring om den partsutsedda skiljemannen
är opartisk eller oavhängig i förhållande till den part som utsett honom eller henne.
Diskussionen har främst berört partsutsedda skiljemän i investeringstvister,30 men
den är i motsvarande grad aktuell inom kommersiella skiljeförfaranden.
Avsikten med detta inlägg är att analysera och ta ställning till om det finns skäl
att se över de nordiska regler, såväl lagstiftning som institutregler, och praxis som
berör utseende av skiljemän. Referenten Mogens Skipper-Pedersen har i sitt referat
satt ramarna för denna framställning i form av sex teser. Skipper-Pedersen anför
* Författaren vill framföra sitt tack till biträdande jurist Henrietta Hindström som bidragit till detta
inlägg.
29
30

Se t.ex. Lew, Julian D. M. - Mistelis, Loukas A. et al: Comparative International Commercial
Arbitration, Kluwer Law International 2003, s. 255 – 273
Se t.ex. Paulsson, Jan: Moral Hazard in International Dispute Resolution, Michael R. Klein
Distinguished Scholar Chair, inledande föreläsning vid University of Miami School of Law 2010
samt van den Berg, Albert Jan: Dissenting Opinions by Party-Appointed Arbitrators in Investment
Arbitration, Arsanjani et al., Looking to the Future: Essays on International Law in Honor of W.
Michael Reisman (2010), s. 825. Ett inlägg i den nordiska debatten är t.ex. Johan Tufte-Kristensen:
The unilateral appointment of co-arbitrators, Arbitration International 2016, Volym 32, Nummer 3.
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att (1) parternas rätt att utse skiljemän bör bibehållas, (2) skiljaktiga meningar bör
undvikas, (3) aktiva domare bör som utgångspunkt inte fungera som skiljemän i
internationella kommersiella skiljeförfaranden, (4) möten mellan en part och en
potentiell skiljeman ska upplysas om, (5) en partsutsedd skiljeman inte står i någon
särställning eller har någon särskild plikt i förhållande till den part som utsett honom
eller henne samt slutligen att (6) skiljemän ska vara skyldiga att redogöra för alla
tidigare skiljemannauppdrag från en part eller dennes partsombud som ägt rum
under de fem senaste åren.
Eftersom referenten redan förtjänstfullt redogjort för skiljeförfarandets
grundläggande element till den del det är relevant i sammanhanget, kommer
jag i detta inlägg att koncentrera mig på de ovan nämnda teserna. Korreferatet
framskrider delvis i en annan ordning än referatet och för tydlighetens skull anges
därför tesens nummer i samband med varje rubrik. Syftet med inlägget är att svara
på Skipper-Pedersens teser genom att under respektive rubrik närmare diskutera och
analysera innehållet av tesen i fråga. På motsvarande sätt som referenten avslutar jag
detta inlägg med att sammanfatta mina teser.

2. Den partsutsedda skiljemannen står inte i någon
särställning i förhållande till parten (tes 5)
Bakom varje partsutsedd skiljeman ligger i regel en process vars avsikt är att filtrera
fram den lämpligaste skiljemannen. Parterna har all orsak att noggrant överväga
sitt val av skiljeman, eftersom beslutet utan tvivel är ett av de viktigaste som en part
gör under hela skiljeförfarandet med långtgående konsekvenser för hela processen.
Faktorer som väger in i detta sammanhang – förutom opartiskhet och oavhängighet
– är erfarenhet av tvistens affärskontext, tillgänglighet samt anseende som
skiljeman. Genom att välja en kompetent och kunnig skiljeman maximerar parten
även möjligheterna till en bra och kunnig ordförande, eftersom den partsutsedda
skiljemannen också ofta påverkar vem som utses till uppdraget som skiljenämndens
ordförande.
Det torde inte råda tvivel om den partsutsedda skiljemannens roll ur rent juridisk
perspektiv. Så som Skipper-Pedersen konstaterar är skiljemannens opartiskhet och
oavhängighet en allmän princip i såväl nationella lagar som skiljedomsinstituts regler.
Artiklarna 11 och 12 i UNCITRAL:s modellag, som har utbredd acceptans och
beaktas i många länders lagstiftning, förutsätter att skiljemän ska vara opartiska och
oavhängiga. Alla de nordiska lagstiftningarna är entydiga om att den partsutsedda
skiljemannen inte har någon form av specialstatus under skiljeförfarandet. Den finska
lagen om skiljeförfarande 9 § (967/1192) föreskriver exempelvis att en skiljeman i sitt
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uppdrag ska vara opartisk och oavhängig. Liknande bestämmelser återfinns även i
de danska, isländska, norska och svenska lagarna som reglerar skiljeförfaranden.1
Även om rättspraxisens och ställningstaganden i rättslitteraturen i olika
jurisdiktioner kan variera, är problematiken kring skiljemäns opartiskhet och
oavhängighet däremot universell. Olika internationella soft law instrument,
exempelvis IBA Guidelines on Conflicts of Interest in International Arbitration (2004
och 2014, “IBA Guidelines”), har i viss mån lett till mera enhetlighet på området.
Riktlinjerna i IBA Guidelines har betydande vikt i praktiken och de utgör numera
ofta vägledning för nationella domstolar, skiljedomsinstitut samt skiljemän vid
bedömningen av jävsfrågor.
Frågan om huruvida den partsutsedda skiljemannen ändå i praktiken står i någon
form av särställning i förhållande till den part som utsett hen grundar sig i tanken
om att den partsutsedda skiljemannen innehar någon slags lojalitetsställning eller
beroende till parten eller på något annat sätt har orsak att åtminstone sympatisera
med partens ståndpunkt. Skipper-Pedersen har i sitt inlägg hänvisat till detta med
begreppet den partsutsedda skiljemannens etiska jäv (danska:”etisk bias”).
Utgångspunkten är enligt mig att ett skiljeuppdrag ska betraktas som ett
domaruppdrag. Det förefaller vara klart att en skiljeman inte ska värdera argument
och bevisföring eller avgöra rättsliga frågor med utgångspunkten i huruvida beslutet
gynnar eller missgynnar en part. Parternas eventuella förväntningar om att den
partsutsedda skiljemannen skulle sympatisera med deras sak är på motsvarande sätt
oberättigade. Argumentet om att den partsutsedda skiljemannen skulle eller borde
stå i någon form av särställning i förhållande till parten saknar verklig grund.
Visserligen kan det förekomma situationer då en partsutsedd skiljeman
agerar på ett partiskt eller avhängigt sätt. I dessa situationer är det dock sannolikt
att skiljenämndens ordförande och de övriga skiljemännen skulle märka att
skiljemannen agerar partiskt eller avhängigt och som en följd förlora förtroendet
för skiljemannen i fråga. Detta skulle i slutändan varken gynna den partsutsedda
skiljemannen eller parten. Som Skipper-Pedersen konstaterar, har de flesta aktiva
skiljemännen antagligen varit med om en motsvarande situation, men av ovan
nämnda orsaker är det inte ett ofta förekommande problem. I det nuvarande systemet
finns få incitament för etiska övertramp och den partsutsedda skiljemannen skulle
närmast skjuta sig själv i foten. Vidare finns det en stor risk att en partsutsedd
skiljeman som sympatiserar med parten får ett dåligt rykte inom skiljemannakåren.
1

Den svenska lagen om skiljeförfarande (1999:16) 8 § och Arbitration Act 24 § för England
och Wales nämner däremot enbart att en skiljeman ska vara opartisk. I den svenska
regeringspropositionen motiveras detta med att begreppet oavhängighet ”torde sakna självständig
betydelse i sammanhanget” och att om avhängighet föreligger skulle detta även i sig kunna rubba
förtroendet för skiljemannens opartiskhet. Prop. 1998/99:35, s. 2.
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Eftersom kretsen skiljemän är begränsad, skulle ett dylikt agerande kunna ha stora
konsekvenser för skiljemannens framtida trovärdighet.
Det att skiljemännen är utsedda av parterna betyder inte att de är partiska eller
beroende av parterna. Som Skipper-Pedersen konstaterar är detta en myt som bör
avlivas.

3. Parternas rätt att utse skiljemän bör bibehållas (tes 1)
Skipper-Pedersen framför att parternas rätt att utse skiljemän bör bibehållas, eftersom
risken för så kallat etiskt jäv kan hanteras och det inte finns orsak att ändra ett
fungerande system.
I samband med diskursen kring den partsutsedda skiljemannens etiska jäv har
frågan om alternativa sätt att utse en skiljenämnd ofta tangerats. Skipper-Pedersen har
även i sitt inlägg lyft fram tre förslag. För det första kan parterna utse skiljemännen
tillsammans, för det andra kan skiljemännen väljas från en lista och för det tredje kan
skiljemännen utses av en tredje part (det vill säga i praktiken av ett skiljedomsinstitut).
Som utgångspunkt torde det naturligaste av de ovan nämnda alternativen vara att
parterna utser alla skiljemän tillsammans. I det fallet att parterna inte når konsensus
angående vilka skiljemän som skall utses, måste det dock finnas en alternativ metod.
I detta avseende är den huvudsakliga frågan huruvida parternas rätt att utse en
skiljeman ska bibehållas eller om en tredje part borde utse alla skiljemän. Jag kommer
granska denna fråga närmare till följande.
Som utgångspunkt verkar det råda en allmän konsensus om att rätten att utse
skiljemän leder till ökat förtroende för skiljeprocessen. Genom att utse en skiljeman
var får parterna inflytande på skiljenämndens sammansättning. Parterna kan därmed
försäkra sig om att åtminstone en skiljeman inte lätt låter sig påverkas av yttre
omständigheter och påtryckningar samt förbinder sig till att utföra ett noggrant
arbete. Den partsutsedda skiljemannen gör med andra ord att den part som har
utsett skiljemannen kan vara försäkrad om att det finns åtminstone en person i
skiljenämnden vars integritet och omdömesförmåga parten kan ha full tillit till.
En skiljeman som uppfyller dessa kriterier har dessutom som utgångspunkt bättre
förutsättningar att påverka hur ärendet handläggs och avgörs i skiljenämnden. Det
är i regel även lättare för parten att godkänna ett negativt beslut i det fallet att
skiljenämndens sammansättning bestått av åtminstone en person som parterna
känner förtroende för.
I rättsdoktrinen har denna tankegång dock även väckt motstånd. Jan Paulsson
menar bland annat att ett trovärdigt system inte borde bygga sin trovärdighet på
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att låta parterna utse skiljemän.2 För att minska på upplevelsen av etiskt jäv skulle
exempelvis ett skiljedomsinstitut kunna utse alla skiljemän.
Mot denna bakgrund finns det dock skäl att notera att det för tillfället inte finns
någonting som hindrar parterna från att avtala om att skiljedomsinstitutet utser
skiljemännen. Trots det är det sällsynt att parter i skiljeavtal överlåter rätten att utse
skiljemän till skiljedomsinstitut. Enligt en undersökning genomförd av School of
International Arbitration, Queen Mary, University of London,3 föredrar majoriteten
(76 %) av användare av skiljeförfarande att utse sin skiljeman framom andra metoder,
vilket bekräftar ovan anförda uppfattning.4
Rätten att utse en skiljeman kan enligt mig betraktas som en rättssäkerhetsfråga.
Den partsutsedda skiljemannen har vedertaget ansetts ge parterna ökat förtroende
för processen, vilket torde grunda sig i den rättssäkerhetsaspekt som parternas
rätt att utse en skiljeman medför. Som referenten Skipper-Pedersen konstaterar har
möjligheten för parterna att utse en skiljeman även ansetts vara en av huvudfaktorerna
till att skiljeförfarande blivit en populär tvistelösningsmetod. Paulsson har i en annan
kontext citerat Molière och konstaterat: “Presque tous les hommes meurent de leurs remèdes
et non de leurs maladies” (på svenska: nästan alla människor dör av sina behandlingar,
inte av sina sjukdomar).5 Det finns ingen orsak att ge ett fungerande system en
behandling, som kan leda till att systemet förlorar sin popularitet. Fördelarna med
rättsinstitutet partsutsedd skiljeman är flera än nackdelarna.
Sammantaget anser jag i enighet med Skipper-Pedersen att parts rätt att utse
skiljeman även framöver bör bibehållas.

4. Skiljaktiga meningar bör undvikas (tes 2)
Skipper-Pedersen anser att skiljaktiga meningar som utgångspunkt bör undvikas,
eftersom de kan ge anledning till att ifrågasätta skiljedomens auktoritet och
skiljeförfarandets trovärdighet. Skipper-Pedersen föreslår att i det fallet en skiljedomare
har vägande skäl att skriva en skiljaktig mening kunde detta göras anonymt, eftersom

2
3
4
5

Paulsson, Jan: Moral Hazard in International Dispute Resolution, Michael R. Klein Distinguished
Scholar Chair, inledande föreläsning vid University of Miami School of Law, 2010.
International Arbitration Survey 2012, School of International Arbitration, Queen Mary,
University of London.
Utgående från resultaten i Roschier Disputes Index 2016 är även parternas rätt att utse skiljemän
är en av de avgörande faktorerna för valet av skiljeförfarande som tvistlösningsmetod. (Roschier
Dispute Index 2016, s. 11.)
Paulsson, Jan: Vicarious Hypochondria and International Arbitration, Arbitration International
1990, Nummer 6, 226. Se även Schneider, Michael E: President’s Message Forbidding unilateral
appointments of arbitrators – a case of vicarious hypochondria?, ASA Bulletin 2/2011.
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det skulle minska incitamenten för den partsutsedda skiljemannen att skriva en
skiljaktig mening till förmån för den parten som har utsett hen.
Det är inte ovanligt att det uppkommer skiljaktiga meningar mellan
skiljemännen vid överläggning om en skiljedom. Om skiljemännen är oeniga, kan
den skiljeman som var i minoritet i regel skriva en skiljaktig mening och bifoga den
till skiljedomen.6 En skiljaktig mening är alltså en avvikande mening där en eller
flera skiljemän inte håller med majoriteten.
I rättsdoktrinen har rätten att skriva skiljaktiga meningar motiverats på många
olika sätt. Det har bland annat ansetts att skiljaktiga meningar leder till bättre och
mera nyanserade skiljedomar samt gör att skiljenämnden agerar mera ansvarsfullt.
Det har även ansetts att skiljaktiga meningar leder till att parternas förtroende
för systemet ökar samt att rättsområdet fortsätter att utvecklas.7 Rätten att skriva
skiljaktiga meningarna har samtidigt också utsatts för skarp kritik. Enligt statistik
som rör internationella investeringstvister är partsutsedda skiljemän benägna att
skriva skiljaktiga meningar till förmån för den part som utsett hen.8 I rättslitteraturen
har man sett detta som ett tydligt empiriskt bevis på den partsutsedda skiljemannens
etiska jäv: de skiljaktiga meningarna utgör medel för den partsutsedda skiljemannen
att för det första tillförse parten med argument för att klandra skiljedomen och
för det andra behaga parten.9 Som en följd blir skiljedomens auktoritet lidande.
I denna kontext finns det skäl att poängtera att skiljeförfaranden som berör
investeringstvister utgör en särform av skiljeförfarande. Statistiken baserar sig på ett
snävt urval, utgående från vilken man enligt mig inte kan dra långtgående slutsatser.
Det råder inget tvivel om att en enhällig skiljedom är till förmån för en skiljedoms
slutgiltighet. Problematiken kring att en skiljaktig mening kan tillförse parten med
argument att klandra domen minskas dock av det faktum att en skiljedom i regel
inte kan överklagas på materiella grunder, utan enbart om betydande processuella fel
har begåtts under processen. I den internationella handelskammarens (International
Chamber of Commerce, “ICC”) slutrapport om skiljaktiga meningar och separata
6

7

8
9

Den finska lagen om skiljeförfarande innehåller ingen uttrycklig bestämmelse om skiljaktiga
meningar. I rättslitteraturen har det dock ansetts vara klart att skiljemannen som blivit i minoritet
kan skriva en skiljaktig mening och foga den till skiljedomen. Se exempelvis Möller, Gustav:
Välimiesmenettelyn perusteet. Lakimiesliiton Kustannus, Helsinki 1997, s. 73.
Se t.ex. van den Berg, Albert: Dissenting Opinions by Party Appointed Arbitrators in Investment
Arbitration, Arsanjani et al., Looking to the Future: Essays on International Law in Honor of W.
Michael Reisman 2010. s. 823. Det finns skäl att notera att artikeln berör investeringstvister, vilka
utgör en särform av skiljeförfarande. Skiljedomar och skiljaktiga meningar som utgångspunkt inte
är offentliga, vilket innebär att de endast i begränsad utsträckning kan bidra till att rättsområdet
utvecklas.
Se t.ex. diskussionen i van den Berg, Albert Jan: Dissenting Opinions by Party-Appointed
Arbitrators in Investment Arbitration, in Arsanjani et al., Looking to the Future: Essays on
International Law in Honor of W. Michael Reisman 2010.
Se t.ex. Jacques Werner: Dissenting Opinions: Beyond Fears, Journal of International Arbitration,
Kluwer Law International 1992, Volume 9 Issue 4 Supplement No.), s. 23–30.
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yttranden identifierades inte heller ett enda land i vilket verkställighet av en
skiljedom enligt nationell lag äventyras av skiljaktiga meningar.10 Det som för
parterna i slutändan är avgörande är själva skiljedomen.
För att garantera rättssäkerhet kan skiljaktiga meningar däremot spela
en betydelsefull roll. En skiljedom avkunnas i regel genom majoritetsbeslut.
Skiljemannens rätt att skriva en skiljaktig mening gör att majoriteten indirekt
har större incitament att lyssna på minoriteten. Detta leder antagligen till att
skiljedomen blir bättre, eftersom majoriteten måste utveckla sina egna resonemang.
I en skiljenämnd som består av tre medlemmar berör detta främst skiljenämndens
ordförande, vars röst i regel blir avgörande vid en omröstning. Denna dynamik gör att
en skiljeman inte kan förbises under överläggningarna. På de nordiska breddgraderna
har skiljaktiga meningar då och då uppfyllt denna funktion. Skiljemän har enligt
min erfarenhet i regel agerat ansvarsfullt och endast skrivit skiljaktiga meningar då
det funnits särskilt vägande skäl.
De skiljaktiga meningarna uppfyller enligt mig en betydelsefull
rättssäkerhetsfunktion. Jag anser, i motsats till Skipper-Pedersen, att skiljemännens
rätt att skriva skiljaktiga meningar inte bör begränsas.

5. Aktiva domare bör som utgångspunkt inte fungera
som skiljemän i internationella kommersiella
skiljeförfaranden (tes 3)
Skipper-Pedersen har i sin tredje tes anfört att en aktiv domare inte bör fungera som
skiljemän i internationella kommersiella skiljeförfaranden. På motsvarande sätt som
i Danmark är det inte heller i Finland ovanligt att aktiva domare fungerar som
skiljemän. Den erfarenhet som domare har, både vad gäller processledning och
substansfrågor, kan vara av stort mervärde då komplexa kommersiella tvister ska
lösas.
Den allmänna diskussionen om domares bisysslor har ofta hänfört sig till arvoden
för skiljeuppdrag. Diskussionen har ofta baserat sig på felaktiga uppfattningar om
skiljeuppdragets karaktär. I allmänhet har skiljeuppdrag rentav betraktats som
konsultuppdrag mellan skiljeman och part. Som en följd av diskussionen har det i
Norden sedan länge varit praxis att aktiva domare inte fungerar som partutsedda
skiljemän. I Sveriges domareförbunds riktlinjer om God domarsed från år 2011
konstateras bland annat att “skiljeuppdrag [är] i och för sig förenliga med samtliga
10

General Editor, Werner & Associés, Geneva: Final Report of the Working Party on Dissenting
Opinions, The ICC International Court of Arbitration Bulletin 1991, Volym 2, Nummer 1.
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domarbefattningar, under förutsättning att domaren inte är partsutsedd skiljeman”.11
Diskussionerna kring domares bisysslor har lett till att denna praxis på den senaste
tiden även har kodifierats. I den finska domstolslagen (673/2016) 9 kapitel 5 §
konstateras numera att “ domare får inte beviljas tillstånd för bisyssla för att verka som
skiljeman utsedd av bara en av parterna i ett tvistemål som behandlas i en skiljenämnd”.
Lagstiftarens lösning, som i praktiken innebär att en aktiv domare kan fungera
som skiljeman, men däremot inte som partsutsedd skiljeman, väcker som SkipperPedersen konstaterar viss förundran. Den finska lagen om skiljeförfarande skiljer inte
på partsutsedda skiljemän och andra skiljemän. Alla skiljemän ska vara opartiska
och oavhängiga. Den bakomliggande tanken med den nya regeln i domstolslagen
har förvisso varit att upprätthålla allmänhetens förtroende för domarväsendet. Men
samtidigt är det möjligt att lagstiftaren bidragit till att uppfattningen om att den
partutsedda skiljemannen skulle vara i någon form av särställning förstärkts.
Följden av praxisen och kodifieringen är således att frånta aktiva domare
möjlighet att agera som partsutsedda skiljemän. Aktiva domare kan endast verka
som ensam skiljeman, som skiljeman som utses av parterna gemensamt eller som
skiljeman som utses till ordförande för skiljenämnden av de skiljemän som parterna
utsett. Vidare kan en aktiv domare fungera som ensam skiljeman eller ordförande för
en skiljenämnd som har utsetts av en oberoende aktör, t.ex. ett skiljedomsinstitut.
Enligt Skipper-Pedersen finns det även andra skäl som gör det önskvärt att en
aktiv domare överhuvudtaget inte antar uppdrag som skiljemän. Skipper-Pedersen
lyfter bland annat fram det faktum att internationella kommersiella skiljeförfaranden
i regel är tidskrävande. Därutöver anser han att det finns det en inneboende risk för
intressekonflikt i det fallet att en aktiv domare åtar sig skiljeuppdrag, eftersom det
är möjligt att skiljedomen i fråga klandras i domstol. Till dessa delar är jag av en
avvikande åsikt.
Skipper-Pedersen konstaterar att skiljeuppdrag ibland är ett heltidsjobb. Men det
faktum att skiljeförfaranden är tidskrävande borde som utgångspunkt inte leda till
att aktiva domare av enbart denna anledning inte kan åta sig uppdrag som skiljeman.
Individernas kapacitet och förmåga att hantera parallella uppdrag och ansvar varierar
i hög grad. Under den finska tjänstemannalagen får en tjänsteman inte heller ta
emot bisyssla som kräver att arbetstid används för uppdraget. Argumentationen om
tidsanvändning är enligt min mening således inte avgörande till denna del.
Vidare är det enligt Skipper-Pedersen inte en omöjlighet att en domare kan hamna
i en situation där denne är skyldig att avväga huruvida dennes kollega gjort ett sådant
fel att en skiljedom måste upphävas. Å andra sidan torde detta inte vara ett undantag
för domare i högre instanser, vars arbetsuppgifter grundar sig i att pröva andra
11

God domarsed – om etik och ansvarstagande, Svenska Domareförbundet 2011, s. 135.
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kollegers domar från lägre instanser. Det faktum att det är fråga om en skiljedom
torde följaktligen inte ändra på konstellationen. Den rådande praxisen i Finland är
att domare vid den högsta domstolen brukar avstå från skiljeuppdrag ifall de befarar
att ärendet kan komma upp till behandling i högsta domstolen, vilket ytterligare
torde minska på problematiken.
Jag ser därmed inte heller några grunder till att se över lagstiftningen eller
praxisen till denna del. I motsats till Skipper-Pedersen anser jag att det inte finns
några skäl att på dessa grunder hålla sig restriktivt till att aktiva domare agerar som
skiljemän i internationella kommersiella skiljeförfaranden.

6. Möten mellan en part och en potentiell skiljeman ska
redogöras för (tes 4)
I sin tes anför Skipper-Pedersen att de partsutsedda skiljemännen ska redogöra för
möten mellan en skiljeman och en part som ägt rum i samband med att skiljemannen
accepterar utnämningen om dessa möten ägt rum utan att motparten deltagit. Enligt
Skipper-Pedersen skulle en sådan transparens kunna leda till att parternas upplevelse
av etiskt jäv begränsas, särskilt om det blev standard för skiljedomsinstituten att
kräva dylik transparens.
Ex parte kommunikation mellan en part och en potentiell skiljeman är som
utgångspunkt känsligt och måste hanteras med stor omsorg. Trots att parterna
inom partsautonomins ramar långt kan utforma skiljeförfarandet enligt sina egna
önskemål, finns det en övergripande princip om parternas rätt till ett rättvist
förfarande (due process). Vid ingående av skiljeavtal avsägs inte de grundläggande
rättssäkerhetsgarantierna.
Den kanske praktiskt viktigaste följden av due process i denna kontext är parternas
rätt att ta del av och kommentera allt processmaterial under skiljeförfarandet (audi
et altera partem). Huvudregeln bör därmed vara att bägge parter har rätt att ta del av
all kommunikation med skiljenämndens medlemmar då det gäller tvistens substans.
Från detta följer dock inte att all form av ex parte kommunikation som utgångspunkt
skulle vara förbjudet, eftersom någon form av kommunikation mellan en part och
den potentiella skiljemannen är nödvändig för att tillsätta skiljenämnden och påbörja
förfarandet. Problemet är således, som även Skipper-Pedersen framför, att hitta en
balans – vilka gränser som kan sättas för kommunikationens innehåll, som bäst
tjänar dessa båda intressen.12
12

Se även Elofsson, Niklas: Ex Parte Interviews of Party-Appointed Arbitrator Candidates: A
Study Based on the Views of Counsel and Arbitrators in Sweden and the United States, Journal of
International Arbitration, Kluwer Law International 2013, Volume 30 Issue 4, s. 381–405.
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Enligt soft law riktlinjer anses ex parte kommunikation för utseende av skiljeman
och inledande av skiljeförfarande vara tillåtet. Enligt IBA Guidelines, riktlinje 8, är
det tillåtet att diskutera skiljemannens expertis, meriter, erfarenhet, tillgänglighet
samt eventuella intressekonflikter som kan uppkomma. Liknande praxis gäller vid
valet av skiljenämndens ordförande; den partsutsedda skiljemannen kan diskutera
valet av ordförande med parten, och det är tillåtet att diskutera samma egenskaper
som i valet av partsutsedda skiljemän. Under IBA Guidelines är det naturligtvis inte
tillåtet att diskutera fallets substans eller skiljemannens attityd till fallet.
Även om ex parte kommunikation endast tillåts i syfte som nämnts ovan, kan
en part aldrig vara helt säker på hurdana diskussioner som egentligen förts mellan
motparten och dennes utsedda skiljeman. Detta blir sist och slutligen beroende på
den utsedda skiljemannens integritet. En skyldighet för parterna att redogöra för
alla samtal och möten skulle inte ändra på detta faktum.
Skipper-Pedersen ställer sig skeptisk mot så kallade intervjuer med potentiella
skiljemän och risken för opassande kommunikation som han ser föreligga i dessa.
I praxis i Finland är intervjuer fortfarande ganska sällsynta, förmodligen på grund
av att det finns mindre behov till i en liten jurisdiktion. Enligt min mening kan
en intervju vara acceptabel förutsatt att spelreglerna är klara för alla iblandade
parter. Det finns säkert skäl för skiljemannen att hålla noggrann koll på vad som
diskuterades, om intervjun senare skulle leda till invändningar om skiljemannens
opartiskhet eller oavhängighet.
Jag anser inte att det finns behov för en regel eller en praxisutveckling som
förutsätter att de partsutsedda skiljemännen ska redogöra för all kommunikation
mellan en skiljeman och en part. Dock måste en skiljeman vid eventuella begrundade
tvivel om kommunikationens lämplighet kunna redogöra för kommunikationens
innehåll.

7.		Skiljemän ska upplysa om alla tidigare uppdrag från en
part eller partsombud som ägt rum under de fem senaste
åren (tes 6)
Enligt Skipper-Pedersens sjätte tes ska den partsutsedda skiljemannen redogöra för
tidigare uppdrag av samma part eller partsombud som ägt rum under de senaste
fem åren.
Det är allmänt vedertaget att så kallade upprepade skiljemän (repeat arbitrators)
är ägnat att skapa tvivel angående skiljemannens opartiskhet. Det kan tänkas att
skiljemannens incitament att även bli utsedd i framtiden av samma part förstärks,
om denne upprepade gånger utsetts av samma part eller partsombud. Skiljemannens
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ekonomiska intresse och eventuella sympatier för parten eller partsombudet i fråga
kan då rubba förtroendet för skiljemannens opartiskhet och oavhängighet.
De flesta skiljedomsinstituts regler och IBA Guidelines innehåller föreskrifter
om upprepade utnämningar som jävsgrund. I den systematisering av jävsgrunder
som IBA Guidelines ställer upp återfinns upprepade utnämningar på den så kallade
orangea listan, det vill säga omständigheter som, beroende på situationen som
helhet, i parternas ögon kan orsaka tvivel angående skiljemannens självständighet
och opartiskhet.13 Enligt IBA Guidelines orangea lista omfattas därför skiljemannens
upplysningsplikt av alla dylika skiljeuppdrag som skiljemannen i fråga haft under
de senaste tre åren.
Upprepade utnämningar är alltså inte en absolut jävsgrund, som i sig självt leder till
att skiljemannen förklaras jävig. Enligt IBA Guidelines och olika skiljedomsinstituts
regler är det en omständighet som skiljemannen ska upplysa de inblandade parterna
om. Om parterna inte invänder i tid anses de ha accepterat skiljemannen.
Det förefaller vara klart att tidigare uppdrag kan väcka frågor om skiljemannens
opartiskhet eller oavhängighet. Frågan är i sista hand huruvida upplysningsplikten
som uppställs i IBA Guidelines på tre år är tillräcklig. Skipper-Pedersen föreslår att
skiljemän ska rapportera om alla uppdrag av samma part som ägt rum under de senaste
fem åren, vilket även är gränsen som används av det danska Voldgiftsinstitutet.
I enlighet med Skipper-Pedersen anser jag att en skiljeman bör redogöra
för tidigare uppdrag. I praktiken anser jag däremot att det är svårt att fastställa
mekaniska regler för upplysningsplikten. De olika regelverken skiljer sig främst
åt kvantitativt; hur många år bakåt rapporteringsskyldigheten gäller och tröskeln
för antalet uppdrag före skiljemannens upplysningsskyldighet uppstår. Dylika
regler bortser däremot från faktorer som exempelvis berör uppdragets storlek och
antal över en längre period. Enligt mig är det i sista hand frågan om en avvägning
som måste göras utgående från en helhetsbedömning. Vid bedömningen av om
förtroenderubbande omständigheter föreligger ska en helhetsbedömning företas.
Således bör samtliga förhållanden och omständigheter tas i beaktande, vilket leder
till att enkla mekaniska regler i vissa fall kan leda till felaktiga slutsatser.
Trots att en förlängning av upplysningsplikten inte är en ensam lösning på
problemet, är det svårt att komma med motargument till förslaget. Tidigare har
det faktum att skiljeförfaranden är konfidentiella fungerat som motargument, men
i och med att utvecklingstendensen gått mot ett allt mera transparent håll,14 utgör
det inte längre en trovärdig förklaring. I enlighet med Skipper-Pedersen anser jag

13
14

IBA Guidelines on Conflicts of Interest in International Arbitration, s. 17.
Det finns skäl att skilt poängtera att denna utveckling enligt mig varit motiverad (skrib. anm.).
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därmed att skiljemän bör upplysa om tidigare uppdrag från part eller partsombud
som skiljemannen mottagit inom de senaste fem åren.

8. Sammanfattning
Teser:
Tes 1:

Parternas rätt att utse skiljemän bör bibehållas.

Tes 2:

Det finns inga skäl att begränsa rätten att skriva skiljaktiga meningar.

Tes 3:

Aktiva domare bör även i fortsättningen kunna fungera som skiljemän i
internationella kommersiella skiljeförfaranden.

Tes 4:

Ex parte kommunikation bör endast i undantagsfall redogöras för.

Tes 5:

Den partsutsedda skiljemannen står inte i någon särställning i
förhållande till parten.

Tes 6:

Den partsutsedda skiljemannen bör redogöra för sina tidigare uppdrag
under de senaste fem åren.
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Kan en klimatlag ge ett bättre klimat?
Kristina Forsbacka, advokat, Sverige15

Detta referat tar avstamp i förslaget till en svensk klimatlag. Inledningsvis redovisas
kort de krav som ställs på länderna enligt Parisavtalet, den pågående internationella
rättsutvecklingen mot ett legalt ansvar för länderna att motverka skadliga
klimatförändringar, samt det svenska klimatpolitiska arbetet. Vad som avses med en
“klimatlag” och vad som tas upp och behandlas i de klimatlagar som antagits beskrivs.
Härefter redovisas det svenska förslaget till klimatlag. Även om allt fler länder reglerar
det klimatpolitiska arbetet i en lag är detta inte helt okontroversiellt. Vissa anser att
klimatfrågan, såsom hittills skett, bör hanteras genom icke bindande nationella
klimatmål och allmänna principer som regleras exempelvis i riktlinjepropositioner
beslutade av riksdagen, och att den närmare utformningen av klimatarbetet är en
fråga för regeringen att hantera som den finner lämpligt. Andra anser att man bör gå
längre än man gjort i det svenska förslaget och att en klimatlag måste innehålla mera
bett för att ge verklig effekt, eller att den bör grundlagsregleras. Mot denna bakgrund
förs ett resonemang om vad som krävs för att en klimatlag ska ge ett bättre klimat och
vilken typ av bestämmelser som krävs för att lagen ska uppnå syftet. Avslutningsvis
presenteras några teser som kan utgöra underlag för debatten vid mötet.

15

Kristina Forsbacka har arbetat som advokat och bolagsjurist och är idag verksam på Bird & Bird
Advokatbyrå, en internationell advokatbyrå med huvudkontor i London. Hon har en kommersiell
bakgrund och är sedan mer än tio år specialiserad inom förnybar energi och klimat. Hon har
bland annat varit rådgivare till Energimyndigheten i internationell klimatjuridik, inklusive
viktiga policyfrågor och klimatfinansiering, och deltog som expert i en särskild referensgrupp vid
Miljömålsberedningens arbete med förslaget till en svensk klimatlag.
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1. Inledning
Av FN:s klimatpanels (IPCC:s) rapporter framgår att situationen för klimatet är
alarmerande. Utsläppen av växthusgaser har redan medfört omfattande konsekvenser
för ekosystem och samhällen genom ökad nederbörd, extrema väderhändelser
och höjda havsnivåer. IPCC konstaterade 2014 att om utsläppen av växthusgaser
fortsätter i nuvarande takt kommer det att bidra till en förstärkt påverkan på
klimatsystemet och öka risken för allvarliga, genomgripande och oåterkalleliga
effekter för människor och ekosystem.16
Utvecklingen har efter det gått i fel riktning. År 2014 var det varmaste året sedan
mätningarna började på 1800-talet, 2015 var ännu varmare, och 2016 har slagit alla
rekord och är det varmaste år som har uppmätts. Medeltemperaturen 2016 var nästan
1 grad varmare än genomsnittet för 1900-talet.17 Tre år i rad har medeltemperaturen i
världen alltså varit högre än någonsin. Det globala genomsnittet för halten koldioxid
i atmosfären har också passerat en symbolisk milstolpe. År 2016 har halterna på
Mauna Loa på Hawaii, där man har mätt koldioxid sedan 1950-talet, för första
gången hållit sig över 400 miljondelar (ppm) under hela året. Ungefär samtidigt
sattes en rad oroande rekord i bland annat Arktis som tyder på att uppvärmningen
går snabbare än vad modellerna visar. I november 2016 noterade forskare från flera
länder att temperaturen över havsytorna i Arktis var cirka 20 grader över säsongens
genomsnitt. Temperaturen låg runt noll när den förväntades vara minus 25.18 I
klimatsammanhang går det visserligen inte att dra slutsatser av vad som händer
ett enskilt år, det viktiga är den långsiktiga trenden. De rekordvärden som har
noterats 2016 är emellertid i linje med att en global uppvärmning pågår. Även om
man räknar bort den extra värme som väderfenomenet El Niño bidrog med så var
2016 det varmaste året hittills.19

2. Den internationella utvecklingen
2.1. FN:s klimatkonvention och Parisavtalet
Grunden för nationernas framtida klimatarbete är Förenta nationernas
ramkonvention om klimatförändring (FN:s Klimatkonvention) som antogs 1992
16
17
18
19

IPCC:s Rapport (2014a)
Enligt mätningar från amerikansk NASA, NOAA och brittiska klimatforskningscentret Met
Office.
Jeremy Mathis, chef för det arktiska forskningsprogrammet hos amerikanska klimat- och
miljöorganet NOAA. Jennifer Francis, professor vid Rutgers universitet till den brittiska tidningen
The Guardian.
Piers Forster, professor i klimatförändringar vid Leeds universitet.

452

Mil jö och människor i fokus

samt det internationella klimatavtal som antogs i december 2015 i Paris (Parisavtalet).
Parisavtalet ratificerades rekordsnabbt efter att stora aktörer som Kina och USA
tagit täten, och avtalet trädde i kraft redan den 4 november 2016, vilket var långt
tidigare än förväntat. Även om det är högst osäkert hur USA kommer att förhålla
sig till Parisavtalet efter presidentvalet20 har övriga länder, ledda av bland annat
Kina, klargjort att man kommer att fortsätta att arbeta enligt avtalet.21 Man bör
också hålla i minnet att USA:s klimatpolitik till stor del styrts av domstolsbeslut
och inte av politiska beslut, att förnybar energi i många fall är ekonomiskt lönsamt
samt att många av världens största företag liksom kommuner, regioner och delstater
(inklusive vissa amerikanska delstater) och finansiella institutioner idag aktivt driver
på en omställning till ett klimattåligt samhälle.
Enligt FN:s Klimatkonvention ska halten av växthusgaser i atmosfären
stabiliseras på en nivå som innebär att människans påverkan på klimatsystemet inte
blir farlig. Vidare betonas vikten av att vidta anpassningsåtgärder, dvs. åtgärder för att
anpassa länderna efter de klimatförändringar som följer av de förhöjda temperaturer
som kommer att följa av de förhöjda halterna av växthusgaser. I Köpenhamnsavtalet
slogs tvågraders-målet fast, och i Parisavtalet skärptes temperaturmålet på så sätt
att man ska hålla den globala temperaturökningen väl under 2 grader, och sträva
mot att begränsa den till 1,5 grader.22 Detta innebär att de globala utsläppen av
växthusgaser behöver nå sin högsta nivå så snart som möjligt, och därefter minska
i snabb takt, och vara negativa från mitten av detta århundrade. För att klara detta
mål krävs att världens samhällen i snabb takt ställer om till nollutsläpp av koldioxid
och andra växthusgaser, utsläpp som behöver övergå till negativa nivåer under
andra hälften av det här århundradet.23 Parisavtalet ställer också krav på att alla
länder ska ha en reglerad och transparent process för hur utsläppsminskningarna
ska gå till. Enligt Parisavtalet ska länderna upprätta, kommunicera och upprätthålla
nationella klimatplaner (nationally determined contributions, NDCs) vart femte år
som ska täcka både utsläppsminskningar och klimatstrategier, samt även regelbundet
kommunicera de anpassningsåtgärder man vidtar.24 Dessa planer ska vara progressiva
och återspegla ländernas högsta ambition med beaktande av deras gemensamma men
olikartade ansvar och förmåga. 25
20
21
22
23
24
25

En av de första åtgärder president Trump vidtog efter att han tillträtt var att han tog bort all
information om klimatförändringarna på Vita Husets hemsida.
Parisavtalet är konstruerat på så sätt att det tar fyra år att träda ur avtalet. USA kan visserligen
frånträda FN:s klimatkonvention, men här bör man hålla i minnet att tillträdet skedde på initiativ
av den dåvarande amerikanske presidenten med stöd från en enhällig Senat.
Artikel 2.1 (a) i Parisavtalet.
Miljömålsberedningens delbetänkande SOU 2016:21 Ett Klimatpolitiskt ramverk för Sverige (SOU
2016:21), s. 21.
Artikel 4 och 7 i Parisavtalet.
Artikel 3 och 4.3 i Parisavtalet.
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Det finns idag ett gap mellan Parisavtalets ambitionsnivå och ländernas
åtaganden enligt de nationella klimatplanerna. Om de nuvarande klimatplanerna
realiseras beräknas 75 procent av resterande koldioxidbudget för detta århundrade
vara intecknad 2030.26 Världens länder behöver således skärpa sina klimatambitioner.
En skyndsam omställning till ett samhälle med låga utsläpp kommer att krävas.

2.2. En rättsutveckling mot ett legalt ansvar för staterna
Det pågår en rad initiativ runt om i världen för att påvisa ett legalt ansvar för
staterna i förhållande till medborgarna att motverka klimatförändringar med syfte
att tvinga politikerna att ta frågan på allvar. Vikten av prevention, en minskning
av utsläppen (“mitigation”), och av att åtgärder vidtas omgående, understryks. Man
talar om “the need for precaution, not liability”.27 Framstående jurister hävdar att
klimatförändringarna är en fråga av sådan dignitet att den utgör en konstitutionell
rätt och är att jämställa med skyddet för mänskliga rättigheter, och att medborgarna
på denna grund och med åberopande av grundläggande miljörättsliga principer
såsom försiktighetsprincipen, kan rikta skadeståndsanspråk mot staten om den inte
uppfyller sina skyldigheter i detta hänseende.
Ett viktigt avgörande är den banbrytande domen i Urgenda-målet från juni
2015 där en domstol i Haag slog fast att den nederländska regeringen måste göra
mer för att minska växthusgasutsläppen. Domen har överklagats och målet inte är
slutligt avgjort. Lahore High Court i Pakistan har med stöd av skyddet för mänskliga
rättigheter förelagt myndigheterna att implementera landets klimatpolicy.28 I USA
driver stiftelsen Our Children’s Trust en rad uppmärksammade mål i statliga och
federala domstolar för framtida generationers räkning, där ungdomar med stöd av den
amerikanska “public trust” doktrinen och konstitutionell rätt anser att myndigheter
och företag har en skyldighet att skydda jorden mot farliga klimatförändringar
och bevara den till kommande generationer. I flera fall har domstolarna ansett
att ungdomarna har talerätt och gett dem rätt i att de befintliga reglerna rörande
växthusgasutsläpp inte är tillräckliga.29 Det pågår ett flertal liknande initiativ i andra
länder.
Ett annat viktigt initiativ är de så kallade Oslo-principerna (Oslo Principles on
Global Climate Change Obligations) där en expertgrupp bestående av framstående
26
27
28
29

Beräkningen avser den koldioxidoxidbudget som enligt IPCC är förenlig med tvågraders-målet,
UNFCCC (2015), se SOU 2016:21, s. 23.
Roger Cox i Revolution Justified från 2012.
Se https://elaw.org/system/files/pk.leghari.090415_0.pdf.
Domare Ann Aiken, District Curt of Oregon, meddelade i beslut i november 2016 att stiftelsen
Our Childrens Trust har talerätt i målet. Det pågår flera liknande mål vid olika domstolar i USA,
se https://www.ourchildrenstrust.org/us/federal-lawsuit/.
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jurister från olika delar av världen formulerar grunder för en legal och moralisk
skyldighet för staterna att begränsa utsläppen av växthusgaser.30 Expertgruppen
baserar principerna på en sammanläggning av f lera olika juridiska källor:
internationell rätt, miljörättsliga principer (försiktighetsprincipen), skyddet för
mänskliga rättigheter samt skadeståndsrätt (tort law).31 Oslo-principerna är tänkta
som stöd för domare i mål som förs mot staterna och syftar till att ge en grund för
rättsliga prejudikat.32
Många jurister bedömer således att staterna redan har ett legalt ansvar i förhållande
till medborgarna att vidta åtgärder för att motverka klimatförändringarna.33

3. Klimatpolitiska regleringar
3.1. Klimatpolitiska ramverk
De flesta länder driver sin klimatpolitik med stöd av ett klimatpolitiskt ramverk.
Grantham Research Institute on Climate Change and the Environment, GLOBE
The Global Legislators Organisation och Inter-Parliamentary Union har i sin studie
“The 2015 Global Climate Legislation Study”(“Studien”) studerat det klimatpolitiska
arbete som bedrivs i 99 länder, och funnit att endast 16 länder saknade ett
klimatpolitiskt ramverk.34 I Studien konstateras att klimatpolitiska ramverk är väl
förenliga med Parisavtalet som anger att länderna ska specificera sina åtaganden så
de omfattar hela ekonomin. 35
Ett klimatpolitiskt ramverk definieras i Studien som en lag, eller reglering
med likvärdig status, som fungerar som en heltäckande samlande grund för
klimatpolitiken och som behandlar flera olika aspekter av utsläppsbegränsning
eller klimatanpassning (eller både och) på ett övergripande och heltäckande sätt.36
Det är inte möjligt att klart uttala hur en bra klimatlagstiftning ska se ut. Förutom
komplexiteten i klimatpolitiken finns stora variationer mellan länderna vad gäller
30

31
32
33
34
35
36

Oslo-principerna har upprättats av en grupp juridiska experter från länder över hela världen
ledda av professor Thomas Pogge vid Yale University och Jaap Spier, Generaladvokat vid Högsta
Domstolen i Nederländerna som har träffats under flera år och diskuterat klimatfrågan och
presenterades vid ett symposium vid Kings College i London den 30 mars 2015.
Se Kommentaren till Oslo-Principerna, s. 31.
Även inom International Bar Association (IBA) och international Law Association (ILA) pågår
liknande initiativ.
På Filippinerna har Kommissionen för Mänskliga Rättigheter ansett att en talan ledd av bland
annat Greenpeace mot ett femtiotal av världens största producenter av fossil energi kan tas upp till
prövning av kommissionen och i juli 2016 förelagt dessa att yttra sig över anklagelserna.
Se http//:www.lse.ac.uk/Granthaminatitute/legislation/ .
Institutet gjorde även en uppdaterad sammanfattning ”Summary of key trends 2016” inför COP22
i Marrakesh i november 2016.
Se s.13 i Studien.
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ekonomisk struktur, exponering för klimatrisker, lagstiftningskultur, den allmänna
opinionen och politiskt ledarskap. Man hänvisar dock till vissa övergripande
beståndsdelar som kan anses som god sed (“good practice”), och som kan vägleda
beslutsfattare när de hanterar minskning av utsläpp av växthusaser (“mitigation”)
och anpassning till klimatförändringar (“adaptation”). Tre ömsesidigt förstärkande
beståndsdelar är (i) information, (ii) mål och (iii) lagar/policies. Information slår
fast var man står, målen talar om vart man vill gå och lagar/policies visar hur man
ska nå målen.
Avancerade klimatlagar (som exempel kan nämnas Climate Change Act
i Storbritannien från 2008) behandlar även organisatoriska arrangemang och
ansvarsfrågor. Ytterligare en nyckelfaktor är finansiella arrangemang, inklusive
processer för att mobilisera klimatfinansiering från privata och offentliga källor
(exempelvis från internationella klimatfonder). Det har dock inte ansetts vara
möjligt att ännu definiera och bedöma god sed inom dessa områden.37 Det
konstateras vidare att det krävs både långsiktiga och kortsiktiga mål. Målen kan
vara absoluta (utsläppsminskningar jämfört med ett känt basår) eller relativa
(jämfört med ett business-as-usual scenarie eller ett utsläppsminskningsmål som
en utsläppsintensitetsminskning jämfört med framtida BNP), och mål som omfattar
alla sektorer i ekonomin kan kompletteras med specifika mål exempelvis vad gäller
förnybar energi, LULUCF38 eller transporter. Målen kan förankras i lag, exekutiva
policies, eller informellt, såsom i kommunikation med FN:s Klimatkonvention.
Långsiktiga mål förankras mindre ofta i verkställbar lagstiftning.

3.2. Vad är en klimatlag?
Några länder i olika delar av världen har valt att lagreglera det klimatpolitiska arbetet
i så kallade “klimatlagar”. Det finns ingen definition av vad en klimatlag innebär,
men något som är gemensamt för denna typ av lagar är att de reglerar en process för
hur regeringen ska bedriva det klimatpolitiska arbetet. Det vanliga är också att lagen
på något sätt uttrycker en målsättning med klimatarbetet, uttryckt som ett tidssatt
utsläppsminskningsmål eller på annat sätt. Vissa lagar innehåller även bestämmelser
som klargör de organisatoriska förutsättningarna för arbetet.39
Klimatlagar är en relativt ny och något annorlunda företeelse, men de blir allt
vanligare. Allt fler länder väljer att lagreglera regeringens arbete, föreskriva att
klimatplaner ska upprättas med viss regelbundenhet samt slå fast en process för hur
klimatarbetet ska gå till och hur arbetet ska kommuniceras med medborgarna för
37
38
39

Se bl.a. s. 23 i Studien.
LULUCF står för Land Use, Land Use Change and Forestry.
SOU 2016:21, s. 208 f.
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ökad transparens. Vidare inrättas ett expertorgan som ska rådge, stödja och/eller
kontrollera regeringens klimatarbete. Detta ligger också väl i linje med de krav på
att länderna ska upprätta, kommunicera och upprätthålla nationella klimatplaner
(NDCs) som ställs i Parisavtalet.
Några närliggande länder som har infört klimatlagar är Storbritannien,
Finland och Danmark. Också Norge förebereder en klimatlag. Dessa klimatlagar
innehåller, i varierande omfattning, materiella bestämmelser som anger målet med det
klimatpolitiska arbetet, processuella bestämmelser som anger former för regeringens
klimatpolitiska arbete och ansvarsbestämmelser som anger vem som är ansvarig för
att uppfylla lagen. Ett oberoende expertorgan inrättas också. Ingen av klimatlagarna
innehåller kontroll- eller sanktionsbestämmelser eller bestämmelser om konkreta
åtgärder (styrmedel).40 Nedan beskrivs översiktligt Storbritanniens, Finlands och
Danmarks klimatlagar.

3.3 Climate Change Act
Storbritanniens klimatlag Climate Change Act från 2008 är den första klimatlagen
i EU, och den har fungerat som förebild för andra länders klimatlagar.41 Climate
Change Act innehåller många av de element som Grantham Research Institute och
Globe anser vara kännetecken för god sed.
Climate Change Act utgår från ett långsiktigt mål som innebär att landets
utsläpp av växthusgaser ska vara 80 procent mindre 2050 än vad de var 1990. För att
nå utsläppsmålet ska regeringen upprätta femåriga kolbudgetar (carbon budgets) med
bindande utsläppsnivåer och se till att den nivån inte överskrids. När regeringen
fastställer kolbudgetar ska bland annat följande beaktas: lönsamhet, en botten upp
(bottom-up) analys av tänkbar teknisk potential, kostnaden för att utnyttja tekniken,
en långsiktig bedömning, en uppifrån och ned (top-down) analys av möjligheterna att
skala upp, samt eventuella barriärer för införandet. Budgeten ska beslutas tolv år före
respektive period. Varje kolbudget ska beslutas av parlamentet, och utsläppsnivåerna
får endast ändras av parlamentet under vissa angivna förutsättningar. I lagen anges
att ansvarig minister svarar för att lagens målsättning uppnås.
Enligt lagen ska det finnas ett särskilt expertorgan, Committee on Climate
Change (CCC) som består av oberoende medlemmar som är forskare eller experter
inom områden kopplade till klimat och energi, med erfarenhet också av företags
konkurrenskraft, ekonomisk analys och prognostisering, finansiella investeringar
samt teknisk utveckling, som ska ge råd till regeringen. CCC har ett kansli med
ett trettiotal medarbetare och ska utarbeta och avge självständiga synpunkter till
40
41

SOU 2016:21, s. 220 f.
http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2008/27/contents.
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parlamentet. CCC knutet till sig. CCC ska bland annat (i) ge regeringen råd om vilka
utsläppsnivåer som ska fastställas i kolbudgetarna samt hur dessa nivåer ska uppnås,
(ii) årligen rapportera till parlamentet om hur utsläppsminskningen fortskrider, samt
(iii) ge sin syn på behovet av ytterligare åtgärder och sannolikheten för att de mål
som fastställts kommer att uppnås. CCC ska vidare vart femte år utvärdera utfallet
av den senaste budgetperioden och rapportera till parlamentet i vilken grad och på
vilket sätt målet för den perioden har nåtts. CCC är underställd parlamentet och
har således en i förhållande till regeringen helt oberoende ställning.
Regeringen ska också utarbeta ett anpassningsprogram som ska överlämnas
till parlamentet. I anpassningsprogrammet fastställs målen och åtgärderna för
anpassningen till klimatförändringen samt tidtabellerna för dessa.

3.4. Den finska klimatlagen
Den finska klimatlagen från 2015 anger framför allt en process för att planera och
följa upp behovet av politiska åtgärder.42 Regeringen ska vart tionde år utarbeta
och anta en långsiktig plan och varje valperiod upprätta en plan på medellång
sikt. Regeringen ska följa upp genomförandet av planerna och allmänheten ska
informeras om resultaten. Regeringen ska informera riksdagen om de planer som
antagits och årligen redovisa till riksdagen hur utsläppsminskningen fortskrider, hur
målen förverkligas och vilka ytterligare åtgärder som kan krävas för att nå uppsatta
mål. Regeringen ska tillsätta ett vetenskapligt oberoende sakkunnigorgan, Finlands
klimatpanel, som ska utgöra en motsvarighet till IPCC som ska sammanställa och
analysera den vetenskapliga kunskap som är betydelsefull för finländska förhållanden.

3.5. Den danska klimatlagen
Den danska klimatlagen som också är från 2015 fastställer ett övergripande klimatmål
till 2050.43 I lagen inrättas ett oberoende rådgivande expertorgan, “klimarådet”, och
det fastställs en skyldighet för ansvarig minister att utarbeta en årlig klimatpolitisk
redogörelse som ska avges till parlamentet. I det politiska arbetet och i förarbetena
till lagen beskrivs en process för att fastställa nationella mål som innebär att ansvarig
minister minst vart femte år ska ta fram nationella mål med ett tioårigt perspektiv.
Klimarådet består av medlemmar med bred vetenskaplig expertis inom områdena
energi, transport, lantbruk, miljö/natur och ekonomi. Rådet har ett kansli med åtta

42
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Klimatlag 609/2015, http://www.finlex.fi/sv/laki/alkup/2015/20150609.
Lov om Klimarådet, klimatpolitisk redegörelse of fastsaettlse af nationale klimatmålsaetninger,
LOV nr 716 af 25/06/2014, http://www.kebmin.dk/node/1266.
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anställda och kan anlita extern expertis och inhämta externa analyser. Rådet ska
bidra med rekommendationer till regeringen om hur klimatpolitiken kan utformas.

4. Den svenska klimatpolitiken
4.1. Hög ambitionsnivå
Det finns en bred parlamentarisk samsyn att Sverige ska vara ett föregångsland
för minskade klimatutsläpp, och att vi ska minska utsläppen i den takt som behövs
för en global hållbar utveckling. Sverige har också överträffat sitt åtagande enligt
Kyotoprotokollet, och kommer att överträffa sina 2020-mål. Regerinen förslår också
nya ambitiösa mål för den svenska klimatpolitiken.
Det har dock ifrågasatts om den svenska klimatpolitiken kommer att klara av att
leva upp till de framtida höga målsättningarna. Samtidigt som det kommer att krävas
omfattande utsläppsminskningar för att nå klimatmålen har de svenska utsläppen av
växthusgaser ökat både under det första och andra kvartalet 2016.44

4.2. Kritiska synpunkter på den svenska klimatpolitiken
Riksrevisionen har vid upprepade tillfällen påmint om vikten av att de samlade
resurserna för utsläppsminskande åtgärder används på ett samhällsekonomiskt
effektivt sätt. För att nå de övergripande utsläppsmålen till lägsta samhällsekonomiska
kostnad är det centralt att olika styrmedel i olika sektorer koordineras så att
marginalkostnaden så långt möjligt harmoniseras mellan utsläppsminskningar.45
Riksrevisionen ställde vid sin granskning av regeringens arbete inom klimatområdet
2009-2013 den övergripande frågan om staten använder sina styrmedel så att utsläppen
av växthusgaser minskar i enlighet med målen och till rimliga kostnader.46 Vid granskingen
framkom väsentliga brister i statens användning av styrmedel och i rapporteringen
av klimat- och energipolitiken. Styrningen mot minskade utsläpp var svag för delar
av näringslivet. Målen ansågs otydligt formulerade, vilket skapade osäkerhet. Det
rådde brist på samordning mellan olika myndigheter. Det rådde också bristande
samordning mellan åtgärder på nationell nivå och på EU-nivå.47
Sammanfattningsvis saknades det enligt Riksrevisionen förutsättningar för
styrning, styrmedlen var inriktade på alltför kort sikt och ansvarsfördelningen var
44
45
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Statistik från SCBs Miljöräkenskaper. Senare statistik saknas.
Riksrevisionens skrivelse till Miljödepartementet 2016-10-20.
Riksrevisionens rapport RiR 2013:19 Klimat för pengarna? Granskning på klimatområdet 20092013.
RiR 2013:19, s, 9 f.
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otydlig. Det hade inte pekats ut någon ansvarig för en samlad och avvägd analys
och rapportering av kostnader, effekter och sidoeffekter. Myndigheten konstaterade
att det behövs en samlad bild av utsläppsminskningar i förhållande till kostnader,
annars riskerar de samlade kostnaderna att bli högre än nödvändigt.48
OECD konstaterade vid en granskning av den svenska klimatpolitiken 2014 att
Sveriges relativa minskning visserligen är bland de största, och Sverige är ett av de
OECD-länder som har den högsta graden av frikoppling mellan koldioxidutsläpp och
BNP-tillväxt. Å andra sidan noterade organisationen att Sverige redan har utnyttjat
många av de mindre kostsamma lösningarna för att begränsa växthusgasutsläppen.49
För att undvika orimligt höga kostnader och upprätthålla det politiska stödet
måste Sverige enligt OECED genomföra en mer kostnadseffektiv politik, fördela
kostnader för regelefterlevnad mer rättvist, samt ytterligare uppmuntra till teknisk
utveckling. Ansvaret för den klimatrelaterade politiken var, som i många andra
länder, uppdelat mellan flera departement och myndigheter, vilket ofta leder till
kunskaps- och informationsluckor samt brist på samsyn om hur man bör nå politiska
mål och genomföra åtgärder. Detta minskar i sin tur den samlade överblicken och
ansvarsskyldigheten. En heltäckande strategisk handlingsplan behöver tas fram.
Lägesrapporterna har inte har ägnat tillräcklig uppmärksamhet åt klimatpolitikens
och klimatåtgärdernas kostnadseffektivitet och fördelningsmässiga konsekvenser.
Kontrollen av politikens genomförande borde också stärkas, till exempel genom att
en årlig lägesrapport läggs fram för riksdagen.50

5. Förslaget till svensk klimatlag
5.1. Förslaget till en svensk klimatlag
Regeringen har i mars 2017 föreslagit ett klimatpolitiskt ramverk för Sverige där man
bland annat har lämnat ett förslag till en svensk klimatlag och samtidigt föreslagit
att ett klimatpolitiskt råd ska inrättas. Förslaget stöds av en bred politisk majoritet
och förväntas antas under våren 2017.
Regeringen föreslår till att börja med nya mycket ambitiösa mål för klimatpolitiken:
Sverige ska senast år 2045 inte ha några nettoutsläpp (nå nettonollutsläpp) av
växthusgaser till atmosfären, för att därefter uppnå negativa utsläpp.51 Ambitiösa
etappmål föreslår också, utsläppen utanför EU:s utsläppshandelssystem ska senast
48
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RiR 2013:19, s, 79 f.
OECD:s granskning av Sveriges miljöpolitik 2014 s 112 f.
OECD:s granskning av Sveriges miljöpolitik 2014 s 109 f.
Propositionen 2016/17:146 Ett klimatpolitiskt ramverk för Sverige, s. 1.
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2030 vara minst 63 procent lägre, och 2040 minst 75 procent lägre än 1990.52 För att
nå målen kommer det att krävas att Sverige minskar utsläppen i snabbare takt än
hittills. För att detta ska vara möjligt krävs omfattande insatser.
Förslaget till en klimatlag innehåller bestämmelser om regeringens klimatpolitiska
arbete, vad arbetet ska syfta till och hur det ska bedrivas.53 Syftet med regeringens
klimatpolitiska arbete ska vara att förhindra farlig störning i klimatsystemet.
Arbetet ska vila på vetenskaplig grund och baseras på relevanta tekniska, sociala,
ekonomiska och miljömässiga överväganden.54 Det klimatpolitiska arbetet ska ta sin
utgångspunkt i ett långsiktigt tidssatt utsläppsmål som ska beslutas av riksdagen
efter förslag från regeringen. Regeringen ska därutöver fastställa etappmål som
behövs för att nå det långsiktiga målet. Klimatpolitiska och budgetpolitiska mål
och riktlinjer ska samverka och förstärka varandra.55
I lagen beskrivs vidare hur regeringens klimatpolitiska arbete ska planeras och
följas upp. Regeringen har skyldighet att redovisa det klimatpolitiska arbetet i en årlig
klimatårsredovisning till riksdagen i budgetpropositionen. Klimatårsredovisningen
ska innehålla en redovisning av utsläppsutvecklingen under året, de viktigaste
besluten inom klimatpolitiken under året och vad de besluten kan betyda för
utvecklingen av växthusgasutsläppen samt en bedömning av om det finns behov av
ytterligare åtgärder och, i så fall, när och hur beslut om sådana åtgärder kan fattas.56
Regeringen ska också vart fjärde år ta fram en klimatpolitisk handlingsplan
som ska lämnas till riksdagen året efter ordinarie val till riksdagen har hållits.
Handlingsplanen ska bland annat innehålla Sveriges åtaganden inom EU och
internationellt, historiska utsläppsdata, prognosticerade utsläppsminskningar,
utfallet av vidtagna åtgärder för utsläppsminskningar, planerade åtgärder för
utsläppsminskningar, i vilken grad beslutade och planerade utsläppsminskande
åtgärder kan förväntas bidra till att de nationella och globala målen kan nås, i
vilken mån beslutade och planerade åtgärder inom olika utgiftsområden påverkar
möjligheterna att nå de nationella och globala klimatmålen och vilka ytterligare
åtgärder eller beslut som kan behövas för att nå de nationella och globala klimatmålen.57
Utöver regleringarna i klimatlagen föreslås att ett tvärvetenskapligt och
oberoende expertorgan med bred kompetens som kan genomföra granskningar
och bedömningar av klimatpolitiken som går utöver vad som görs av befintliga
myndigheter och organisationer, ett klimatpolitiskt råd, inrättas. Det klimatpolitiska
rådet ska organisatoriskt inrättas efter modell från Finanspolitiska rådet. Rådet ska
52
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Propositionen 2016/17:146 Ett klimatpolitiskt ramverk för Sverige, s. 29.
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ha till uppgift att genomföra oberoende bedömningar av regeringens samlade politik
för att nå klimatmålen. Det klimatpolitiska rådet ska utvärdera om inriktningen
inom olika relevanta politikområden bidrar till eller motverkar möjligheten att nå
klimatmålen, belysa effekter av beslutade och föreslagna styrmedel från ett brett
samhällsperspektiv och analysera om målen, både kort- och långsiktigt, kan nås
på ett sätt som ger goda förutsättningar för hög kostnadseffektivitet, samtidigt
som hållbarhetsbegreppets tre dimensioner beaktas. Rådet skiljer sig från och
kompletterar befintliga myndigheter bland annat genom det stora måttet oberoende,
den fokuserade inriktningen på klimat, den tvärvetenskapliga expertis som rådet
kommer att ha och uppdraget att aktivt granska olika politikområden och bedöma
regeringens samlade politik med inverkan på klimatmålen.58 Det kan noteras
att det klimatpolitiska rådet, i motsats till CCC i Storbritannien, föreslås vara
organisatoriskt underställt regeringen och således inte helt oberoende.

5.2. Synpunkter på förslaget till klimatlag
Förslaget till en svensk klimatlag har remissbehandlats och välkomnas och stöds av
en övervägande del av remissinstanserna. Nyckelord som används är långsiktighet,
bred politisk överenskommelse och transparens. Riksrevisionen anser att förslaget
skapar kontinuitet och tydlighet. Det framhålls också av flera remissinstanser att
det klimatpolitiska ramverket ska involvera alla samhälls- och politikområden.
Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien IVA framhåller att svenskt näringsliv
behöver långsiktiga och tydliga spelregler för sina investeringar. Någon har framfört
att man borde överväga att ta in regleringen i klimatlagen i grundlagen.59
Några kritiska synpunkter framförs också. Statskontoret anser inte att det är
ändamålsenligt att lagfästa politiska ambitioner. Några remissinstanser är kritiska
till att klimatanpassningsperspektivet (“adaptation”) saknas i ramverket och lyfter
fram att Sverige idag är ett av få länder i EU som inte har en nationell handlingsplan
för klimatanpassning. Flera instanser poängterar att de nationella målen måste vara
kopplade till det faktiska globala deltagandet, och exempelvis Finanspolitiska rådet
varnar för att värdet av att Sverige “går före” riskerar att falla bort om den svenska
klimatpolitiken genomförs på ett icke-kostnadseffektivt sätt.60
Förslaget till klimatlag mötte kritik från Lagrådet som avstyrkte förslaget och
ansåg att det kan betvivlas om förslaget är utformat så att lagen kan antas tillgodose
de syften som har angetts med följande motivering. Lagrådet hade synpunkter på
58 Propositionen 2016/17:146, s. 41 f.
59 Propositionen 2016/17:146 Ett klimatpolitiskt ramverk för Sverige, s. 45.
60 Remissammanställning 2016-09-14 av delbetänkande från Miljömålsberedningen med förslag om
ett klimatpolitiskt ramverk inklusive långsiktigt klimatmål (SOU 2016:21).
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att det inte föreskrivs några rättsverkningar av att en regering inte fullgör sina
skyldigheter och lagens bestämmelser är allmänt hållna. Rådet ansåg det inte givet
att en lagreglering skulle öka förutsättningarna för att det klimatpolitiska arbetet kan
bedrivas på ett långsiktigt och kontinuerligt sätt eftersom en ny riksdagsmajoritet
kan ändra lagen eller upphäva den. Man ifrågasatte också om en lagreglering ökar
transparensen eller har ett sådant signalvärde som motiverar lagformen.61

6. Varför en klimatlag?
I Sverige är lagkrav på regeringens arbete sällsynta utanför det finanspolitiska
området och området för internationella förhållanden.62 Fråga är om en klimatlag
tillför någon nytta för klimatet eller om det är tillräckligt med den nu rådande
ordningen med allmänna principer i inriktningspropositioner och politiska beslut.

6.1. Den svenska regeringens syn på behovet av en klimatlag
Regeringen anser lagformen motiverad i detta fall på följande grunder. Klimatfrågan
är en av mänsklighetens största utmaningar och ett syfte med klimatlagen är att
framhålla frågans särskilda vikt. Det allmänna ska enligt 1 kap 2§ regeringsformen
främja en hållbar utveckling som leder till en god miljö för nuvarande och kommande
generationer. Sverige har också åtaganden enligt FN:s Klimatkonvention. Detta
innebär en skyldighet för det allmänna att agera för att se till att klimatsystemet inte
förändras på ett skadligt sätt och att skydda samhällsmedborgarna mot potentiella
effekter till följd av skadliga förändringar av klimatsystemet. Detta ansvar för
regeringen bör komma till tydligt uttryck i en författning.63
En lag som beskriver regeringens arbete på ett konkret och tydligt sätt innebär
att formerna för arbetet blir kända och tillgängliga för alla, och möjligheten att
ta del av regelverket samt förstå hur arbetet utvecklas och vilka åtgärder som
bör vidtas i nästa steg ökar. En lagreglering försvårar också för en regering att
agera på ett sätt som motverkar eller i otillräcklig grad främjar möjligheten att nå
klimatmålen. En reglering i lag är till skillnad från en politisk överenskommelse
rättsligt bindande. Med en reglering ökar förutsättningarna för att arbetet kommer
att kunna bedrivas på ett långsiktigt och kontinuerligt sätt, samtidigt som arbetet
blir tydligare och mer transparent. En lagstiftning har också ett signalvärde. Genom
att införa en klimatlag sänder riksdagen och regeringen en viktig signal såväl till
61
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Lagrådet, Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2017-02-15.
Se kap. 9 och 10 i regeringsformen.
Propositionen 2016/17:146 Ett klimatpolitiskt ramverk för Sverige, s. 44.
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de egna samhällsmedborgarna som till andra länder om att den svenska staten tar
klimatarbetet på allvar.64
Beträffande lagrådets invändning om bristande sanktioner hänvisar regeringen
till riksdagens kontroll av regeringen och konstitutionsutskottets granskning
av statsrådens tjänsteutövning och regeringsärendenas handläggning och
kammarens möjlighet att besluta om misstroendeförklaring mot ett statsråd, och
gör en jämförelse med regeringens ansvar enligt budgetlagen (2011:293) som också
innehåller bestämmelser om vad regeringen ska göra.65 Regeringen anser att detta
är tillräckligt för att säkerställa att varje regering fullgör sina åtaganden enligt
lagen. Som konstaterats ovan innehåller de klimatlagar som finns i allmänhet inte
sanktioner.66
En viktig styrning som klimatlagen innebär är att regeringen ska bedriva det
klimatpolitiska arbetet så att de klimatpolitiska målen och de budgetpolitiska målen
ges förutsättningar att samverka. En riksdagsmajoritet kan visserligen upphäva eller
ändra lagen, men lagen gör det svårare för en regering att agera på ett sätt som
motverkar möjligheten att nå klimatmålen. 67 Den föreslagna regleringen tydliggör
också samarbetet mellan riksdagen och regeringen och gör det enklare för såväl
samhällsmedborgare som tjänstemän och politiker att se hur arbetet bedrivs och vad
som reglerar det. Ett syfte med klimatlagen är att den ska bidra till att säkerställa
och förbättra kvaliteten i olika beslutsunderlag som lämnas från regeringen till
riksdagen.68

6.2. Den finska regeringens syn på behovet av en klimatlag
Frågan om det behövs en lag behandlas också i förarbetena till den finska
klimatlagen, där man resonerat på liknande sätt som den svenska regeringen. Den
finska regeringen ansåg att det på grund av de djupa samhälleliga verkningarna
är behövligt att det föreskrivs i lag om beredningen av, beslutsfattandet om och
uppföljningen av klimatpolitiken. Samtidigt kan man säkerställa att riksdagen
regelbundet har möjlighet att ta ställning till planerings- och uppföljningssystemet
för klimatärenden endast genom bestämmelser på lagnivå. Lagen signalerar också
att klimatförändringen, motverkandet av den och anpassningen till den är viktiga
och kräver insatser av alla samhällsparter. Målet med lagen och de planer som
godkänns med stöd av lagen visar också aktörerna inom olika branscher vad som
eftersträvas med klimatpolitiken. Genom klimatlagen säkerställs också att Finlands
64
65
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67
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Propositionen 2016/17:146 Ett klimatpolitiskt ramverk för Sverige, s. 44 f.
Se 13 kap. regeringsformen.
Se Grantham Research Institutes rapport.
Propositionen 2016/17:146 Ett klimatpolitiskt ramverk för Sverige, s. 45 f.
Propositionen 2016/17:146 Ett klimatpolitiskt ramverk för Sverige, s. 46.
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internationella åtaganden och politiska åtaganden fullgörs och att EU-lagstiftningen
följs. Internationellt visar den också att Finland ser det som viktigt att motverka
klimatförändringen. Den bedöms också stärka Finlands ställning som aktör i den
internationella klimatpolitiken och EU:s klimatpolitik.69

7. Slutord och teser
7.1. Slutord
Med beaktande av de nya stränga krav som ställs på länderna enligt Parisavtalet
kommer det att krävas en strukturerad form för arbetet med de nationella
klimatplanerna – som ska vara progressiva och återspegla ländernas högsta
ambitioner – samt för uppföljning för att säkerställa att målen i klimatplanerna
faktiskt uppnås. Riksrevisionen och OECD har betonat att styrmedlen måste
användas så att utsläppen av växthusgaser minskar i enlighet med målen och till
rimliga kostnader.
Klimatlagar är en relativt ny och annorlunda företeelse, men allt vanligare
förekommande då allt fler länder bedömer att klimatarbetet vinner på att lagregleras.70
Klimatfrågans särskilda ställning och vikten av tydlighet i klimatarbetet och
transparens betonas. En klimatlag ligger således väl i linje med de krav som uppställs
i Parisavtalet.
Förslaget till en svensk klimatlag välkomnas och stöds av en övervägande del
av remissinstanserna, som uppskattar att det har stöd av en bred politisk majoritet.
En övervägande del av remissinstanserna anser att lagförslaget medför långsiktighet
och transparens i den svenska klimatpolitiken. Riskrevisionen, som har varit kritisk
till hur den svenska klimatpolitiken bedrivs, är positiv till lagförslaget och anser
att det skapar kontinuitet och tydlighet. Flera remissinstanser framhåller vikten av
att det klimatpolitiska ramverket ska involvera alla samhälls- och politikområden.
Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien IVA anser att det ger långsiktiga och
tydliga spelregler för svenskt näringsliv.
Man kan kanske tycka att bestämmelserna i det svenska lagförslaget är allmänt.
Detta torde vara en fråga om politiska överväganden – regeringen har prioriterat
bred enighet framför en skarpare lagstiftning. Förhoppningsvis kan den svenska
klimatlagen ses som ett första steg i riktning mot en allt mer strukturerad och tydlig
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Finska regeringens proposition den 5 juni 2014 till riksdagen med förslag till klimatlag, s. 28.
I Sverige kan en jämförelse dock göras med Budgetlagen (2011:203) och regleringen av det
Finanspolitiska rådet .
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process för hur klimatarbetet ska bedrivas för att säkerställa att de ambitiösa mål
som uppställs uppfylls på ett kostnadseffektivt sätt.

7.2. Teser
Jag tänkte avsluta med några teser att diskuteras vid mötet.
Tes 1:

Klimatfrågan är akut och en samhällsomställning krävs för att uppnå de
globala och nationella klimatmålen. Parisavtalet kräver också att världens
länder skärper sina klimatambitioner och säkerställer en process för att de
mål som ställs upp av länderna i deras nationella handlingsplaner (NDCs)
faktiskt uppfylls.

Tes 2:

Sverige har ambitiösa mål samtidigt som de mest kostnadseffektiva
åtgärderna för att minska utsläppen redan har vidtagits. Det krävs att
resurserna avsätts till rätt styrmedel och att uppföljning sker för att de
ambitiösa målen ska uppnås. Staten måste säkerställa att styrmedlen
används så att utsläppen av växthusgaser minskar i enlighet med målen
och till rimliga kostnader.

Tes 3:

Politikerna har inte haft den handlingskraft och det långsiktiga
perspektiv som krävs. I klimatlagen regleras formerna för regeringens
klimatpolitiska arbete; regeringen utpekas som ansvarig för klimatarbetet
och riksdagen ges en tydlig roll, vilket i sig torde kräva lagstiftning.
Lagstiftning har en större tyngd än inriktningspropositioner och
lagstiftning har också ett symbol- och signalvärde – genom lagstiftning
ges klimatfrågan en särskild tyngd.

Tes 4:

Avgörande för om en klimatlag blir effektiv är dess utformning. En
klimatlag bör som ett minimum innehålla ambitiösa mål, en tydlig
process för hur man ska arbeta med klimatfrågan för att målen ska
uppnås, och ett tydliggörande av var ansvaret för att uppnå målen ligger.
Anpassningsåtgärder bör också ingå.

Tes 5:

Långsiktiga mål kan behöva revideras och det kan därför vara en poäng
att ta in dessa i inriktningspropositioner. Att lagfästa kortsiktiga mål ger
dock dessa en ökad tyngd.
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Tes 6:

Med beaktande av att lagstiftning om relevanta styrmedel kan ta tid, och
att aktörerna kan behöva tid för att anpassa sig efter tänkta styrmedel, bör
de nationella klimatplanerna upprättas med längre framförhållning.

Tes 7:

Det behövs ett tvärvetenskapligt expertorgan som har kompetensen att
göra komplicerade överväganden och bedömningar så att målen kan
uppnås på ett effektivt och kostnadseffektivt sätt. Expertorganet bör ha
tillräckliga resurser för att göra egna utvärderingar och ha en stark och
oberoende ställning i förhållande till regeringen. Expertorganet bör
därför vara direkt underställt riksdagen.

Tes 8:

Det är inte nödvändigt att införa sanktioner i en klimatlag. Man
bör kunna utgå från att regeringen följer lagen. Påföljden “naming
and shaming” och de kontrollmöjligheter som riksdagen har enligt
regeringsformen måste anses tillräckliga.

467

Mil jö och människor i fokus

Kan en klimatlag ge ett bättre klimat?
Jon Christian Fløysvik Nordrum, universitetslektor, Norge71

I korreferatet drøfter jeg med utgangspunkt i Kristina Forsbackas referat og teser om en
klimalov kan gi et bedre klima. Jeg deler langt på vei Forsbackas problembeskrivelse i
referatet og i tese 1–3. Jeg er mer skeptisk til om de vedtatte nordiske klimalovene gir
vesentlige bidrag. Problemet bør møtes med mer forpliktende lovgivning som formidler
alvoret i problemet og forsikrer oss om at klimaproblemet løses. Det gjør ikke de
vedtatte klimalovene. De føyer seg inn i rekken av forbeholdne, vage, uforpliktende
økonomisk-teknokratiske styringsdokumenter, som vi allerede har mange utgaver av.

1. Hva kan en klimalov bidra med?
1.1. Innledning
For å vurdere om en lov er et egnet virkemiddel, må man først spørre hva problemet
er og deretter om lov er et egnet virkemiddel til å løse problemet. For det siste
er det sentralt å vurdere om andre virkemidler er like bra eller bedre. Problemet
vi står overfor, er en av de største utfordringene menneskeheten har møtt: global
oppvarming som følge av menneskeskapte klimagassutslipp. Spørsmålet vi skal
drøfte er om en klimalov, i en eller annen form, kan bidra til å løse dette problemet.
71

Jon Christian Fløysvik Nordrum, cand.jur. Universitetet i Tromsø, LL.M. New York University, er
universitetslektor ved Institutt for offentlig rett ved Universitetet i Oslo. Han underviser i miljørett,
forvaltningsrett og lovgivningslære. Nordrum har tidligere arbeidet i Justisdepartementets
lovavdeling, hvor han blant annet hadde lovrådgiveransvar for miljørett.
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Bakgrunnen for at klimalover oppfattes som relevante virkemiddel er at politikken
som er ført så langt i liten grad har vist seg å være vellykket. Vi har i liten grad
evnet å redusere våre utslipp. Forsbacka peker i tese 3 på at politikerne ikke har
hatt den handlekraft og det langsiktige perspektiv som kreves. Det er i sin enkelhet
en beskrivelse jeg slutter meg til. Spørsmålet er da hva som skal til for at politikerne
får handlekraft og langsiktig perspektiv. Bidrar klimalovene og virkemidlene i disse
til større langsiktighet og handlekraft?

1.2. Forsbackas teser og mitt syn
Mine synspunkter på dette står i varierende grad i motstrid til Forsbackas teser
og kan sammenfattes slik: Problemet vi står overfor er av et slikt alvor at det er
behov for overordnet og overgripende klimalovgivning. Innholdet i de nordiske
klimalovene varierer, men felles er at de i liten grad representerer noe nytt og ikke
er mer egnet til å gi handlekraft og langsiktighet enn den politikken som hittil har
vist seg utilstrekkelig. Det er flere grunner til det: For det første reflekterer ikke
lovene problemets absolutte karakter, dets alvor. For det andre – og til dels relatert til
det første – lovene og dagens politikk fokuserer i for stor grad på kostnadseffektivitet.
Politikken bør imidlertid evalueres etter dens styringseffektivitet. For det tredje gir
ikke lovene den nødvendige konsolidering og samordning av den klimapolitiske
innsats.
Forsbackas siste tese er jeg enige i: Selv om jeg etterlyser en mer absolutt
lovgivning, bør ikke en klimalov legge til rette for reaksjoner eller sanksjoner dersom
loven brytes. Det bør for eksempel ikke være adgang for borgersøksmål – at en enhver
borger skal kunne saksøke for å håndheve miljølovgivningen (citizen suit) – som
virkemiddel for å fremtvinge en ambisiøs klimapolitikk.

2. Manglende handlekraft og langsiktig perspektiv
2.1. Innledning
Hvordan skal vi gi handlekraft og langsiktighet til det politiske systemet? Det er
ikke selvsagt at en lov vil bidra til handling og langsiktighet. Som Forsbacka peker
på, beror lovens bidrag på både lovenes innhold og det styringssystem lovene inngår
i. Det kan derfor tenkes at svaret på det overordnede spørsmålet må besvares ulikt
avhengig av hvilket land det er vi har i tankene.
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2.2. Nordiske klimalovers utforming
De nordiske klimalovene, slik de er utformet, ligner i stort på politiske
styringsinstrumenter vi allerede er kjent med. For Norges vedkommende har
klimapolitikken på overordnet nivå hittil stort sett vært utformet i form av
klimameldinger (Stortingsmeldinger) og såkalte klimapolitiske forlik – som er
politiske avtaler, gjerne inngått i forbindelse med behandlingen av en klimamelding.72
Det er ingen av de nordiske lovene som slår fast plikter til utslippsreduksjon.
Gjennomgående benyttes formuleringen «mål», og forøvrig ellers også lite
forpliktende språk. Den norske loven er kalt «lov om klimamål». Den norske loven
stiller krav til mål, ikke krav til utslippsreduksjon, jf. § 3 «Målet skal være at utslipp
av klimagasser i 2030 reduseres med minst 40 % prosent fra referanseåret 1990»
(min utheving) og § 4 «Målet skal være at klimagassutslippene i 2050 reduseres i
størrelsesorden 80 til 95 % [...]».73
Det er altså en plikt til å etablere et mål, men ikke en plikt til handling for å
oppnå målet. Hvorfor er man ikke mer kategorisk? Slik jeg har forstått den rådende
politiske virkelighetsoppfattelsen, er det ikke slik at vi står overfor et valg. Vi må
redusere våre klimautslipp. Vi står overfor et tidsskille. Vi skal omstille samfunnet
fra å være basert på fossile energikilder til å basere seg på ren energi. I det minste
kunne man slått fast: Norge skal redusere klimagassutslipp med 40 % innen 2030 og
Norge skal bli et lavutslippsamfunn innen 2050.74
Formuleringene for øvrig i lovene, er som hentet fra plandokumenter og
løse politiske erklæringer. Slik lovene er utformet, er det ingen som har ansvar
eller plikter til annet enn til planlegging: Det er ingen som må gjøre noe med
klimaproblemet, utover å planlegge. Etter mitt skjønn ligner det mer på et uttrykk
for handlingsvegring enn en oppskrift på handlingskraft.
Hva er det jeg etterlyser?

2.3. En lov som gir handlekraft
Jeg spør om ikke den nødvendige og planlagte samfunnsomveltningen fordrer et
absolutt taktskifte, en erklæring med et konstitusjonelt tilsnitt, et øyeblikk og et
72
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Se bl.a. Avtale om klimameldingen, Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti, Senterpartiet,
Høyre, Kristelig Folkeparti og Venstre (2008), inngått ved behandlingen av St.meld. nr. 34
(2006–2007), (https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/md/vedlegg/klima/avtale_
klimameldingen.pdf).
Det samme gjelder den finske klimatlagen (6 § tredje ledd). I den svenske og danske loven er ikke
målene inntatt i loven.
Sml. UK Climate Change Act section 1: «It is the duty of the Secretary of State to ensure that
the net UK carbon account for the year 2050 is at least 80% lower than the 1990 baseline» (min
utheving).
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omdreiningspunkt som kan samle alle til handling og som etablerer en gjensidighet,
en forståelse av en felles skjebne og en kontrakt mellom oss alle, og de som kommer
etter oss, om at dette skal løses.
I statsretten brukes ofte bildet av Odyssevs som er bundet til masten for å
motstå sirenenes uimotståelig sang, for å illustrere funksjonen til – og behovet for
– konstitusjonell binding. Oddysevs velger selv å bli bundet fordi han vet at hans
kortsiktige behov vil overstyre hva som på lang sikt er godt for ham. Bindingen til
masten tjener som et vern mot kortsiktige handlinger. Dette er også den tradisjonelle
styringsutfordringen konstitusjoner tar sikte på å løse: Staten setter frivillig
begrensninger for sin egen utøvelse av makt ut fra erkjennelsen av at det kan være
uimotståelig å bruke makten til å nå kortsiktige mål.
Dette bildet passer imidlertid ikke like godt på klimautfordringen. Problemet
vi står overfor er at samfunnet som helhet ikke klarer å avverge den møtende faren
slik vi ønsker. Selv om problemet har stått høyt på den politiske dagsorden i en
generasjon, har vi ikke klart å redusere vårt klimagassutslipp vesentlig. I klimasaken
er problemet av en annen karakter: Myndighetene evner ikke på kort sikt å vise
handlekraft for å tilgodese alles langsiktige interesser.
Et bilde som kan illustrere styringsutfordringen vi står overfor – og hva som
kan løse den – er krigsstrategien å brenne sine skip (eller broer) og med det avskjære
retrettmuligheten. Muligheten for tilbaketrekning stilt overfor en fiende eller en
utfordring fører til at man ikke klarer å mobilisere den nødvendige besluttsomhet.
Å sette fyr på skipene er ment å gi uforbeholden handlekraft, det er en ugjenkallelig
viljeserklæring, det er ingen vei tilbake.
Det er ikke mulig for oss å brenne skipene, men vi bør tørre å være uforbeholdne
og ta på oss en ugjenkallelig forpliktelse til handling. Jeg tror det er på tide med
en fundamental erklæring både av problemets alvor og vår utvetydige plikt til å
løse det. Forberedelsen og vedtakelsen av en klimalov kunne gitt et slikt alvor. Den
kunne rettet seg mot enhver og myndighetene i særdeleshet, og slått fast i storslått
og verdiladet språk at klimautfordringen skal løses. En lov som kan gi borgere, så
vel som politikere, en forståelse av alvoret og bidra til følelsen av et medansvar for å
bidra til å svare på vår tids store politiske og moralske prøve. Det er vår generasjons
plikt og ansvar å omstille samfunnet slik at vi kan overlate en klode i balanse til
kommende generasjoner.
Jeg er derfor ikke enig i tese 5: «Långsiktiga mål kan behöva revideras och det
kan därför vara en poäng att ta in dessa i inriktningspropositioner.» Langsiktige
mål, eller slik jeg vil si det: langsiktige forpliktelser, må fremgå utvetydig av loven
selv, blant annet fordi det er viktig at en eventuell revidering tenkes nøye igjennom.
Vi vet nemlig hvor vi skal: Vi skal ha lavutslippsamfunn i 2050. Nettopp denne
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langsiktige klarheten er sentral for den forutsigbarhet, tiltro og gjensidighet som
kan løse handlingsvegringen.

2.4.		Klimapolitikken må være styringseffektiv, men
ikke nødvendigvis kostnadseffektiv
I den klimareguleringspolitiske diskusjonen står argumentet om at klimatiltak må
være kostnadseffektive sterkt. Dette argumentet er fremtredende i alle de nordiske
land.75 Forsbacka fremhever kostnader både i tese 2, der hun fremhever at staten må
sikre at styringsmidlene anvendes slik at utslippene minker i samsvar med målene
og til rimelige kostnader, og i tese 3, der hun fremholder behovet for et ekspertorgan
som kan bidra til at målene oppnås effektivt og kostnadseffektivt.
Etter min oppfatning bør vi imidlertid legge liten vekt på kostnadseffektivitet
i planleggingsfasen og heller konsentrere oss om styringseffektivitet. Med
styringseffektivitet mener jeg med hvor stor sikkerhet vi kan vite at problemet vi
står overfor blir løst ved virkemidlene vi anvender. (Hvor trygge kan vi være på at vi
løser problemet?) Kostnadseffektivitet sikter derimot til om virkemidlene vi benytter
løser problemet til den lavest mulig samfunnsmessige kostnad. (Løser vi problemet
på billigst måte?)
Det er ingen holdepunkter for at det et problem ved miljøreguleringene at
kostnadene er for store sammenlignet med nytten. Kostnadene hittil har i alle fall
ikke vært urovekkende: De mest omfattende tilbakeskuende kost-nytte-analysene
viser tvert i mot at miljøreguleringer gjennomgående har gitt svært høy netto
samfunnsnytte.76 Erfaringene fra to lignende miljøproblemstillinger – sur nedbør og
svekkelsen av ozonlaget – peker også i retning av at kostnader ikke har vært et stort
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Kostnadseffektivitet er nevnt eksplisitt i den finske klimatlagen 6 § fjerde ledd og den danske
klimaloven § 2 stk. 4.
I den trolig mest omfattende tilbakeskuende kost-nytte-analyse av miljøreguleringer som
foreligger, legges det til grunn at nyttene ved reguleringer er tretti ganger større enn kostnadene, og
i det høyeste scenariet er forholdet 90:1. Rapporten er utført av det amerikanske miljødirektoratet
(US Environmental Protection Agency, US EPA), og bygger på flere underrapporter. Den
er utført av en stor prosjektorganisasjon, med ekstern kvalitetssikring knyttet til sentrale
universitetsmiljøer, US EPA, The Benefits and Costs of the Clean Air Act from 1990 to 2020
(final report), 2011. Grunnen til at jeg viser til amerikanske utredninger, er at det bare er i USA det
foreligger slike rapporter. Ut fra komparativ reguleringsteori er det grunn til å tro at europeiske og
nordiske reguleringer jevnt over gir større samfunnsnytte enn amerikanske reguleringer, se f.eks.
Harrington, Winston og Morgenstern, Richard D. International Experience with Competing
Approaches to Environmental Policy: Results from Six Paired Cases, i Kolstad, Charles D. og
Freeman, Jody (red.), Moving to Markets in Environmental Regulation, Oxford University Press, s.
95–143, 2007.
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problem: Bruken av reguleringer, og reguleringer sammen med avgifter, har langt
på vei løst problemene både styrings- og kostnadseffektivt.77
Til tross for dette ser det imidlertid ut til at reduksjon av kostnader utløst av
miljøreguleringer står svært høyt på den nordiske reguleringspolitiske dagsorden.
Problemanalysen det bygges på er at det gis for mange regler og at disse koster for
mye å etterleve. I de nordiske landene er det for eksempel de siste årene etablert
såkalte regelråd. Det norske Regelrådet, etablert i 2016, «skal bidra til at næringslivet
ikke påføres unødvendige byrder gjennom nytt eller endret regelverk», jf. § 1 i
vedtektene for Regelrådet. På samme tid valgte norske politikere ikke å etablere
et klimaråd – i motsetning til Sverige, Danmark og Finland – ut fra betraktningen
om at «en slik løsning er lite hensiktsmessig i Norge».78 I instrukser og veiledninger
om konsekvensutredning vedtatt de siste årene, er det et gjennomgående fokus på
utredning av kostnader. Representativt er følgende utredningsanbefaling: «dere
[bør] være særlig oppmerksomme på å identifisere alle kostnadsvirkninger som
følger av forskriften».79 Viktige forslag i den aktuelle debatten er introduksjon av
reguleringsbudsjett og beslutningsregler som for eksempel regelen om at vedtar
man en regulering så må man fjerne to (one in, two out).80 Ut fra den politiske og
byråkratiske vilje og evne til å innføre forpliktende krav og kategorisk språk om
reguleringskostnader, er man fristet til å tro at dette problemet var av samme eller
større omfang enn klimautfordringene
Jeg mener ikke at det er galt å bruke ressursene mest mulig effektivt. Men
fokuset på kostnadseffektivitet i planleggingsfasen kan være en hovedgrunn til
det underliggende lovgivningsproblemet vi drøfter: mangel på handlekraft og
langsiktighet.
For det første er det ingen grunn til å tro at krav til kostnadsanalyser og kontroll
med kostnadsanalyser for å fremme kostnadseffektivitet vil føre til at myndighetenes
handlekraft og evne til langsiktig klimapolitikk vil øke. Tvert om, det blir stadig
vanskeligere å iverksette tiltak. Krav til at klimapolitikk skal være kostnadseffektive
fører til at et allerede komplekst politikkområde blir enda mer komplekst. Det er
hevdet at kravet til kost-nytte-analyse av reguleringer, i opphavslandet USA, har ledet
til «paralysis by analysis» – forvaltningen klarer ikke svare på miljøproblemer med
77
78
79
80

Se European Commission, Comparison of the EU and US Approaches Towards Acidification,
Eutrophication and Ground Level Ozone, European Commission – Assessment of the
Effectiveness of European Air Quality Policies and Measures, 2004.
Innst. 212 S (2014–2015) Innstilling til Stortinget fra energi- og miljøkomiteen s. 2.
Veileder i samfunnsøkonomisk analyse, Direktoratet for økonomistyring, 2014, s. 63.
I Norge ble beslutningsregelen behandlet i Stortinget i 2017 og man ble enige om å avvente
erfaringer med ordningen fra Storbritannia og Canada. Det ble blant annet uttrykt: «En åpenbar
fordel med ordningen er at den [presser] frem deregulering [og] tvinger [...] frem en vurdering av
nettokostnadene for næringslivet av ny regulering», Innst. 379 S (2016–2017).
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regulering fordi kostnadsutredningskravene er for mange og for strenge. 81 Krav til
kostnadsanalyse stiller styrende myndigheter overfor store planleggingsutfordringer
fordi det ikke er gitt på forhånd hvordan et virkemiddel vil virke, eller hvilke
klimautslippsreduksjoner som koster minst. Det innebærer at nær sagt alle praktiske
forslag til klimareduksjoner vil og kan møtes med argumentet om at løsningen ikke er
kostnadseffektiv eller krav om at det dokumenteres at løsningen er kostnadseffektiv.
For det andre er det god grunn til å frykte at det vil bli lagt for stor vekt på
kostnader. Det er ikke mulig å vite i dag hva som er kostnadseffektivt i morgen.
Et utvetydig funn fra tilbakeskuende kost-nytte-analyser av miljøregulering er at
kostnadene overdrives og miljønytten underdrives i planleggingsfasen.82 Dette skjer
enkelt sagt fordi kostnader er mer håndfaste og kortsiktige enn miljøvirkninger som
er mer diffuse og langsiktige. Det skyldes også at vi konsekvent undervurderer vår
evne til omstilling: Det er erfaringsmessig billigere å omstille enn vi tror. Ønsket
om kostnadseffektivitet leder oss altså lett til å tro at det er vanskeligere (eg. mer
kostnadskrevende) å omstille enn det faktisk er. Kravet til kostnadseffektivitet
er tydelig i hele styringskjeden. Styringssystemene rettes mer og mer inn mot
kostnadskontroll og kostnadseffektivitet.
For det tredje leder kostnadseffektivitet oss på leting etter idealpolitikken. Da
står man imidlertid sårbar overfor virkemidler som baserer seg på teorier om hva
som er billigst. Idealer er bra, men praktisk handling er bedre. Kvotemarkeder vil
i ideell utgave, forutsatt at alle handler – og systemet på andre måter virker – som
forutsatt, føre til at utslippsreduksjonene skjer kostnadseffektivt. Det er likevel
en dristig tilnærming å feste all sin lit til at kvotemarkeder. Vi har nemlig ikke
erfart, så langt, at kvotemarkeder virker som forutsatt, tvert om, den begrensede
erfaringen vi har er at kvotemarkedsordninger av mange grunner ikke virker som
forutsatt. Inspirasjonen for bruk av kvotehandel internasjonalt, er kvotehandel med
SO2utslippstillatelser i den amerikanske luftforurensningsloven som trådte i kraft
1995. Denne kvotehandelsordningen var et svar på at amerikansk miljøregulering
hadde havarert i detaljkrav, formalistisk forvaltning og langdryge og kostbare
rettsprosesser.83 Bruken av kvotemarkedet er betegnet i amerikansk forvaltningsrett
og økonomisk teori som et grandiost eksperiment, et eksperiment som viste seg til
81
82

83

Se Stewart, Richard, Administrative Law in the Twenty-First Century, New York University Law
Review, vol. 78, nr. 2, 2003.
Se Ooisterhuis, Frans, m.fl., Ex-post estimates of costs to business of EU environmental legislation
(Final report), European Commission, DG Environment, Sustainable Development & Economic
Analysis, 2006, og U.S. Environmental Protection Agency, Retrospective Study of the Costs
of EPA Regulations: A Report of Four Case Studies 2014. Se generelt Ackerman, Frank og
Heinzerling, Lisa, Priceless: On Knowing the Price of Everything and the Value of Nothing, The
New Press, New York, 2004.
Se Stewart op. cit.
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slutt å være mindre vellykket.84 Krav til kostnadseffektive løsninger har også ført
til – på grunn av klimaproblemets globale karakter – at nasjonale løsninger i flere
sammenhenger er blitt sett på som sekundære til overnasjonale løsninger i form av
internasjonale kvotemarkeder. Til nå har det i flere sammenhenger vært brukt som
et argument at vi bør heller redusere gjennom oppkjøp av kvoter i internasjonale
markeder enn å redusere hjemme. Men det europeiske kvotemarked og andre
internasjonale kvotemarked har, enn så lenge, ikke vist seg å være troverdige og
styringseffektive løsninger.
Dersom man setter styringseffektivitet høyest, bør imidlertid ikke eksperimenter
eller uprøvde idealløsninger være det første man tyr til. Da bør kjente og tryggere
virkemidler stå øverst på listen. Vi må konsentrere oss om å bruke alle tilgjengelige
virkemidler for å sikre at vi oppnår målet. Om vi gjør det på billigste måte, får så
være. Men erfaring tyder altså på at det uansett er god grunn til å anta at det blir
billigere enn vi tror.
Til disse argumentene kan det innvendes at det spiller liten rolle hva vi gjør
så lenge ikke andre land reduserer sine utslipp. Et slikt resonnement er en kime
til handlingslammelse – og peker mot et klassisk kollektivt beslutnings- og
handlingsproblem: Alle peker på andres ansvar uten å ta sitt eget. I situasjoner med
kollektiv beslutningsvegring, er man avhengig av at noen leder an. Det er heller
ikke mulig å vite i dag hva andre land vil gjøre i morgen. Vi vet ikke i dag om
andre vil omstille i morgen. Vi må gjøre det vi kan. Om det er noen land som har
forutsetningene for å gå foran, er det de nordiske landene. Hva angår Norge spesielt,
kan det argumenteres for at vi har en særlig moralsk forpliktelse til å gjøre vårt for å
løse klimaproblemet, som er utløst av de samme fossile brennstoff som vi har bygd
vår nasjonalformue på.
Det er altså lite som tyder på at det er et problem at miljøreguleringer ikke
er samfunnsøkonomisk lønnsomme. Problemet er heller at miljøreguleringene
ikke har vært ambisiøse nok. Det er samtidig god grunn til å tro at (overdreven)
kostnadsoppmerksomhet har bidratt til den handlingslammelse og mangel på
langsiktighet som forvaltning og politikere har utvist så langt.
Det er likevel grunn til å understreke at det viktigste argumentet for at
styringseffektivitet skal være styrende, er at klimaproblemet ikke først og fremst er
et spørsmål om kostnader, men om vår framtid. Klimagassutslippene må reduseres
kraftig, noe annet har vi ganske enkelt ikke råd til.

84

Se Evans, D. A. og Woodward, R. T. What Can We Learn from the End of the Grand Policy
Experiment? The Collapse of the National SO2 Trading Program and Implications for Tradable
Permits as a Policy Instrument, Annual Review of Resource Economics, vol. 5, s. 325–348, 2013.
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3. Hvilken rolle bør «tvang» og sanksjoner spille?
Forsbacka peker i sitt referat på at flere klimasøksmål kan «tvinga politikerna att ta
frågan på allvar», men slår i tese 8 at det «är inte nödvändigt att införa sanktioner i
en klimatlag». For som hun sier: man bør gå ut fra at regjeringen følger loven. Denne
tesen er jeg enig i, men med en noe annen begrunnelse: Sanksjoner og særskilte
håndhevingsmekanismer i en klimalov kan gjøre det vanskeligere å gjennomføre
god klimapolitikk.
Det er flere som tar til ordet for at det er eller bør være mulig å saksøke
myndighetene for deres manglende oppfyllelse av samlede klimaforpliktelser.
Spørsmålet om en lov skal tilrettelegge for handlingstvingende søksmål (actionforcing suits) eller andre sanksjoner har vært reist i norsk sammenheng, der flere har
argumentert med at en klimalov bør ha en slik adgang. Det er flere grunner til at
muligheten for søksmål er en lite hensiktsmessig løsning på problemet vi står overfor:
manglende handlekraft og langsiktig planlegging.
Klimagassutslipp gjennomsyrer hele samfunnet. Det innebærer at det er stort
behov for samordning, koordinering og valg av strategier. For slike spørsmål er
domstolene i liten grad et egnet forum og partsprosess en lite egnet fremgangsmåte.
Tvert om er det god grunn til at slike spørsmål løses best gjennom bred dialog,
samarbeid og konsensusbygging ved deltakelse av alle sentrale interesser, og særlig
av de som må endre virksomhet. Det er denne tilnærmingen til politikk som har
gjort at nordiske styringssystemer ofte har klart å løse miljøutfordringer og andre
utfordringer på en effektiv måte. Det er ikke lett å forstå hvorfor et tapt søksmål
skal føre til at regjering og forvaltning blir bedre i stand til å gjennomføre god
miljøpolitikk. Det er heller ikke lett å forstå hvorfor en dom vil oppfattes som mer
forpliktende enn en lov. Dersom styrende myndigheter er forpliktet i henhold til en
lov til å redusere utslippene under et visst nivå, er det vanskelig å se at en dom som
gir uttrykk for den samme forpliktelsen må gjennomføres skulle gi noe mer.
Borgersøksmål er et sentralt virkemiddel i amerikansk miljørett og de sentrale
amerikanske miljølovene gir eksplisitte hjemler til å saksøke for å fremtvinge
myndighetshandlinger. Den utstrakte bruken av domstoler til gjennomføring av
amerikansk miljøpolitikk er imidlertid i amerikansk forvaltnings- og miljørettsteori
gitt hovedansvaret for at amerikansk reguleringsprosess og miljørett er fastlåst
(«ossification», eg. forbenet).85 Borgersøksmål er en del av det som omtales som
«adversarial legalism» – konfliktorientert rettsliggjøring som har ført til store
problemer for den amerikanske reguleringsstaten.86
85
86

Se Stewart op.cit.
Se Kagan, Robert, Adversarial Legalism: The American Way of Law, Harvard University Press,
2003.
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En klimalov som legger opp til muligheten for søksmål som gjennomføringsstrategi
for overordnede utslippsreduksjonskrav eller for manglende tiltak på sektorområder
kan ha negative virkninger. Det kan tenkes at søksmålet og utfallet av det reduserer
viktige politiske spørsmål til spørsmål om myndighetenes minimumsforpliktelser, til
å forsinke den politiske prosessen og til at viktige samfunnsaktører bruker ressurser
og tid på søksmål som skaper fronter, i stedet for å bidra til samarbeid og felles
problemløsning.
En klimalov med sanksjoner i form av f.eks. handlingstvingende borgersøksmål
vil altså svekke handlekraften og evnen til å gjennomføre langsiktig politikk – ikke
styrke den.

4. En klimalov med hovedvekt på styringseffektivitet
Mitt svar på det overordnede spørsmålet som er stilt: Kan en klimalov gi et bedre
miljø? er at det beror på klimaloven og hvordan samfunnet forholder seg til loven.
Slik de nordiske klimalovene er utformet, er lovformen ikke i seg selv egnet til å gi
politikere større handlekraft og langsiktighet sammenlignet med andre alternativer
som ikke inkluderer lov. Lovformen kan gi en større følelse av alvor, den bærer
symbolvekt. Men å bruke loven til uforpliktende planformuleringer kan også bidra
til å utvanne loven som virkemiddel og til å undergrave klimapolitikken: Selv ikke
loven forplikter oss til å handle.
Det er min oppfatning at lovgivning kan bidra til den nødvendige tyngde bak
klimaomstillingen. Om de nordiske klimalovene vil gi gode bidrag, beror i stor
grad på hvordan loven vil bli brukt i klimadebatten og hvilken betydning særlig
virkemidlene klimaredegjørelser og klimaråd vil få. For å skape økt handlekraft og
langsiktighet trenger vi imidlertid en klimalov som:
1. Gir klart og utvetydig uttrykk for at vi står overfor et akutt og alvorlig problem
2. Gir klart og utvetydig uttrykk for at det skal skje en fundamental omstilling.
3. Gir klart og utvetydig uttrykk for når omstillingen senest skal være sluttført.
4. Gir det overordnede ankringspunkt og ramme for samordning og koordinering
av spredte virkemidler i klimapolitikken.
5. Etablere et særskilt og omfattende budsjett og rapporteringssystem som gjør
det mulig å følge utviklingen.
6. Gir et særskilt mandat til et råd som reflekterer brede samfunnsinteresser.
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7. Etablerer et vitenskapelig ekspertorgan som kan gi uavhengig råd om sentrale
vitenskapelige spørsmål.
Det er ikke sikkert det trenger å være så vanskelig, som statsviterne Tom Christensen
og B. Guy Peters sier det i sin sammenligning av det amerikanske og norske politiske
styringssystem: «To an American, the Norwegian environment appears – if anything
– too easy for government to govern.» 87

87

Christensen, Tom og Peters, B. Guy, Structure, Culture, and Governance: a Comparison of
Norway and the United States, Rowman & Littlefield Publications, 1999, s. 169.

479

Mil jö och människor i fokus

MILJÖ OCH MÄNNISKOR I FOKUS

Biobanker – faktiska
möjligheter och rättsliga
utmaningar
Debattledare:
Professor Henriette Sinding Aasen (N)
Referent:
Førsteamanuensis Sigmund Simonsen (N)
Korreferent:
Ekspert i persondatalov og databeskyttelse Sigrún Jóhannesdóttir (I)
(korreferatet ingår ej i den tryckta berättelsen)

481

Mil jö och människor i fokus

Biobanker: Faktiske muligheter
og rettslige utfordringer
Sigmund Simonsen, førsteamanuensis, ph.d., Norge1

Et eller annet sted ligger det en liten bit av hver enkelt av oss lagret i en såkalt biobank.
Disse kroppsbitene kan være celler, vev, DNA, og følgelig inneholder kroppsbiten
mye informasjon (personopplysninger) om oss, som genetiske opplysninger,
sykdomsdisposisjoner osv. Med utgangspunkt i den norsk biobankreguleringen,
som bygger på internasjonale prinsipper, vil jeg peke på prinsipielle utfordringer
som antakelig er felles for de nordiske landene, blant annet om personer som avgir
humant biologisk materiale er innforstått med hva avgivelsen innebærer. Trenger
vi egentlig samtykke fra giver når unntakene fra samtykkekravet er så mange? Den
nye teknologien, som for eksempel helgenomsekvensering, innebærer store faktiske
muligheter for helseforskere, men også åpenbare rettslige utfordringer. Skal humant
biologisk materiale og forskningsdata deles? I tilfelle med hvem? Har vi tilfredsstillende
kontroll?

1

Sigmund Simonsen (f. 1972) er cand.jur. (1998), Master of Law (2004) og dr. philos i jus (2010).
Han er ansatt som førsteamanuensis jus ved Luftkrigsskolen (hovedstilling) og Høgskolen
Vestlandet (bistilling). Simonsens undervisnings- og forskningsområder er folkerett, bruk av
militærmakt, menneskerettigheter, sjø- og havrett, biobank-, helse- og helseforskningsrett. Han
har flere publikasjoner innen disse områdene, og har blant annet skrevet lovkommentarene til
behandlingsbiobankloven og helseforskningsloven. Simonsen har deltatt i flere offentlige lovutvalg
(bl.a. helseforskningsloven), granskinger og komiteer (bl.a. medlem av Nasjonal forskningsetisk
komité for medisin og helsefag (NEM)). Han har tidligere jobbet som privatpraktiserende advokat.
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1. Innledning
Selv om biobanklovgivningen knapt er ti år gammel, har utviklingen innen
biobankforskning vært så stor at man kan si at fremtiden på sett og vis allerede er
her, og at de rettslige utfordringene den skaper er stor. Utfordringene knytter seg
spesielt til den potensielle interessekonflikten individenes interesse i menneskeverd,
vern om privat liv og personvern på den ene siden, og samfunnet, forskere og andre
aktører som har bruk for biologisk materiale til ulike formål på den andre. Og det er
liten tvil om at individets interesser utfordres og er på vikende front. Dette til tross
for at så vel folkeretten som norsk rett slår fast at ”[h]ensynet til deltakernes velferd
og integritet skal gå foran vitenskapens og samfunnets interesser.”2
Jeg skal si noe om hva biobanker er, hvilke faktiske muligheter biobanker gir,
hvordan biobankvirksomhet er regulert i Norge, og peke på enkelte utfordringer som
kan gi grunnlag for en interessant diskusjon.

2. Begrepet humant biologisk materiale
Vi er alle i kontakt med helsevesenet fra tid til annen. I den forbindelse hender det
at vi avgir blod- og vevsprøver for diagnostiske eller behandlingsmessige formål.
I Norge tas det for eksempel blodprøve av alle nyfødte, blant annet for å avdekke
blant annet stoffskiftesykdommer (diagnostisering) og avklare behov for medisinsk
behandling. I løpet av et langt liv avgir hver enkelt av oss ganske mange prøver.
Slikt prøvemateriale kalles ”humant biologisk materiale” og med det siktes det
til ”organer, deler av organer, celler og vev og bestanddeler av slikt materiale fra
levende og døde mennesker.”3 Kort og godt enhver bestanddel av menneskekroppen,
levende eller døde. Disse kroppsbitene kan, som nevnt, gjennom analyser gi
opphav til mengder av informasjon om oss. Denne informasjon anses som sensitive
helseopplysninger, og er derfor i personopplysningsretten undergitt et særskilt
vern. Rettslig sett skilles det følgelig mellom humant biologisk materiale og
helseopplysninger (som bl.a. analyser kan gi opphav til), men regelverket er til en viss
grad harmonisert og sammenlignbart, så jeg går ikke nærmere inn på det skillet her.4
Informasjon fra biologisk materiale vil kunne si noe om hvem vi er biologisk
sett, hvordan vi har levd, hvilke sykdommer og lyter vi har, og ikke minst, hvilke
sykdommer vi er genetisk disponert for å få i fremtiden. Dette er grunnen til at
2
3
4

Helseforskningsloven § 5 andre ledd, andre setning; Oviedo-konvensjonen, artikkel 2.
Behandlingsbiobankloven § 2 andre ledd; helseforskningsloven § 4.
Se NOU 2009:1 Individ og integritet — Personvern i det digitale samfunnet, s. 46-47. Det samme
syn fremgår trolig av EU-retten, men dette behandles noe ulikt i forskjellige land, se Heidi Beate
Bentzen, Biologisk materiale som personopplysning, Lov og Data, 2013, s. 115.
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kroppsbitene er av så stor interesse, ikke bare for den enkelte, leger og forskere,
men også for andre som for eksempel kommersielle aktører, politi og rettsvesen,
forsikringsselskaper, arbeidsgivere og andre. Derfor er da også materialet sensitivt og
undergitt et særskilt rettslig vern i Norge fra vi fikk den første loven, biobankloven,
i 2003.5 Før dette var rettstilstanden uklar.6

3. Begrepet biobank
Noen prøver destrueres kort tid etter at prøvene er tatt og analyseresultatene
foreligger.7 Men mange prøver lagres også i lengre tid, en del på ubestemt tid.
Humant biologisk materiale som lagres vil inngå i eller utgjøre en biobank, som
defineres som en ”samling humant biologisk materiale”.8 I norsk rett skiller vi
mellom behandlingsbiobanker, hvor materiale er ”avgitt for medisinsk undersøkelse,
diagnostikk og behandling”,9 og forskningsbiobanker som er ”en samling humant
biologisk materiale som anvendes i et forskningsprosjekt eller skal anvendes til
forskning”. 10 Det er formålet med innsamlingen, henholdsvis behandlingsøyemed
eller forskningsøyemed, som er avgjørende, og ikke hvor eller hvordan innsamlingen
finner sted.11 Reguleringen er relativt lik, og jeg vil i fortsettelsen i liten grad skjelne
mellom dem, selv om det er noen prinsipielle forskjeller.
Mens humant biologisk materiale altså lagres i biobanker, lagres data
(personopplysninger) i dataregistre, og den særlige reguleringen, henholdsvis
biobankretten og personopplysningsretten, er som nevnt harmonisert, men atskilt.
Men ofte er biobanker og dataregistre samlokaliserte, jeg vil fortsette å snakke om
biobanker og den informasjon biologisk materiale kan gi opphav til.
Mens noen biobanker har et begrenset omfang og formål, finnes det flere
store biobanker med vide formål. Fra Norge kan den såkalte HUNT-biobanken
nevnes, som er en forskningsbiobank/”helseundersøkelse” med materiale og
helseopplysninger fra stort sett hele befolkningen i et fylke, Nord-Trøndelag,
som danner grunnlaget for store befolkningsstudier av internasjonal interesse.12
5
6
7
8
9
10
11
12

Lov av 21. februar 2003 nr. 12 om biobanker (biobankloven), endret til behandlingsbiobankloven i
2008 i forbindelse med vedtakelsen av helseforskningsloven.
Se NOU 2001:19 Biobanker.
Behandlingsbiobankloven § 3 tredje ledd.
Behandlingsbiobankloven § 2; helseforskningsloven § 4.
Behandlingsbiobankloven § 2 første ledd.
Helseforskningsloven § 4 bokstav c.
Sigmund Simonsen, ”Kommentarer til behandlingsbiobankloven”, i Steinar Tjomsland, Arnfinn
Bårdsen og Aage Thor Falkanger (red.) Norsk Lovkommentar, Gyldendal Rettsdata, 2013, www.
rettsdata.no, note 2.
HUNT (NTNU), https://www.ntnu.no/hunt/biobank.
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HUNT-biobank ble etablert i 1984, og hele befolkningen i Nord-Trøndelag følges
gjennom flere ti år, og utvides stadig med flere personer, flere prøver og flere typer
materiale, både fra nye og tidligere deltakere. Et annet eksempel er Biobank Norge
opprettet i 2011 og som er ”et konsortium med 10 partnere opprettet for å skape en
nasjonal biobankinfrastruktur for fremragende helseforskning, optimalt integrert
med internasjonale initiativ.»13 Den norske Mor-barn-undersøkelsen (MoBa) startet
i 1999 og er en av verdens største helseundersøkelser som inkluderer 114 500 barn,
95 000 mødre og 75 000 fedre. Undersøkelsen inkluderer både biologisk materiale
og spørreskjemadata. Formålet er å finne årsaker til sykdom.14 Data og prøveanalyser
fra disse biobankene kan sammenstilles slik at bredden i materialet blir enda større,
med flere personer og flere typer materiale.

4. Biobanker er en samfunnstjenelig ressurs
Når alle mennesker i et land avgir prøver som lagres rundt omkring, så utgjør dette
en enorm ressurs for helsepersonell og forskere som kan utnytte disse til ”individets
og samfunnets beste.”15 Medisinsk og helsefaglig forskning skal ”skaffe til veie ny
kunnskap om helse og sykdom”, og det er jo et aktverdig og samfunnsnyttig formål
som de fleste støtter opp om gjerne da ved frivillig å svare på noen spørsmål, samt avgi
litt blod eller vev, selv med de ekstra belastninger og ulemper det måtte medføre.16
Norge, og Norden, har blant verdens beste og mest interessante biobanker, fordi
vi har en liten og oversiktlig befolkning, og, sist men ikke minst, fordi mange slutter
opp om og avgir prøver til biobankene mer eller mindre frivillig.

5. Frivillighet og selvbestemmelse (samtykke)
Jeg finner grunn til å understreke at mange synes det er greit å bidra med en kroppsbit
til forskning i ny og ne. Og nettopp frivillighets- og samtykkekravet står sentralt i
reguleringen av biobankvirksomhet.
Både helsetjenesten og, især forskningsdeltakelsen, er tuftet på selvbestemmelse og
frivillighet fra de som deltar i forskning og avgir biologisk materiale til det formålet.
13

14
15
16

Biobank Norge, https://www.ntnu.no/web/biobanknorge/biobanknorge Partnere: Norges arktiske
universitet (UiT), Universitetet i Bergen (UiB), Universitetet i Oslo (UiO), Norges teknisknaturvitenskapelige universitet (NTNU), Folkehelseinstituttet (FHI), Helse Midt-Norge (HMN),
Helse Nord (HN), Helse Sør-Øst (HSØ), Helse Vest (HV).
Folkehelseinstituttet, https://www.fhi.no/studier/moba/om/hva-er-moba/
Behandlingsbiobankloven § 1 (formål).
Helseforskningsloven § 4 bokstav a og § 1 (formål).
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I helsetjenesten er frivillighet underforstått ved at pasienter oppsøker
helsetjenesten for diagnostikk og behandling, og pasientene avgir prøver for dette
(begrensede) formål. Derfor er kravene til samtykke i helsetjenesten relativt vage
og liberale. I forskningssammenheng er reglene noe strengere. En innstramning
fant sted i 2003 da Norge fikk sin første biobanklov. Helseforskningsloven § 13 fra
2008 videreførte samtykkekravet, og krever et ”informert, frivillig, uttrykkelig og
dokumenterbart” samtykke. Det informerte samtykket avgis gjerne skriftlig, og skal
som hovedregel bygge på ”spesifikk informasjon om et konkret forskningsprosjekt”.
Kravet om informert samtykke er et hevdvunnet internasjonalt prinsipp, som kommer
til uttrykk i flere internasjonale konvensjoner, herunder bl.a. Oviedo-konvensjonen
fra 1997 artikkel 5 og FN-konvensjonen for sivile og politiske rettigheter artikkel 7
fra 1966. Samtykkekravet ble også lagt til grunn i en dom fra Nürnberg-domstolen i
rettsoppgjøret etter andre verdenskrig, da flere fremtredende Nazi-forskere ble dømt
for grufulle eksperimenter med mennesker i konsentrasjonsleirene. Men også før det
var samtykke et etablert prinsipp.

5.1. Samtykkeavtalen
Ved samtykket inngås det en slags avtale mellom deltakeren og den som samler
inn materialet om at behandlingen skal skje forsvarlig og innenfor skisserte/
underforståtte rammer. I helsetjenesten tenker vel de fleste at prøvene utelukkende
brukes til diagnostisering og behandling av pasienten selv. I forskning følger
rammene for bruken av den beskrivelsen deltakerne får av forskningsprosjektet.
Dette legges til grunn i gjeldende lovgivning og etterlater et inntrykk av at det
er mer eller mindre direkte personlig kontakt og følgelig et tillitsforhold mellom
deltaker og behandler/forsker. I enkelte tilfeller er det nok slik fremdeles. Men i
økende grad er avstanden mellom deltaker og behandler/forsker større, og da
så stor at noen personlig relasjon neppe foreligger og den stilltiende avtalen og
tillitsforholdet vil dermed kunne fremstå noe mer utvannet.
Dette gjelder særlig ved større forskningsprosjekter, hvor deltakerne har liten
kontakt med forskerne, men heller møter en helsemedarbeider som kun har som
oppgave å samle inn og viderebefordre prøvene. Det samme gjelder prøver som
samles inn ved sykehus og som deretter lagres i en større biobank som andre enn
angjeldende sykehusavdeling administrerer og benytter seg av.
En første rettslig utfordring jeg vil trekke frem er om deltakerne i tilstrekkelig
grad forstår konsekvensene av samtykket og er innforstått med hva det innebærer.
Er samtykker som avgis informerte?
Et eksempel er det såkalte MIDIA-prosjektet i regi av folkehelseinstituttet som
skulle inkludere 100 000 nyfødte, som skulle følges over mange år for å avdekke
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risikofaktorer for diabetes type I. 1 av 1 000 (foreldrepar) ville trolig få beskjed
om at deres barn hadde forhøyet risiko for utvikling av diabetes type I i løpet av
livet, uten at det kunne gjøres noe med sykdomsutviklingen. Risikoinformasjonen
hadde således liten nytte for barnet. Tvert om kunne informasjonen forårsake angst
og bekymring hos barn og foreldre. Noen foreldre ble da også alvorlig bekymret
og visste ikke hvordan de skulle forholde seg til informasjonen. Risikoen for slike
psykososiale skader var kjent og påregnelig, men foreldrene hadde på ingen måte fått
god nok informasjon om det. Studien ble stanset da ca. 50 000 barn var inkludert.
Den formelle stansingsgrunnen var bestemmelsen i bioteknologiloven § 5-7 som
fastslår at prediktive genetisk undersøkelser ikke skal utføres på barn, med mindre
undersøkelsen kan påvise forhold som ved behandling kan forhindre eller redusere
helseskade hos barnet. Og det siste var ikke tilfelle. Flertallet i NEM kom imidlertid
i en rådgivende uttalelse til at risiko og belastninger som foreldrene og barna ble
utsatt for var mer enn ubetydelige og derfor heller ikke var akseptable.
Eksempelet berører spørsmålet om retten til adekvat informasjon, og retten til
å vite eller ikke vite, som jeg skal komme kort tilbake til.

6. Forsvarlighetskravet
Et bærende prinsipp er at biobanker skal drives og forvaltes forsvarlig ”med
respekt for giveren av materialet.”17 Siden forskning viser at mange ikke overskuer
konsekvensene, eller ikke en gang forstår at materiale blir tatt fra dem og/eller hva
det blir brukt til, er det betryggende at loven krever at innsamling, lagring og bruk
av humant biologisk materiale uansett må være forsvarlig.
Det er liten grunn til å tro at biobanker i Norge ikke drives forsvarlig i dag etter
oppryddingen som skjedde på 2000-tallet. Før den tid var det nok litt ymse. En
forsker ved et norsk sykehus hevdet sågar at en slik biobank, i form av en fryseboks,
var undergitt hans private råderett, og at han kunne ta den med seg da han byttet jobb.
Tingretten ga han medhold i det, men den rettslige begrunnelsen var neppe forsvarlig
verken da eller nå.18 Uansett er den klare hovedregelen i dag at drift av biobanker er
et institusjonelt virksomhetsansvars (typisk et sykehus, et biobankforetak, eller privat
legemiddelfirma), og det offentlige fører tilsyn med virksomheten, via Helsetilsynet
(all helsevirksomhet) og Datatilsynet (datasikkerhet).19

17
18
19

Behandlingsbiobankloven § 9; helseforskningsloven § 5.
Rettens Gang (RG) 2000 s. 1010.
Behandlingsbiobankloven § 17; helseforskningsloven §§ 46 og 47
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7. Opprettelse og kontroll med biobanker
Opprettelse av biobanker krever normalt forhåndsgodkjenning. En regional etisk
komité (REK) må forhåndsgodkjenne alle forskningsbiobanker, som vurderer
forsvarligheten og prosedyren for innhenting av samtykke, eventuelt gir dispensasjon
fra samtykkekravet.20 Det kan stilles spørsmål om REK i tilstrekkelig grad er i stand
til å ivareta de langsiktige utfordringene som den teknologiske utviklingen medfører.
Det er ganske sikkert at utfordringene skapt av nye teknologiske muligheter har
medført hodebry for REKene. Her kan det nevnes at en norsk REK vanligvis møtes
en arbeidsdag i måneden og behandler omtrent 25 saker. Da sier det seg selv at
vurderingene må bli noe begrenset.

8. Gjenbruk og tilgang til biobanker
Skal man legge ned en biobank, må det søkes om det også.21 Dette fordi samfunnet kan
ha interesse av at biobanken videreføres i samme eller endret form. I så fall kan staten
overta ansvaret for den. Gjenbruksverdien av humant biologisk materiale er nemlig
stort. Selv om en forskergruppe har gjort sine analyser og avsluttet sitt prosjekt, så
er det stor sannsynlighet for at andre forskere har interesse i materialet. Samler man
flere biobanker i en større biobank får man i tillegg et større forskningsmateriale som
gir grunnlag for mer omfattende analyser. I tillegg slipper man stadig vekk å plage
frivillige deltakere ved å innhente nytt materiale, for eksempel hvis man trenger en
vevsbit fra en kreftsvulst. Gjenbruk fremstår dermed som en vinn-vinn-situasjon for
samfunnet, forskere og individene.
Utfordringen med gjenbruk er imidlertid at man etter hvert fjerner seg fra det
opprinnelige formålet med innsamlingen og den opprinnelige samtykkeavtalen. Dette
representerer slik jeg ser det en utfordring for biobankreguleringen, som i stor grad
er basert på et aktivt og informert samtykke fra en giver, samt forhåndsgodkjenning
fra REK, til et konkret og forhåndsgodkjent forskningsprosjekt.
En ting er at det sykehuset eller de forskerne som opprinnelig opprettet
biobanken har tilgang til denne, gjerne basert på avgivers eksplisitte samtykke. En
annen ting er når andre forskere ønsker tilgang til dette materialet, og da gjerne
uten avgivers samtykke. Dette skjer i stor grad i dag. Forskere kan anmode om
tilgang til blant annet DNA, blod, serum og plasma eller analyseresultater fra disse
(helseopplysninger) og bruke dette i nye forskningsprosjekter og nye biobanker.22
20
21
22

Behandlingsbiobankloven § 5; helseforskningsloven §§ 9 og 10.
Behandlingsbiobankloven § 8.
Behandlingsbiobankloven § 15; helseforskningsloven § 31.
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Dette fordi biobanker som nevnt anses som et fellesgode. I Ot.prp. nr. 74 (2006-2007)
kap. 21, s. 167 uttales det at «[f]ormålet med bestemmelsen er å legge til rette for
at humant biologisk materiale som er avgitt til forskningsformål, forvaltes slik at
den begrensede ressurs slikt materiale representerer, kommer fellesskapet til gode
i størst mulig grad gjennom god forskning og maksimalt effektiv utnyttelse. Dette
vil skåne befolkningen og spesielt små pasientgrupper for gjentatte forespørsler om
å avgi materiale, samt at det er god utnyttelse av ressurser til nødvendig forskning.»
Som hovedregel må deltakeren/giveren ha samtykket til utlevering (og det nye
prosjektet). Men vilkårene for å gjøre unntak fra samtykke vil ofte være oppfylt. Ifølge
norsk rett kan nemlig forskere be om dispensasjon (unntak) fra samtykkekravet, og
dermed få tilgang til materialet uten samtykke, dersom innhenting av samtykke
er vanskelig (krevende), og «forskning er av vesentlig interesse for samfunnet og
hensynet til deltakernes velferd og integritet er ivaretatt. Den regionale komiteen
for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk kan sette vilkår for bruken.»23 Selv
om lovens ordlyd er streng, er praksis relativt liberal slik at en del av forskningen
på humant biologisk materiale foregår uten avgivers viten og samtykke. Enkelte
biobanker er sågar basert på innsamlinger fra helsetjenesten uten at pasientene
informeres spesifikt om det. Generell informasjon skal dog være tilgjengelig,
og norske pasienter har reservasjonsadgang til de fleste biobankene. Det føres et
reservasjonsregister, men få har registrert seg der.24
At mye forskning skjer uten avgivers viten og samtykke må kunne sies å utgjøre
en rettslig utfordring fordi det bryter med grunnprinsippet om samtykke. Med andre
ord: er det enkelte samtykke som avgis informert og gyldig, og hvor langt rekker
samtykket? Når unntakene fra samtykkekravet er så omfattende, trenger vi egentlig
samtykke?
Jeg mener vi trenger samtykke for å ivareta avgivers interesser og menneskeverd,
og for å opprettholde befolkningens tillit til biobanker. Unntak må derfor ikke bli
hovedregelen.

9. Internasjonalisering
Internasjonal forskning forsterker nevnte utfordringer. Det er i dag nærmest et krav i
forskningsverdenen at forskning skal skje i internasjonale nettverk med utenlandske
samarbeidspartnere. Det muliggjør bedre forskning. For å få til dette, må nødvendigvis
humant biologisk materiale importeres til Norge eller eksporteres til utlandet. Import
23
24

Helseforskningsloven § 28.
Helseforskningsloven § 28.
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og eksport krever egne tillatelser, men vil ofte gis om samarbeidslandet er rimelig
sivilisert. Av § 1 i forskrift om overføring av biobankmateriale til utlandet følger
det at overføring til utlandet kan skje uten departementets godkjenning når det av
«hensyn til alminnelig internasjonalt samarbeid synes forsvarlig og hensiktsmessig,
og biobankmaterialet utnyttes til individets og samfunnets beste…» Men har vi
egentlig full kontroll med selv siviliserte staters regulering av biobanker? Neppe.
I USA, for eksempel, som jo er en hovedsamarbeidspartner for mange offentlige
og private forskningsinstitusjoner, er det flere personvernmessige utfordringer.
Her finnes i tillegg egne regler om deling av materiale og analyseresultater som vil
medføre at ytterligere flere vil kunne få tilgang.25

10. Teknologisk utvikling - helgenomsekvensering
Dette leder meg til det som har vært den store ”snakkisen” i biobankretts- og
etikkmiljøet, nemlig Helgenomsekvensering.26 Såkalt helgenomsekvensering
går ut på å kartlegge hele arvestoffet (genomet) til en person. I dag kan mer enn
7000 sykdomsrelaterte DNA-mutasjoner undersøkes, og antallet antas å være
stigende.27 Slik informasjon kan gi nye muligheter for tidligere diagnostisering og
behandling av medfødte og arvelige sykdommer. Herunder øyner forskere blant
annet mulighet for mer presis og personlig designet medisinering og behandling
(”precision medicine”/”personalized medicine”), som ”i større grad en tradisjonell
medisin søker å finne behandling eller forebygging som er tilpasset den enkeltes (i
hovedsak genetiske) egenskaper.”28
Helgenomsekvensering reiser mange praktiske, etiske og rettslige spørsmål, da
helgenomsekvensering gir store mengder informasjon. Men det kan være vanskelig
å fortolke dataene og nytteverdien er ofte usikker. Når er informasjonen sikker nok
og nyttig nok til at tilbakemelding kan og/eller bør gis? Og det reiser videre spørsmål
om man for eksempel vil vite eller ikke vite at eget barn har forhøyet risiko for å få
diabetes type I i løpet av livet, som i det nevnte MIDIA-prosjektet. Hva gjør man
som forelder med slik informasjon? Slutter man å gi barnet godteri? Eller skal man
se bort fra risikoen? Klarer man det? Bør man heller på forhånd takke nei til en slik
25
26
27
28

Se O’Doherty et. al. ”If you build it, they will come: Unintended future uses of organised health
data collections”, Yulex 20016, s. 31-68, på s. 33 og 45.
Se Bioteknologinemnda, God bioetikk – bedre samfunn, Genetiske undersøkelser, biobanker og
helseopplysninger brukt i helsevesen og forskning, Rapport, 2011, www.bion.no; O’Doherty et. al.
2016, s. 34.
Bioteknologinemnda, www.bion.no
Ola Myklebost, ”Persontilpasset Medisin”, i Store medisinske leksikon, 2014, https://sml.snl.no/
persontilpasset_medisin; O’Doherty et. al. s. 36.
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tilbakemelding? Hva om man har avtalt ingen tilbakemelding og prøveanalysene
viser at en person har behov for akutt behov for livreddende behandling? Dette
er ting som diskuteres og som det har vært, riktignok få, tilfeller av i praksis. Jeg
mener helserpersonell har en redningsplikt i nødstilfeller, men hva med andre,
ikke-helsepersonell?29

11. Big-data
Omfanget av analyseresultater som følge av helgenomsekvensering, eller ved at
resultater fra forskjellige analyser og biobanker deles og sammenstilles, reiser store
personvernutfordringer. Tidligere har det vært et standardkrav at navn og andre
personlige kjennetegn skal erstattes med et løpenummer eller fjernes helt, slik at
prøver og personopplysninger krypteres eller anonymiseres. Forskere har sjelden
behov for pasientnavn, og kryptering/anonymisering er (tidligere) ansett å gi ganske
god trygghet for pasientens personvern.
Utfordringen er imidlertid at med dagens teknologi så kan man aldri garantere
anonymitet fordi en analyse av humant biologisk materiale kan gi opphav til så mye
pasientinformasjon at det ved hjelp av såkalt «bakveisidentifisering» alltid vil være
mulig å finne ut hvem materialet stammer fra. Risikoen for bakveisidentifikasjon
øker når data i stadig større utstrekning samles og deles i dataskyer som mange
har tilgang til. Slike samlinger omtales gjerne som ”big-data”, altså mengder av
persondata fra en mengde ulike kilder som relativt enkelt kan kobles sammen.
Kobler man disse dataene med data fra g-mail, google, smarttelefoner, GPSklokker, facebook, snapchat og lignende så kan personvernutfordringene synes
uoverskuelige.30

12. Kommersialisering
Siden humant biologisk materiale er en knapphetsressurs, eksisterer det naturligvis
allerede et marked for kjøp og salg av slikt materiale. Kommersialisering reiser også
utfordrende spørsmål i forhold til samtykke, eiendoms- og disposisjonsrett og annet.
Hovedreglen i norsk og internasjonal rett er at biobanker og humant biologisk
materiale ikke i seg selv skal være en kommersiell handelsvare.31 Det innebærer at
29
30
31

Jf. helsepersonelloven § 7 som gir helsepersonell rett og plikt til yte øyeblikkelig helsehjelp som er
”påtrengende nødvendig”, selv der pasienten motsetter seg behandling.
Se O’Doherty et. al. 2016.
Jf. Oviedo-konvensjonen artikkel 21 (forbud mot kommersiell utnyttelse av menneskekroppen og
kroppsdeler), sml. helseforskningsloven § 8.
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det kun kan kreves betaling for faktiske kostnader forbundet med å gi andre tilgang
til materiale i en biobank. Men hvordan skal dette forbudet praktiseres og etterleves
i dagens samfunn?

13. Andres tilgang
Ovenfor har jeg snakket mye om helsetjenesten og helseforskere, både offentlige
og private, som jo er primærbrukerne av biobanker. Men andre kan som nevnt
innledningsvis også ha interesse av humant biologisk materiale lagret i biobanker.
Dette kan være politi og rettsvesen, arbeidsgivere, og forsikringsselskap for å nevne
noen. Kriminelle hackere og fremmede stater kan også ha interesser i materialet og
dataene.
Forsikringsselskaper kan for eksempel være interessert i dine genetiske
sykdomsdisposisjoner for å kunne beregne sannsynligheten for sykdom og behandling
og dermed din forsikringspolise. Bra for noen, uheldig for andre.
I norsk rett er hovedregelen at andre enn helsepersonell og helseforskere ikke
har tilgang til materiale i biobanker. Helseforskningsloven § 27 andre ledd fastslår
at materiale fra forskningsbiobanker ikke kan «utleveres i forsikringsøyemed, til
arbeidsgiver, til påtalemyndighet eller til domstol, selv om den materialet stammer
fra samtykker til det.»32 At giver heller ikke kan samtykke, begrunnes i forarbeidene
til helseforskningsloven i ønsket om å forhindre at ”forskningsdeltakere utsettes
for press fra disse til å utlevere materialet.”33 Et slikt forbud vil dessuten bidra til
å understøtte befolkningens tillit til biobanker, og dermed forhindre at personer
vegrer seg for å avgi biologisk materiale og underkaste seg nødvendige medisinske
undersøkelser.
Men dette er også under press. To saker fra Norges Høyesterett illustrerer
problemstillingen:
Rt. 2006 s. 90 gjaldt spørsmålet om politiet i forbindelse med etterforskning av et
grovt ran (NOKAS) kunne kreve utlevert biologisk materiale i en behandlingsbiobank
fra en avdød. Sykehuset hvor biobanken var, nektet tilgang. Høyesterett kom til
at biobankloven § 15 omfattet «all utlevering av biologisk materiale, og at denne
ikke hjemler utlevering av humant biologisk materiale i forbindelse med straffesak
med mindre samtykke foreligger.» I § 15 siste ledd heter det imidlertid at Kongen i
forskrift kan bestemme at utlevering av materiale til påtalemyndighet eller domstol
helt unntaksvis kan skje dersom svært tungtveiende private eller offentlige interesser
32
33

Behandlingsbiobankloven må trolig tolkes like restriktivt da mange av de samme hensyn gjør seg
gjeldende.
Se Ot.prp. nr. 74 (2006-2007) kap. 21 s. 165
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gjør dette rettmessig. Svært tungtveiende offentlige interesser vil kunne være
etterforskning for å avverge alvorlig skade, sml. helsepersonelloven § 31. Forskrift
er ikke gitt, men tilgang vil i slike tilfeller like fullt kunne være aktuelt basert på
nødrettsbetraktninger. Bestemmelsen er følgelig neppe til hinder for utøvelse av
nødrett.
I Rt. 2013 s. 565 kom Høyesterett derimot til at «biologisk materiale fra en avdød
person som var lagret i en biobank, kunne kreves utlevert etter barneloven § 24
andre ledd til bruk som DNA-bevis i farskapssak mot uskifteboet etter avdøde».
Høyesterett mente at i «mangel av uttrykk for klar lovgivervilje i motsatt retning,
må behandlingsbiobankloven § 15, som etter ordlyden stenger for slik utlevering
som følge av kravet til samtykke fra materialets giver, tolkes innskrenkende, slik at
den ikke forhindrer innhenting av biologisk materiale i biobank for DNA-analyse
i farskapssaker». Saken må betraktes som et spesielt unntakstilfelle, men samtidig
viser den at det finnes et visst, dog begrenset, tolkningsrom.
Poenget er at ingenting synes hellig. Heller ikke forskningsdata, bare hensynene
for unntak er sterke nok. Hva gjør dette med tilliten til biobankene? Og hvordan
skal biobankreguleringen forhindre at giver og myndighetene mister kontrollen med
den enkeltes kroppsbiter?

14. Avslutning
Alt i alt utgjør biobankene en stor samfunnsressurs som vi må utnytte på best
mulig måte. Men utnyttelsen må skje på en betryggende måte, og hensynet til den
enkeltes integritet, menneskeverd og personvern må ivaretas. Det må det rettslige
rammeverket bidra til.
Det tradisjonelle samtykkekravet utfordres stadig og kan hende forvitrer,
som følge av større avstand mellom giver og forsker, deling av materiell mellom
institusjoner og over landegrenser. Teknologiske nyvinninger leder til store mengder
data som igjen nærmest umuliggjør anonymisering. Følgelig står de rettslige
utfordringene i kø. Selv sitter jeg ikke med nøkkelen til hvordan dette skal løses,
om en slik nøkkel overhodet finnes. Poenget her må være å diskutere, slik at vi forstår
utviklingen og har mulighet til å påvirke den før det er for sent, og materiale og data
fra oss alle er spredt uten tilfredsstillende kontroll.
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Hot och kränkningar på internet
Helena Jäderblom, Sveriges domare i Europadomstolen, f d justitieråd
i Högsta förvaltningsdomstolen, Sverige

1. Inledning
Alltsedan genombrottet för internet i slutet av förra seklet står det klart att hot och
andra verbala kränkningar av den personliga integriteten som uttalas i den offentliga
sfären har blivit svårare att komma tillrätta med och att lagföra. Det beror på
uttalandenas spridning, möjligheten att uttala sig anonymt och processuella problem
av bland annat gränsöverskridande slag. Samtidigt som stater genom lagstiftning
och andra åtgärder försöker lösa problemen på nationell och internationell nivå har
viss praxis utvecklats i de europeiska domstolarna kring å ena sidan skyddet för den
personliga integriteten och å den andra yttrandefriheten samt balansen dem emellan.
I det följande redogör jag för utvecklingen denna praxis, främst från
Europadomstolen1, när det gäller skyddet för privatlivet vid av integritetskränkningar
som har eller kan ha bäring på sådana företeelser på internet.

2. Otillåtna kränkningar
Kränkningar på internet kan vara av olika karaktär och ta sig olika uttryck. Det
kan vara fråga om allt från hot, förtal och förolämpningar till mobbning och andra
1

Europeiska domstolen för mänskliga rättigheter.
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trakasserier. Så kallat hate speech är en särskilt allvarlig form av uttalanden riktad
mot grupper av personer. Begreppet näthat är brett och används bland annat för att
beskriva hatkampanjer som ofta har en köns- eller etnisk aspekt. ”Cyberbullying”
innefattar, förutom kränkande uttalanden, ”kapning” av andra personers Facebookkonton eller andra konton på sociala nätverk. I många fall är det uppenbart att
ett uttalande eller en handling (t ex en bild- eller filmpublicering) innefattar en
kränkning av den personliga integriteten som är av sådant slag att det motstående
intresset av att skydda yttrandefriheten måste stå tillbaka.
Enligt artikel 8 i Europakonventionen2 har var och en rätt till skydd för privatoch familjeliv. Offentliga myndigheter får bara ingripa i denna rättighet om det
sker med lagstöd och om det i ett demokratiskt samhälle är nödvändigt med hänsyn
till den nationella säkerheten, den allmänna säkerheten eller landets ekonomiska
välstånd, till förebyggandet av oordning eller brott, till skydd för hälsa eller moral
eller till skydd för andra personers fri- och rättigheter. Artikel 8 innebär dels en
negativ skyldighet för staten att inte ingripa i enskildas privatliv, dels en positiv
skyldighet att skydda enskilda från andras kränkningar eller att åtminstone se till
att den som kränks av andra erbjuds någon form av upprättelse.
Enligt artikel 10 i Europakonventionen har var och en yttrandefrihet, vilken
innefattar åsiktsfrihet samt frihet att ta emot och sprida uppgifter och tankar
utan offentlig myndighets inblandning och oberoende av territoriella gränser.
Yttrandefriheten är inte utan begränsningar: Eftersom utövandet av friheterna i artikel
10 medför ansvar och skyldigheter, får det underkastats sådana formföreskrifter,
villkor, inskränkningar eller straffpåföljder som är föreskrivna i lag och som i ett
demokratiskt samhälle är nödvändiga med hänsyn till den nationella säkerheten,
den territoriella integriteten eller den allmänna säkerheten, till förebyggande av
oordning eller brott, till skydd för hälsa eller moral, till skydd för annans goda namn
och rykte eller rättigheter, för att förhindra att förtroliga underrättelser sprids eller
för att upprätthålla domstolarnas auktoritet och opartiskhet.
Enligt artikel 17 får ingenting i Europakonventionen tolkas så att det medför en
rätt för någon stat, grupp eller person att bedriva verksamhet eller utföra en handling
som syftar till att utplåna någon av de fri- och rättigheter som angetts i konventionen
eller till att inskränka dem i större utsträckning än vad som där medgetts. Artikel 17
har tillämpats i fall då det varit fråga om hate speech riktat mot etniska eller religiösa
grupper, bland annat i ett fall då klaganden - ägare av och redaktör för en tidning
- inte ansågs åtnjuta skydd av artikel 10 efter att ha dömts för ”public incitement to
ethnic, racial and religious hatred ” genom att publicera uppenbart antisemitiska texter.3
2
3

Den europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de
grundläggande friheterna
Pavel Ivanov mot Ryssland (nr 35222/04), beslut 20.2.2007.
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Europadomstolen har genom sin rättspraxis ställt upp ett antal allmänna principer
när det gäller skyddet för privatlivet enligt artikel 8 och yttrandefriheten enligt artikel
10, liksom när det gäller staternas bedömningsmarginal (”margin of appreciation”) och
avvägningen av olika rättigheter mot varandra.4 Begreppet privatliv omfattar olika
aspekter av personlig identitet, t ex en persons namn, fotografi och fysisk och psykisk
integritet, samt rätten att få leva ifred utan ofrivillig uppmärksamhet. En persons
rykte faller under privatlivsbegreppet.5 När det gäller publicering av fotografier har
domstolen erkänt envars rätt till skydd för sin framtoning i bild (”image”).
Yttrandefrihet är en av grundvalarna för ett demokratiskt samhälle och en
av de grundläggande förutsättningarna för dess utveckling och för den enskildes
personliga självförverkligande. Med förbehåll för artikel 10 andra stycket, gäller
yttrandefriheten inte bara i förhållande till ”uppgifter” eller ”tankar” som tas emot
välvilligt eller som betraktas som oförargliga eller betydelselösa, utan också till
sådana som väcker anstöt, chockerar eller upprör. Detta är vad pluralism, tolerans
och vidsynthet kräver, utan vilka det inte finns något demokratiskt samhälle. De
möjliga restriktioner som finns i artikel 10 andra stycket måste tolkas snävt och
behovet av restriktioner måste slås fast på ett övertygande sätt.6 Även om pressen inte
får överskrida vissa gränser, särskilt när det gäller skyddet för andras rättigheter och
rykte, är dess uppgift att sprida – på ett sätt som är förenligt med dess skyldigheter
och ansvar – uppgifter och idéer i alla ämnen som är av allmänintresse. Trots
att publiceringen av nyheter om offentliga personers privatliv i allmänhet sker i
underhållnings- snarare än upplysningssyfte, bidrar den till informationsmångfalden
och skyddas tveklöst av artikel 10. Detta skydd kan emellertid få stå tillbaka på grund
av privatlivskyddet enligt artikel 8 när uppgifterna är av privat och intim natur och
det inte finns något allmänintresse av deras spridning.7
Ett intrång i endera privatlivsskyddet eller yttrandefriheten bedöms nödvändigt
endast om det svarar mot ett ”mycket angeläget socialt behov” (”a pressing social need ”)
och om det står i rimlig proportion till det syfte som ska uppnås. Här ges staterna
en viss bedömningsmarginal.8 När det gäller privatlivsskyddet i förhållanden mellan
enskilda innebär denna bedömningsmarginal att konventionsstaterna i princip själva
kan välja på vilket sätt de vill utforma detta skydd. Likaså ges konventionsstaterna under
artikel 10 en viss bedömningsmarginal att slå fast huruvida och i vilken utsträckning
en inskränkning av yttrandefriheten är nödvändig. Denna bedömningsmarginal går
4
5
6
7
8

Se t ex Couderc and Hachette Filipacchi Associés mot Frankrike (nr 40454/07), § 83 ff, dom i
Grand Chamber 10.11.2015.
Pfeifer mot Österrike (nr 12556/03), § 35, dom 15.11.2007.
Delfi AS mot Estland (nr 64569/09), § 131, dom i Grand Chamber 16.6.2015.
Couderc and Hachette Filipachi Associés, § 89.
Carl Henrik Ehrenkrona, Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och
de grundläggande friheterna. En kommentar, s. 110 f. och 139.
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emellertid hand-i-hand med europeisk övervakning, omfattande såväl lagstiftningen
som de beslut den tillämpats i, även sådana som fattats av en oberoende domstol.
Europadomstolens uppgift är inte att ta de nationella domstolarnas plats utan att
granska om de nationella besluten är förenliga med Europakonventionen. I mål hos
Europadomstolen i vilka en avvägning ska göras mellan skyddet för privatlivet och
yttrandefriheten ska utgången teoretiskt sett inte vara beroende av om klagomålet
lämnades in med åberopande av artikel 8 eller 10. När en avvägning mellan de
båda rättigheterna har gjorts av de nationella myndigheterna i enlighet med de
kriterier som har slagits fast i Europadomstolens praxis krävs det starka skäl för att
Europadomstolen ska frångå deras bedömning.9
Avvägningen mellan privatlivsskyddet och yttrandefriheten ska ske med hänsyn
till vissa kriterier enligt följande.10
 Uppgiftsspridningens bidrag till en debatt av allmänintresse, t ex i fråga om
uppgifter som rör politiska ämnen, brottslighet, sport eller underhållning
 Hur välkänd den berörda personen är och ämnet som diskuteras
Det görs åtskillnad mellan offentliga personer – t ex politiker och andra som
uppträder i det offentliga - och privatpersoner. Privatpersoner kan kräva att
det tas större hänsyn till deras personliga integritet än offentliga personer. En
grundläggande skillnad måste göras mellan att sprida uppgifter som kan bidra
till en debatt i ett demokratiskt samhälle, exempelvis då uppgifterna hänför
sig till en politikers utövande av sitt uppdrag, och att sprida uppgifter som rör
delar av en privatpersons privatliv.
 Den berörda personens uppträdande
Faktorer som också ska tas med i bedömningen är den berörda personens
agerande före uppgiftsspridningen, t ex när det gäller sin beredvillighet att
framträda i media, samt hur allmänt spridda uppgifterna redan är.
 Metoderna för inhämtande av uppgifter och deras sanningshalt
När det t ex gäller fotografier av en person är det av betydelse om den avbildade
poserat frivilligt, huruvida fotografiet tagits i ett privat eller offentligt
sammanhang och om denne kan antas ha samtyckt till dess spridning.11
Det måste göras en åtskillnad mellan faktapåståenden och värdeomdömen.
Påståenden om fakta medför ett ansvar för deras sanningshalt.
 Former och konsekvenser av spridningen av uppgifter
9
10
11

Couderc and Hachette Filipachi Associés, §§ 90-92.
Axel Springer AG mot Tyskland (nr 39954/08), §§ 90-95, dom i Grand Chamber 7.2.2012.
Couderc and Hachette Filipachi Associés, §§ 135-136.
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Medlen för att komma tillrätta med kränkningar av privatlivet varierar mellan olika
länder. I Sverige är förtal på internet, liksom via andra medier, ett kriminaliserat
och den som påstår sig vara kränkt kan begära skadestånd inom ramen för en
brottmålsprocess. I Europadomstolens praxis har de vuxit fram en restriktiv syn på
bestraffning av överträdelser av yttrandefriheten. Att fälla någon till straffrättsligt
ansvar är en av de allvarligaste inskränkningarna av yttrandefriheten jämfört med
andra former av gottgörelse, särskilt genom civilrättsliga rättsmedel.12

3. Kränkningar på internet
Europadomstolen har i ett antal mål under den senaste tioårsperioden uttalat sig
om kränkningar av privatlivet och yttrandefrihet på internet. Målen har rört bland
annat klagomål från enskilda som anser att de kränkts men inte fått upprättelse och
från mediaföretag som anser att deras yttrandefrihet kränkts genom åtgärder som
vidtagits mot dem för påstådda kränkningar.
Målet K.U. mot Finland 13 rörde en tolvårig pojke i vars namn en anonym person
hade placerat en annons på en dejtingsida på internet. I annonsen angavs pojkens
namn och födelseår, gavs en ingående beskrivning av hans utseende samt länkades
till pojkens hemsida, där det bland annat fanns ett foto av honom. I annonsen stod
att pojken sökte ett intimt förhållande med en jämnårig eller äldre pojke. Pojken blev
varse annonsen genom ett e-postmeddelande från en man som ville ha kontakt. När
pojkens pappa försökte få ut information från tillhandahållaren av internettjänsten
om vem som fanns bakom IP-adressen från vilken annonsen satts in nekades han
det med åberopande av tystnadsplikten för uppgifter om telekommunikation. De
finländska domstolarna prövade därefter polisens möjlighet att få ut uppgifterna
inom ramen för den brottsutredning som inletts, men fann att brottet ifråga
(”malicious misrepresentation”) inte var av den allvarlighetsgrad som krävdes enligt
lag. Europadomstolen fann att pojkens rätt till skydd för privatlivet hade kränkts.
Domstolen ansåg att när det gällde den här typen av kränkningar riktade mot
ett barn kräver det praktiska och effektiva skyddet av pojken ifråga att effektiva
åtgärder vidtas att identifiera och åtala den som hade begått gärningen. Hänsynen
till yttrandefriheten och sekretessen för uppgifter om kommunikationer måste
därför ge vika.

12
13

Perinçek mot Schweiz (nr 27510/08), dom i Grand Chamber 15.10.2015.
K.U. mot Finland (nr 2872/02), dom 2.12.2008.
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I målet Times Newspapers Ltd mot Förenade Kungariket14 hävdade klaganden att
inhemska lagbestämmelser, enligt vilka en ny grund för stämning uppstod för förtal
vid varje tillfälle av åtkomst till ärekränkande material på internet (”the Internet
publication rule”), stred mot artikel 10. Bakgrunden till målet var följande. The Times
publicerade två artiklar i sin tryckta tidningsversion i vilka en person utpekades som
bland annat misstänkt maffiaboss och involverad i utredningar om penningtvätt.
Artiklarna publicerades också på The Times webbplats. Den utpekade personen
stämde i en civilprocess klaganden för förtal i de tryckta tidningarna. Under tiden låg
artiklarna kvar på webbplatsen där de var åtkomliga för internetanvändare som en del
av tidningsföretagets arkiv av ”past issues”. Den utpekade personen stämde företaget
på nytt, denna gång för den fortgående internetpubliceringen av artiklarna. I den
senare processen hävdade Times att den enda publicering på internet som var möjlig
att angripa i en process var den ursprungliga. Talan skulle därför avvisas som för
sent inkommen. De hävdade i sak att om ”the Internet publication rule” accepterades
innebar den att tidningar som hade arkiv på internet skulle vara exponerade för ett
ändlöst ansvar för återpublicering av ärekränkande material. Times förlorade målet
i de nationella domstolarna och den utpekade personen skulle erhålla skadestånd.
Europadomstolen uttalade i huvudsak följande i sin dom enligt vilken den inte fann
att Times yttrandefrihet hade kränkts: Internetarkiv med nyheter och information
är en viktig källa för utbildning och historisk forskning. Medan pressens roll i en
demokrati främst är att agera som ”public watchdog” har den en värdefull roll i att
bevara och tillgängliggöra nyhetsarkiv. Emellertid torde konventionsstaternas
bedömningsmarginal vara vidare när det gäller arkiv över äldre nyhetshändelser än
sådana som avser färska dito. Times hade inte hävdat att företaget var förhindrat
att åberopa tidsaspekten i de nationella domstolarna som en omständighet som
skulle kunna leda till ändlöst ansvar för förtal. Europadomstolen underströk att
förtalsprocesser mot en tidning efter en ansenlig tid skulle kunna innebära en
oproportionerlig inskränkning av pressfriheten enligt artikel 10.
Ett annat klagomål som rör ”dubbelpublicering” av en artikel i en tidning och
på internet, men under artikel 8, avgjordes i målet Węgrzynowski och Smolczewski
mot Polen.15 Klagandena hade vunnit en civilprocess om förtal mot en polsk
dagstidning och den polska appelationsdomstolen hade uttryckt att det var önskvärt
att tidningen publicerade en kommentar i anslutning till artikeln på webbplatsen
där allmänheten informerades om utgången i förtalsmålet. Därefter avslogs deras
talan om att artikeln skulle tas bort från tidningens webbplats. Detta innebar enlig
klagandena en kränkning av deras skydd för privatlivet. Europadomstolen fann ingen
14
15

Times Newspapers Ltd (nr 1 och 2) mot Förenade Kungariket (nr 3002/03 och 23676/03), dom
10.3.2009.
Węgrzynowski och Smolczewski mot Polen (nr 33846/07), dom 16.7.2013.
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överträdelse av artikel 8 och noterade att de nationella domstolarna var medvetna om
betydelsen för det effektiva skyddet av klagandenas rättigheter och rykte av att det på
webbplatsen fanns information om de nationella domstolarnas beslut med anledning
av artikeln. Europadomstolen uttalade bland annat följande om internetpublicering:
Internet är ett informations- och kommunikationshjälpmedel som skiljer sig från
tryckta medier, särskilt när det gäller möjligheten att lagra och sprida information.
Det elektroniska nätverket, med miljarder användare över hela världen, kan inte
och kommer troligen aldrig att kunna underkastats samma regelverk och kontroll
som tryckta medier. Den risk för skada som innehållet och kommunikationerna
på internet innebär för utövandet och åtnjutandet av mänskliga rättigheter och
friheter, särskilt rätten till respekt för privatlivet, är med säkerhet större än den
som pressen innebär. Därför kan de principer som styr reproduktion av material
från tryckta medier och internet skilja sig åt. Principerna som styr internet måste
anpassas efter teknikens särdrag i syfte att säkerställa skyddet för och främjandet av
berörda rättigheter och friheter.
Klaganden i målet Annen mot Tyskland 16 drev en kampanj mot abort inom
ramen för vilken han delade ut flygblad utanför en läkarmottagning. Flygbladen
namngav läkare som arbetade på mottagningen och angav att de ”utförde olagliga
aborter, som emellertid är tillåtna av den tyska lagstiftaren och inte straff bara”.
Vidare gjordes anspelningar på ”mord av oskyldiga människor” och referenser till
hur nazisterna tillät mord på oskyldiga och att det inte ansågs straff bart av staten
under nazitiden. Flygbladet hänvisade till klagandens webbsida ”www.babycaust.
de” där mottagningen och läkarna där namngavs. På begäran av läkarna utfärdade
en domstol ett civilrättsligt föreläggande för klaganden att dels sluta sprida flygblad
i närheten av läkarmottagningen med läkarnas namn samt med uppgiften att de
utförde olagliga aborter där, dels upphöra med att ange läkarnas namn och adress
på webbsidan. I Europadomstolen hävdade klaganden att hans yttrandefrihet
hade kränkts genom föreläggandet. Domstolens majoritet ansåg att de nationella
domstolarna hade brustit i sin bedömning, bland annat genom att inte undersöka de
särskilda elementen som rörde webbsidan, och fann därför en överträdelse av artikel
10. Undertecknad och ytterligare en domare var skiljaktiga.
Europadomstolen har i ett vägledande avgörande 2015 i målet Delfi AS mot
Estland17 uttalat sig om ansvaret för andras yttranden på en webbsida som innehades
av en nyhetsportal och där nyhetsportalen ansågs ansvarig för förtal av en person
som kränkts på olika sätt i ett kommentatorsfält på webbsidan. Klaganden (Delfi)
ägde en av de största nyhetsportalerna på internet i Estland. På dess webbplats kunde
16
17

Annen mot Tyskland (nr 3690/10), dom 26.11.2015.
Delfi AS mot Estland (nr 64569/09), dom i Grand Chamber 16.6.2015. Sammanfattningen av
domen är hämtad från betänkandet Integritet och straffskydd (SOU 2016:7), s. 101-104.
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läsarna anonymt och utan någon föregående registrering kommentera nyhetsartiklar
som publicerades på webbplatsen. Delfi kunde inte redigera kommentarerna innan
de publicerades. Det fanns dock en möjlighet för Delfi att ta bort kommentarer,
antingen genom ett automatiskt filtreringssystem kopplat till vissa obscena ord eller
efter påpekanden från läsare enligt ett system med s.k. ”notice and take down”. I vissa
fall tog även bolagets administratörer bort olämpliga kommentarer på eget initiativ.
På webbplatsen hade det publicerats en kritisk artikel, som hade lett till en mängd
kommentarer på webbplatsen. Kommentarerna hade innehållit hot och de gav uttryck
för aggressivitet riktat mot en person som hade förekommit i artikeln. Sex veckor
efter det att kommentarerna hade laddats upp på webbsidan hade de tagits bort
efter påpekande från den person som angripits genom kommentarerna. Delfi hade
förpliktats av domstol i Estland att betala skadestånd för förtal till den person som
hade angripits genom kommentarerna. Delfi gjorde gällande inför Europadomstolen
att dess yttrandefrihet enligt artikel 10 hade kränkts genom att bolaget hade ålagts
skadestånd för andras uttalanden. Europadomstolen fann att det inte skett någon
överträdelse av artikel 10. Domstolen konstaterade att användargenererade forum
på internet tillhandahåller möjligheter till yttrandefrihet utan tidigare motstycke.
Vid sidan av dessa fördelar kan det även innebära faror. Olagliga yttranden, såväl
nedsättande som ”hate speech” och sådana som anstiftar till våld, kan spridas globalt
och därefter vara fortsatt tillgängliga. Domstolen pekade på att rättigheterna
enligt artiklarna 8 och 10 därför måste balanseras mot varandra. Mot bakgrund av
internets natur, fann domstolen att de skyldigheter och det ansvar som kan åläggas en
nyhetsportal på internet kan skilja sig från motsvarande för en traditionell publicist,
när det gäller innehåll som härrör från tredje man. Domstolen konstaterade att
detta fall gällde en yrkesmässigt driven nyhetsportal som utifrån affärsmässiga
syften hade tillhandahållit en plattform för användargenererade kommentarer.
Vidare konstaterade domstolen att de aktuella kommentarerna huvudsakligen hade
bestått av ”hate speech” samt yttranden som hade förespråkat våld och att de därför
uppenbarligen hade varit olagliga till sin natur. Yttrandena hade enligt domstolen
varit av sådan art att de i sig inte kunde anses åtnjuta något skydd enligt artikel
10. Frågan var om den nationella domstolens beslut att hålla Delfi ansvarigt för
uttalandena hade stått i strid med bolagets frihet att vidarebefordra information
såsom den garanteras enligt artikel 10. Domstolen fann att Delfi hade utövat en
betydande kontroll över de postade kommentarerna och inte bara utgjort en passiv
och endast teknisk tillhandahållare av kommentarerna. Domstolen konstaterade att
den som utsätts för anonyma kommentarerna har osäkra möjligheter att rikta några
krav mot dess upphovsmän, något som talade för att den nationella domstolens utslag
var välgrundat. Med beaktande av den kontroll som Delfi hade utövat över hemsidan,
fann domstolen att det i princip inte hade utgjort något oproportionerligt ingrepp
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i bolagets yttrandefrihet att bolaget hade varit skyldigt att redan i samband med
publicering utan dröjsmål ta bort de aktuella kommentarerna. Domstolen anförde
att det inte kunde likställas med ”privat censur” att genom moderering förhindra
”hate speech” eller uppmaningar till våld. Domstolen anförde i det avseendet (p. 157):
“Having regard to the fact that there are ample possibilities for anyone to make his or
her voice heard on the Internet, the Court considers that a large news portal’s obligation
to take effective measures to limit the dissemination of hate speech and speech inciting
violence – the issue in the present case – can by no means be equated to “private
censorship”. While acknowledging the “important role” played by the Internet “in
enhancing the public’s access to news and facilitating the dissemination of information
in general” ----, the Court reiterates that it is also mindful of the risk of harm posed
by content and communications on the Internet ---.”

Delfi anförde att det borde beaktas att bolaget hade infört ett ”notice and take
down”-system. Om det förenas med effektiva procedurer för att skyndsamt ta
bort meddelanden, kan ett sådant system enligt domstolen i många fall vara ett
tillräckligt verktyg och utgöra en lämplig balans mellan de olika intressena. När
det gällde kommentarer av det slag som nu var aktuellt, fann domstolen dock att
det inte hade stått i strid med artikel 10 att hålla tillhandahållaren ansvarig för
underlåtenhet att skyndsamt ta bort kommentarer, även då detta inte hade påtalats
av den utsatte eller tredje man. Det skadestånd som bolaget hade ålagts att betala var
enligt domstolen på intet sätt oproportionerligt. Vidare konstaterades att Delfi inte
på grund av domen hade blivit tvunget att ändra sina affärsrutiner och att bolaget
fortfarande är en av de största internetportalerna i Estland och den populäraste
beträffande att posta kommentarer. Sammanfattningsvis anförde domstolen att det
inte hade skett någon överträdelse av artikel 10.
Efter Delfi har Europadomstolen avgjort ytterligare ett par mål som avser
ansvaret för tredjemanskommentarer på webbsidor. Det första målet är Magyar
Tartalomszolgáltatók Egyesülete och Index.hu Zrt mot Ungern.18 Klagandena var
ett självregleringsorgan för ungerska leverantörer av nätinnehåll respektive
innehavaren av en av de största ungerska nyhetsportalerna på internet. Båda
klagandena tillät användare att kommentera innehåll som de publicerade på internet.
Kommentarerna kunde laddas upp efter registrering och varken förhandsgranskades
eller förhandsmodererades. Klagandena friskrev sig från ansvar för innehållet
i kommentarer och upplyste sina läsare att kommentarerna inte återspeglade
portalernas åsikter och att författarna av kommentarerna var ansvariga för deras
18

Magyar Tartalomszolgáltatók Egyesülete och Index.hu Zrt mot Ungern (nr 22947/13), dom
2.2.2016.
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innehåll samt att kommentarer som kränkte andra inte fick laddas upp. Klagandena
använde sig av ett ”notice and take down”-system. Den ena klaganden modererade
delvis kommentarer och tog bort dem om nödvändigt. Klagandena publicerade
uppgifter om ett fastighetsföretag enligt vilka företaget handlade oetiskt i samband
med marknadsföring på internet. Uppgifterna alstrade nedsättande kommentarer
om företaget från läsare. Företaget stämde klagandena i en civilrättsprocess och
anförde att klagandenas uppgifter om företaget var falska och stötande och att
kommentarerna från tredje man hade skadat dess rykte. De nationella domstolarna
ansåg inte att de av klagandena publicerade uppgifterna överskred gränsen för
acceptabel kritik. När det gällde tredjemanskommentarerna blev utgången en annan:
De oredigerade kommentarerna återspeglade enbart kommentatorernas åsikter.
Trots det var ägaren av webbplatsen ansvarig för dem. Den lag som införlivade EU:s
direktiv om elektronisk handel var inte tillämplig. Med tillämpning av de civilrättsliga
bestämmelserna om personlighetsrättigheter (”personality rights”) ansågs klagandena
objektivt ansvariga för publiceringen av kommentarerna genom att de möjliggjort
för läsarna att göra dem och eftersom de skadade företaget, trots att klagandena
hade tagit bort kommentarerna när de fått reda på att de stämts. I Europadomstolen
anförde klagandena att det objektiva ansvaret för webbsidesinnehavare för innehållet
i användarkommentarer innebar en kränkning av yttrandefriheten.
Europadomstolen gav klagandena rätt och fann att deras yttrandefrihet enligt
artikel 10 hade kränkts. Domstolen erinrade om att nyhetsportaler på internet har
ansvar och skyldigheter men att de ungerska domstolarna i sin bedömning av ansvaret
i klagandenas fall inte hade gjort en korrekt avvägning mellan de konkurrerande
rättigheterna, nämligen klagandenas yttrandefrihet och fastighetsföretagets rätt till
respekt för sitt kommersiella rykte (rätten till skydd för vilket Europadomstolen i
och sig ifrågasatte; artikel 8 skyddar fysiska personers privatliv och rykte, se domen
§§ 65-67). Målet skilde sig i vissa avseende från Delfi: Även om kommentarerna i det
ungerska fallet var stötande och vulgära utgjorde de inte ”clearly unlawful speech” eller
uppmaningar till våld. Vidare, medan den ena klaganden var ett stort mediaföretag
med kommersiella intressen, var den andra en icke-vinstdrivande organisation.
Europadomstolen har nyligen avgjort ett mål mot Sverige, Pihl 19, i vilket
klagande gjorde gällande att artikel 8 hade kränkts genom att en blogginnehavare
inte ansetts rättsligt ansvarig av svenska domstolar eller Justitiekanslern för en
nedsättande tredjemanskommentar på bloggen enligt vilken klaganden utpekades
som ”en rejäler haschpundare”. Kommentaren hade gjorts efter ett blogginlägg (på
vilket yttrandefrihetsgrundlagen var tillämplig). De svenska myndigheterna ansåg
att kommentaren i och för sig var att betrakta som förtal och Europadomstolen
19

Pihl mot Sverige (nr 74742/14), beslut 7.2.2017.
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accepterade att artikel 8 var tillämplig. Europadomstolen noterade att även om
kommentaren var stötande utgjorde den inte ”hate speech” eller uppmaning till våld.
Med hänvisning till Delfi och Magyar Tartalomszolgáltatók Egyesülete och Index.hu
Zrt räknade domstolen upp de särskilda aspekter på yttrandefrihet när det gäller
aktörer som uppträder som mellanhänder på internet och som är relevanta för
den konkreta bedömningen av om en inskränkning av yttrandefriheten har ägt
rum: kontexten i vilken kommentaren har gjorts, de åtgärder blogginnehavaren
företagit i syfte att förhindra eller ta bort den ärekränkande kommentaren, ansvaret
för kommentarsförfattaren som ett alternativ till mellanhandens ansvar samt
konsekvenserna för blogginnehavaren av de nationella processerna. Europadomstolen
noterade att kommentaren i detta fall inte hade något att göra med innehållet i det
blogginlägg som hade alstrat den och att blogginnehavaren därför knappast kunde
ha förutsett den. Domstolen fäste vikt vid att blogginnehavaren var en liten ickevinstdrivande förening, okänd för en större allmänhet, och att det därför inte var
troligt att den skulle dra till sig ett större antal kommentarer eller att kommentaren
om klaganden skulle läsas i någon större utsträckning. Att förvänta sig att föreningen
skulle utgå från att några ofiltrerade kommentarer kunde strida mot lagen skulle
innebära en överdrivet och opraktiskt förutseende som skulle kunna undergräva
rätten att förmedla information via internet. När det gällde föreningens åtgärder för
att förebygga eller ta bort ärekränkande kommentarer noterade domstolen att bloggen
hade en funktion genom vilken föreningen meddelades när kommentarer lades upp.
Det framgick klart på bloggen att föreningen inte kontrollerade kommentarer på
förhand innan de publicerades och att kommentatorerna var ansvariga för sona egna
inlägg. Kommentatorer uppmanades också till gott uppförande och att respektera
lagen. Föreningen tog bort det aktuella blogginlägget och kommentaren dagen
efter det att klaganden hade meddelat att blogginlägget innehöll ett felaktigt
påstående om honom och att han ville att kommentaren skulle tas bort. Föreningen
publicerade ett nytt inlägg där de förklarade misstaget med det tidigare inlägget
och bad om ursäkt. Kommentaren fanns upplagd på bloggen i nio dagar, jämfört
med Delfi där de uppenbart olagliga kommentarerna togs bort efter cirka sex veckor.
Domstolen noterade med hänvisning till EU-domstolens dom i målet Google Spain20
(se vidare nedan) att, när det gällde möjligheten att fortsatt hitta kommentaren
via sökmotorer, kan klaganden begära att dessa tar bort spåren efter den. När det
gällde ansvaret för kommentarförfattaren noterade domstolen att klaganden hade
erhållit IP-adressen till den dator som hade använts, men han hade inte uppgett
huruvida han hade vidtagit några ytterligare åtgärder för att identifiera författaren.
20

EU-domstolens dom 13.5.2014, Google Spain SL och Google Inc. mot Agencia Española de
Protección de Datos (AEPD) et Mario Costeja González., nr C-131/12, EU:C:2014:317.
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Eftersom klagandens yrkanden hade avslagits av de nationella domstolarna hade
de processerna inte lett till några konsekvenser för blogginnehavaren i detta fall.
Domstolen erinrade om att ansvar för tredjemanskommentarer kan få negativa
följder för den kommentatorsrelaterade omgivningen på en internetportal och
därmed verka avskräckande på yttrandefriheten på internet. En sådan effekt kan vara
särskilt skadlig för en icke-kommersiell webbsida. Domstolen noterade slutligen att
klagandens fall hade bedömts i sak i två domstolsinstanser innan Högsta domstolen
vägrade prövningstillstånd. Vidare hade Justitiekanslern prövat klagandens klagomål
med tillämpning av artikel 8 med hänvisning till Europadomstolens praxis och
inte funnit någon kränkning. Europadomstolens slutsats var att de nationella
domstolarna handlade inom ramen för sin bedömningsmarginal och hade funnit en
lämplig balans mellan klagandens rättigheter enligt artikel 8 och blogginnehavarens
yttrandefrihet. Klagomålet ansågs därför uppenbart ogrundat och avvisades.

4. Gränsöverskridande kränkningar
De mål som jag hittills redogjort för avser yttranden och handlande i medier
som inte har komplicerats av internationella förhållanden. Delfi rörde helt och
hållet estniska aktörer; såväl webbsidesinnehavare som den som blev föremål för
smutskastning, liksom – förmodligen - kommentatorerna var estniska. Även de
ungerska och svenska målen berörde inhemska aktörerer. Hur gränsöverskridande
kränkningar på internet ska motverkas är en fråga som inte kan lösas enbart med
nationella regelverk utan det krävs internationell samverkan.
Utöver Europakonventionen har det inom Europarådet utarbetats vissa principer
för att motarbeta kränkningar på internet. Således finns en allmän icke-bindande
policy framtagen år 2000 av ECRI (European Commission against Racism and
Intolerance) ”on combatting the dissemination of racist, xenophobic and antisemitic
material via the internet”.
Det första internationella bindande instrumentet som syftar till att komma
tillrätta med internet- och databrottslighet genom lagharmonisering är Europarådets
konvention om cyberbrott 21 som trädde i kraft 2004 och som har ratificerats av
de allra flesta av Europarådets 47 medlemsstater, utom Sverige, Ryssland, San
Marino, Irland, Monaco och Italien. USA och Japan samt åtta andra stater över
hela världen har hittills också tillträtt konventionen. Konventionen fokuserar på
immaterialrättsinskränkningar, datorbedrägerier, barnpornografibrott, hatbrott
och nätverkssäkerhet. Den syftar främst till att harmonisera nationell straffrätt
21

Convention on Cybercrime, ETS 185.
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på cyberbrottsområdet och att nationella straffprocessuella regler antas som är
nödvändiga för utredning och lagföring av sådana brott samt att det inrättas ett
snabbt och effektivt system för internationellt samarbete på området.
I Europarådets ministerråds rekommendation ”on a new notion on media”22 från
2011 ges exempel på innehåll på internet som är skadligt och som bör motverkas
genom olika åtgärder.
Inom EU gäller förordningen om domstols behörighet och om erkännande och
verkställighet av domar på privaträttens område, den s.k. Bryssel I-förordningen23,
som enligt artikel 5.3 föreskriver att talan mot den som har hemvist i en
medlemsstat kan väckas i en annan medlemsstat om talan avser skadestånd utanför
avtalsförhållanden, vid domstolen i den ort där skadan inträffade eller kan inträffa.
I en dom den 25 oktober 2011 med anledning av en begäran om förhandsavgörande24
uttalade EU-domstolen följande om tolkningen av artikel 5.3 i Bryssel I-förordningen
när det gällde innehållet på webbplatser: ” … vid en påstådd kränkning av
personlighetsskyddet genom innehållet på en webbplats, så kan den person som
anser sig ha blivit kränkt väcka talan om ersättning för hela skadan antingen vid
domstolarna i den medlemsstat där avsändaren av innehållet är etablerad, eller vid
domstolarna i den medlemsstat där käranden har sitt centrum för sina intressen.
I stället för talan om ersättning för hela skadan, kan denne även väcka talan vid
domstolarna i varje medlemsstat på vars territorium det på internet publicerade
innehållet är eller har varit tillgängligt. Dessa domstolar är endast behöriga avseende
de skador som orsakats i den medlemsstat där den domstol vid vilken talan väckts
är belägen.”25 EU-rätten ger således den som påstår sig kränkt av ett uttalande eller
handling på internet vissa valmöjligheter när det gäller forum för skadeståndstalan,
något som kan ha ekonomisk betydelse såväl när det gäller rättegångskostnader som
storleken på ett eventuellt skadestånd.
Frågan om jurisdiktion är av central betydelse i fall av gränsöverskridande
kränkningar. I ett mål mot Sverige, Arlewin26, som visserligen avsåg yttranden i
en tv-sändning och inte på internet, där klaganden fått sin förtalstalan mot
ett tv-bolag avvisad av de svenska domstolarna på grund av att det aktuella tvprogrammet, som sändes i Sverige, inte omfattades av de svenska bestämmelserna i
yttrandefrihetsgrundlagen eftersom sändningen utgick från England samt då det var
möjligt för klaganden att vända sig till brittisk domstol, uttalade Europadomstolen
med tillämpning av artikel 6 i Europakonventionen (rätten till tillgång till domstol)
22
23
24
25
26

Recommendation CM/Rec(2001)17.
Rådets förordning (EG) nr 44/2001 av den 22 december 2000 (EGT L 12, 2001, s. 1).
Förenade målen eDate Advertising GmbH mot X (C-509/09) och Oliver Martinez och Robert
Martinez mot MGN Limited (C-161/10).
§ 52.
Arlewin mot Sverige (nr 22302/10), dom 1.3.2016.
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bland annat följande: Även om brittiska domstolar hade jurisdiktion noterade
domstolen att såväl tv-programmets innehåll, produktion och sändning som dess
följder hade mycket starka band till Sverige. Programmet hade producerats där
av svenska personer för svenska tv-bolag. Liksom klaganden var programledaren
(personen som begick det påstådda förtalet) svensk och bodde i Sverige. Programmet
presenterades på svenska för en uteslutande svensk publik, som kunde ta del av det
vi satellitmottagare eller kabel. Programmet kunde ses av ett fåtal personer, om ens
det, i Storbritannien. Det var fråga om direktsändning och regeringen hade inte
förklarat hur någon redigering eller annan kontroll av programmet hade skett utanför
Sverige. Dessutom var programmet sponsrat av företag på den svenska marknaden.
Det påstådda förtalet gällde anklagelser att klaganden var inblandad i brottslig
verksamhet i Sverige. Den påstådda skadan på klagandens rykte och privatliv skedde
följaktligen där. Sammanfattningsvis, förutom den tekniska detaljen att sändningen
skedde via Storbritannien, var programmet och sändningen i alla avseenden svenskt
till sin natur. Under de omständigheterna hade Sverige en skyldighet att se till
att klaganden hade effektiv tillgång till domstol. Sverige kunde inte undgå ansvar
genom att hänvisa klaganden till att vända sig till brittiska domstolar; det kunde
inte betraktas som ett rimligt eller praktiskt alternativ. Europadomstolen ansåg att
artikel 6 hade överträtts.
Domen i Arlewin visar att en stat inte kan undgå jurisdiktion i fall av överträdelser
av artikel 8 som drabbar en person i det landet om vissa förutsättningar är uppfyllda.
Såväl EU-rätten som Europakonventionen har alltså visat sig ha betydelse för frågan
om var en person har rätt att väcka talan i vissa fall av gränsöverskridande påstådda
kränkningar.

4.1.1.
En annan aspekt är ”rätten att bli glömd”, i bemärkelsen att stoppa spridningen av
kränkande uppgifter på internet, och vem som har ansvar för att uppgifterna tas bort
därifrån. I Google Spain-domen uttalade sig EU-domstolen med anledning av en
begäran av förhandsbesked om tolkningen av EU:s dataskyddsdirektiv27 och av artikel
8 i EU:s stadga om de grundläggande rättigheterna (skydd av personuppgifter). EUdomstolen ansåg att en sökmotors verksamhet – som består i att lokalisera information
som har publicerats eller lagts ut på internet av tredje män, indexera den på automatisk
väg, lagra den tillfälligt och slutligen ställa den tillförfogande för internetanvändare
enligt en viss prioritetsordning – ska anses utgöra behandling av personuppgifter
27

Europaparlamentets och rådets direktiv 95/46/EG av den 24 oktober 1995 om skydd för enskilda
personer med avseende på behandling av personuppgifter och det fria flödet av sådana uppgifter
(EGT L 281, s. 31).
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i dataskyddsdirektivets mening när informationen innehåller personuppgifter.
Vidare är sökmotorleverantören registeransvarig för denna behandling. Google
Spain betraktades som etableringsställe i direktivets mening och behandlingen
av personuppgifter utfördes som ett led i detta etableringsställes verksamhet i
Spanien. En sökmotorleverantör har ett ansvar, som innebär att den under vissa
förutsättningar är skyldig att från förteckningen över sökresultat som visas till följd
av en sökning på en persons namn, avlägsna länkar till webbsidor som publicerats
av tredje män och som innehåller information om denna person. Ett avlägsnande av
länkar skulle kunna påverka det legitima intresset hos internetanvändare att ta del
av informationen. Detta intresse ska vägas mot det grundläggande intresse en berörd
person har av skydd för respekten för sitt privatliv och skyddet för personuppgifter.
Även en behandling av riktiga uppgifter som inledningsvis är laglig kan med tiden
bli oförenlig med direktivet när uppgifterna inte är adekvata, relevanta eller för
omfattande med hänsyn till de ändamål för vilka de behandlats och den tid som gått.
Om den som har utfört en handling eller gjort ett yttrande på t ex internet som är
brottsligt och vederbörande har varit anonym har det tidigare inom EU varit möjligt
att med stöd av nationella bestämmelser som införlivade EU:s datalagringsdirektiv28
få ta del av uppgifter från leverantörer av elektroniska kommunikationstjänster om
identiteten på den som stod för en viss IP-adress. Direktivet föreskrev bland annat att
sådana uppgifter skulle lagras i 6–24 månader. EU-domstolen förklarade emellertid
att direktivet var ogiltigt i domen Digital Rights Ireland från 201429, med motiveringen
att skyldigheten att generellt lagra trafikuppgifter och lokaliseringsuppgifter
innebar ett ingrepp i den grundläggande rätten till skydd för privatlivet och för
personuppgifter som inte var begränsat till vad som var absolut nödvändigt. EUdomstolen har i ett senare mål där förhandsbesked begärdes av bland annat en svensk
domstol, som hade att avgöra om den svenska lagstiftningen som påbjöd fortsatt
lagring av trafikuppgifter stod i strid med EU-rätten, uttalat att unionsrätten utgör
hinder för en nationell lagstiftning som föreskriver en generell och odifferentierad
lagring av uppgifter.30
Även om dessa EU-domstolsavgöranden får anses utgöra ett avbräck i beivrande
av brottslighet på internet har de inte någon större inverkan i fall av möjligheten
att bemöta eller beivra icke-brottslig spridning av anonyma uppgifter på internet. I
28

29
30

Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/24/EG av den 15 mars 2006 om lagring av uppgifter
som genererats eller behandlats i samband med tillhandahållande av allmänt tillgängliga
elektroniska kommunikationstjänster eller allmänna kommunikationsnät och om ändring av
direktiv 2002/58/EG (EUT L 105, s.54).
EU-domstolens dom 8.4.2014 i förenade målen Digital Rights Ireland och Seitlinger m.fl. (C293/12 och C-594/12).
EU-domstolens dom 21.12.2016 i förenade målen Tele2 SverigeAB/Post-och telestyrelsen och
Secretary of State for the Home Department/Tom Watson m.fl. (C-203/15 och C-698/15).
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de fallen får den som anser sig kränkt i allmänhet nöja sig med att försöka få bort
uppgifterna via sökmotorleverantörer och andra IT-företag.
När det gäller EU kan avslutningsvis nämnas att Kommissionen i maj 2016 lät
meddela att den tillsammans med ett antal IT-företag (Facebook, Twitter, YouTube
och Microsoft) hade utfärdat en uppförandekod som innehåller ett antal åtaganden
för att motverka spridningen av ”illegal hate speech” på internet. Enligt denna åtar
sig företagen bland annat inrätta procedurer för att pröva anmälningar om ”illegal
hate speech” på deras tjänster så att de snabbt kan ta bort eller omöjliggöra tillgång
till sådant innehåll.

5. Avslutande synpunkter
Det finns inte någon europeisk, eller än mindre global, konsensus när det gäller
det gränserna för vad som är tillåtet att säga eller skildra på internet eller i andra
medier, även om de flesta stater är överens om att verkligt allvarliga verbala eller
andra övergrepp mot enskilda individer måste vara möjliga att beivra. Formerna för
beivrande skiljer sig mellan stater (bestraffning, skadestånd och/eller förelägganden
av olika slag) och vem som ska hållas ansvarig för kränkningarna och deras spridning.
Eftersom internet skiljer sig från traditionella medier när det gäller möjligheterna till
global spridning av uppgifter och eftersom aktörerna som medverkar till spridningen
kan finnas i flera länder, måste det till internationell samverkan för att lösa problemen
med kränkningar där.
En fråga är i vilken utsträckning det är möjligt för de enskilda staterna att
fortsättningsvis hålla fast vid sina inhemska principer. I Sverige har det sedan
yttrandefrihetsgrundlagens tillkomst på 1990-talet diskuterats om systemet för
ansvarsutkrävande i den lagen och i tryckfrihetsförordningen kan anpassas till
förhållanden på internet. Diskussionen om anpassning av regelverk för traditionella
medier till internet är inte unik för Sverige.
Frågan om ansvar för innehåll på internet har naturligtvis också ett ekonomiskt
perspektiv, inte bara när det gäller storleken på eventuella skadestånd till kränkta
individer, utan också ifråga om åtgärder som krävs av de företag som betraktas som
ansvariga för innehållet på internet (se t ex domen i Delfi) och sådana som driver
sökmotortjänster (se domen i Google Spain).
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EU:s princip om ömsesidigt erkännande i
gränsöverskridande straffprocess
Allan Rosas, domare i EU-domstolen, Finland*

1. Ömsesidigt erkännande i EU-rätten - allmänt
EU:s inre marknad, som skall innebära fri rörlighet för varor, personer, tjänster
och kapital, och dess område med frihet, säkerhet och rättvisa, som bör garantera
fri rörlighet för personer, kan allmänt taget främjas på två olika sätt: å ena sidan
genom att harmonisera medlemsstaternas nationella lagstiftning, å andra sidan
genom principen om ömsesidigt erkännande.
Genom harmonisering försöker man eliminera eller åtminstone minimera
skillnaderna i nationell lagstiftning. Ju mindre skillnader, desto lättare att i en given
medlemsstat acceptera en vara eller tjänst som producerats, eller ett beslut som fattats,
i en annan medlemsstat, utan att underkasta varan eller tjänsten, eller beslutet, en ny
prövning. Principen om ömsesidigt erkännande blir då lättare att förverkliga. Men
denna princip blir särskilt aktuell – och samtidigt mera problematisk – ju större
skillnader som tillåts kvarstå i den nationella regleringen. I sin berömda Cassis de
Dijon dom av år 1979 uttalade EU-domstolen, att varor som lagligen saluförs i ett
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medlemsland bör i princip tillåtas att importeras i ett annat medlemsland, även om
de nationella produktreglerna är olika.1
Principen om ömsesidigt erkännande förutsätter alltså inte att alla skillnader
mellan medlemsstaternas nationella regleringar eliminerats. T.ex. i Advocaten voor
de Wereld (2007) uttalade EU-domstolen, att tillämpningen av den europeiska
arresteringsordern inte förutsätter en harmonisering av medlemsstaternas straffrätt.2
Samtidigt är det givet, att principen bygger på antagandet, att alla medlemsstater
uppfyller vissa gemensamma minimikrav i fråga om värden, målsättningar och
allmänna principer – t.ex. en gemensam syn på rättsstatsprincipen.3 Principen bygger
på idén om ömsesidigt förtroende.4 Ju mera likartade de nationella systemen är, desto
större förtroende torde i regel medlemsstaternas myndigheter ha för att allt går rätt
till i den andra medlemsstaten. Principen om ömsesidigt förtroende och strävan till
harmonisering kan också kombineras i en och samma rättsakt åtminstone såtillvida,
att rättsakten kräver att vissa beslut erkänns i en annan medlemsstat samtidigt som
den skapar vissa gemensamma förfaranderegler för hur detta skall ske.
Ett konkret exempel på sambandet mellan harmonisering och ömsesidigt
erkännande erbjuds av EU-rättens reglering av körkort och deras giltighet i ett annat
medlemsland. Redan i det körkortsdirektiv som antogs år 1991 ingick principen om
ömsesidigt erkännande, dvs ett körkort som utfärdats i en medlemsstat blev på vissa
villkor giltigt även i en annan medlemsstat. Då skillnaderna i nationella körkort
skapade en mängd problem gick man i 2006 års direktiv in för en något större grad
av harmonisering av körkorten och villkoren för deras beviljande.5

*
1

2
3

4
5

Jur.dr., Jur.dr. h.c., pol.dr. h.c., domare i EU-domstolen ; Senior Fellow, Åbo universitet; Visiting
Professor, College of Europe; f.d. professor, Åbo universitet och Åbo Akademi, f.d. biträdande
generaldirektör vid europeiska kommissionen.
Mål 120/78, Rewe-Central (”Cassis de Dijon”), EU:C:1979:42. Se även Allan Rosas, Life after
Dassonville and Cassis: Evolution but No Revolution, i M. Poiares Maduro och L. Azoulai (red.),
The Past and Present of EU Law: The Classics of EU Law Revisited on the 50th Anniversary of the
Rome Treaty, Oxford, Hart Publishing, 2010, s. 433-446.
Mål C-303/05, EU:C:2007:261, punkt 59.
Om rättsstatsprincipens betydelse i EU:s rättsordning och de farhågor som under senaste
tid kommit till uttryck gällande utvecklingen i Polen och Ungern se t.ex. W. Schroeder
(red.), Strengthening the Rule of Law in Europe: From a Common Concept to Mechanisms of
Implementation, Oxford, Hart Publishing, 2016.
Se t.ex. Koen Lenaerts, La vie après l’avis : Exploring the Principle of Mutual (Yet Not Blind)
Trust, Common Market Law Review, vol. 54 (2017), s. 805-840.
Rådets direktiv 91/439/EEG av den 29 juli 1991 om körkort, EGT L 237, 24.8.1991, s. 1;
Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/126/EG av den 20 december 2006 om körkort
(omarbetning), EUT L 403, 30.12.2006, s. 18. I skäl nr 2 i direktiv 2006/126 sägs att ”[t]rots framsteg
i fråga om harmonisering av körkortsbestämmelserna har grundläggande skillnader kvarstått
mellan medlemsstaterna när det gäller bestämmelser om hur ofta körkort skall förnyas och om
underkategorier av fordon, vilka måste harmoniseras i högra grad för att gemenskapens politik
lättare skall kunna genomföras”. Förhållandet mellan de två direktiven behandlas t.ex. i mål
C-419/10, Hofmann, EU:C:2012:240, punkt 35, 45-47, 65, 70. .
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På det straffrättsliga området utgör den nordiska arresteringsordern6 ett exempel
på hur större likheter i de nationella systemen kan underlätta ett långtgående
samarbete baserat på ömsesidigt erkännande: som jag skall återkomma till senare,
etablerar den nordiska konventionen av år 2005 en nordisk arresteringsorder, som
möjliggör ett ännu flexiblare system för överlämnande för brott än det system som
baserar sig på den europeiska arresteringsordern.
Principen om ömsesidigt erkännande har blivit särskilt aktuell i samband med
det som fördraget om EU:s funktionssätt benämner området med frihet, säkerhet och
rättvisa.7 Området bestar av tre huvudsakliga komponenter, dvs 1) gränskontrollasyl- och invandringspolitiken; 2) det civilrättsliga samarbete och 3) det straffrättsliga
samarbetet. Då jag i det följande tar sikte på principens ställning och betydelse
i det straffrättsliga samarbetet bör det hållas i minnet, att principen även är av
central vikt särskilt i det civilrättsliga samarbetet, t.ex. vid tillämpningen av de sk.
Brysselförordningarna gällande domstolars behörighet och verkställande av civiloch familjerättsliga domar.8
Principen om ömsesidigt erkännande kan idag sägas vara mycket väl förankrad
i EU:s rättsordning. Den faller tillbaka på äldre lagstiftning och rättspraxis rörande
den inre marknaden. I principens befästande har både de nationella domstolarna
och EU-domstolen spelat en viktig roll. Och särskilt i anknytning till området med
frihet, säkerhet och rättvisa har principen inte endast välsignats utan även påskyndats
på högsta möjliga politiska nivå, dvs. av europeiska rådet (som ju består av, förutom
sin ordförande, medlemsstaternas stats- och regeringschefer och kommissionens
ordförande), t.ex. genom slutsatserna från rådets särskilda möte i Tammerfors i
oktober 1999.9 Som jag skall utveckla nedan, nämns principen även i den skrivna
primärrätten, närmare bestämt i fördraget om EU:s funktionssätt.
Principen om ömsesidigt erkännande har sålunda författningsrättslig ställning
och bör ses i samband med ovan nämnda allmänna målsättning för området med
frihet, säkerhet och rättvisa, nämligen att det skall vara ett område ”utan inre
gränser”. Sålunda uttalade EU-domstolen i sitt yttrande 2/13 gällande ett utkast
till avtal om EU:s anslutning till den europeiska människorättskonventionen, att
principen om ömsesidigt förtroende mellan medlemsstaterna är ”av grundläggande
6
7
8
9

Konvention av den 15.12.2005 om överlämnande mellan de nordiska staterna på grund av brott
(Nordisk arresteringsorder), publicerad t.ex. i Finlands författningssamlings fördragsserie, FördrS
72/2012.
Om detta område i allmänhet och principens om ömsesidigt erkännande betydelse i detta
sammanhang i synnerhet se Allan Rosas och Lorna Armati, EU Constitutional Law: An
Introduction, 3rd revised edition, Oxford, Hart Publishing, 2018 (i tryck), kapitel 12.
Se t.ex. Eva Storskrubb, Civil Procedure and EU Law: A Policy Area Uncovered, Oxford, Oxford
University Press, 2008.
Europeiska rådet i Tammerfors den 15 – 16 oktober 1999, ordförandeskapets slutsatser.
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betydelse i unionsrätten, eftersom den gör det möjligt att skapa och upprätthålla ett
område utan inre gränser”.10

2. Straffrättens ställning i unionsrätten11
Det straffrättsliga området föll länge utanför EU-rättens regelverk. Straffrätten
uppfattades som ett särskilt känsligt område, som i likhet med det militära försvaret
ansågs höra till kärnan i den nationella suveräniteten. Vissa förbehåll kunde dock
göras till regeln om att straffrätten föll utanför EU-rätten. För det första kunde
straffrättsliga sanktioner för brott mot nationell lagstiftning stöta på patrull om
den nationella regleringen i fråga befanns stå i strid med EU-rätten, t.ex. någon
av de fyra ekonomiska friheterna. För det andra uttalade EU-domstolen i två
uppmärksammade domar från år 2005 och 2007,12 dvs. innan Lissabonfördraget
trädde i kraft, att EU:s egen gemenskapsrättsliga sektorlagstiftning (i dessa fall
direktiv gällande transport och miljö) kunde på vissa villkor införa en skyldighet
för en medlemsstat att i nationell lagstiftning påbjuda straffrättsliga sanktioner för
brott mot de nationella regler som införlivat EU-reglerna.
Principen om ömsesidigt erkännande fick emellertid straffrättslig aktualitet i
ett annat sammanhang. Redan Maastrichtfördraget av år 1992 hade kompletterat
fördraget om Europeiska gemenskapen med en s.k. andra och tredje pelare och den
tredje pelaren kom att innefatta även straffrättsligt och polisiärt samarbete. Detta
möjliggjorde antagandet av inte endast internationella konventioner utan även s.k.
rambeslut av både materiell och processuell karaktär. Sådana rambeslut påminde
om direktiv men till åtskillnad från de gemenskapsrättsliga direktiven kunde de
inte ha direkt effekt.
Principen om ömsesidigt erkännande kom att utgöra en hörnsten för rambeslut
av straffprocessuell natur. Det viktigaste och kändaste rambeslutet i detta
sammanhang var och är fortsättningsvis 2002 års rambeslut 2002/584/RIF om en
europeisk arresteringsorder.13 Detta rambeslut, som ersatte det traditionella systemet
för utlämning mellan medlemsstaterna med ett system för överlämnande i direkt
samarbete mellan rättsliga myndigheter, har utgjort en modell som i stora drag
10
11
12
13

Yttrande 2/13, EU:C:2014:2454, punkt 191.
Se t.ex. André Klip, European Criminal Law: An Integrative Approach, 3rd edition, Cambridge,
Intersentia, 2016; Samuli Miettinen, The Europeanization of Criminal Law: Competence and Its
Control in the Lisbon Era, Helsinki, University of Helsinki, 2015 (diss.).
Mål C-176/03, kommissionen mot rådet, EU:C:2005:542 och C-440/05, kommissionen mot rådet,
EU:C:2007:625.
Rådets rambeslut 2002/584/RIF av den 13 juni 2002 om en europeisk arresteringsorder och
överlämnande mellan medlemsstaterna, EGT L 190, 18.7.2002, s. 1, med ändringar genom
rambeslut 2009/299/RIF, EUT L 81, 27.3.2009, s. 24.
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följts i senare rambeslut och direktiv om tillämpning av principen om ömsesidigt
erkännande på diverse specialförfaranden. I skäl nr 6 i rambeslutet om en europeisk
arresteringsorder konstateras, att den europeiska arresteringsordern “utgör den första
konkreta åtgärden på det straffrättsliga området rörande principen om ömsesidigt
erkännande, vilken Europeiska rådet har kallat en ‘hörnsten’ i det rättsliga
samarbetet”.
Rambeslutet om en europeisk arresteringsorder har följts av en räcka andra
rambeslut och, efter Lissabonfördragets ikraftträdande den 1.12.2009, direktiv som
bygger på principen om ömsesidigt erkännande av straffrättsliga beslut. Utan att
här räkna upp dem alla kan följande exempel nämnas: rambeslut 2005/214/RIF
om tillämpning av principen om ömsesidigt erkännande på bötesstraff,14 rambeslut
2008/909/RIF om tillämpning av principen om ömsesidigt erkännande på
brottmålsdomar avseende fängelse eller andra frihetsberövande åtgärder i syfte att
verkställa dessa inom Europeiska unionen,15 direktiv 2011/99/EU om den europeiska
skyddsordern16 samt direktiv 2014/41/EU om en europeisk utredningsorder på det
straffrättsliga området.17
I detta sammanhang kan man även peka på 2005 års nordiska konvention om
överlämnande mellan de nordiska länderna, som såsom tidigare redan nämndes
etablerar en nordisk arresteringsorder, som i enlighet med artikel 31.2 i rambeslutet
om den europeiska arresteringsordern bidrar till att ytterligare förenkla och
underlätta förfarandena för överlämnande. Ytterligare kan nämnas, att det finns ett
avtal av år 2006 mellan EU och Island och Norge om inrättandet av ett system som
långt påminner om den europeiska arresteringsordern; detta avtal har emellertid
inte ännu trätt i kraft.
Aven om rambeslutet om en europeisk arresteringsorder tjänat som modell
vid uppgörandet av de andra rambesluten och direktiven, inklusive den nordiska
konventionen av ar 2005 och 2006 ars avtal mellan EU och Island och Norge,
skall man inte ta för givet, att det som nedan anförs om arresteringsordern gäller
fullt ut även i fråga om de senare rambesluten och direktiven eller den nordiska
arresteringsordern.

14
15
16
17

EGT L 76, 22.3.2005, s. 16.
EGT L 327, 5.12.2008, s. 27.
EUT L 338, 21.12.2011, s. 2.
EUT L 130, 1.5.2014, s. 1.
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3. Lissabonfördraget och det straffrättsliga samarbetet
I och med att Lissabonfördraget gjorde slut på Maastrichtfördragets pelarstruktur,
införlivades det straffrättsliga samarbetet med det civilrättsliga samarbetet samt
gränskontroll- asyl- och invandringspolitiken i en och samma avdelning av fördraget
om EU:s funktionssätt, allt under rubriken ”ett område med frihet, säkerhet och
rättvisa”.
Frågeställningen vikt underströks genom att i en grundläggande bestämmelse i
unionsfördraget, artikel 3 gällande unionens målsättningar, införa en särskild punkt
(artikel 3.2), enligt vilken ”[U]nionen ska erbjuda sina medborgare ett område med
frihet, säkerhet och rättvisa utan inre gränser, där den fria rörligheten för personer
garanteras samtidigt som lämpliga åtgärder vidtas avseende kontroller vid yttre
gränsen, asyl, invandring samt förebyggande och bekämpande av brottslighet”.
Det är anmärkningsvärt att bestämmelsen upprepar en formulering som återfinns i
artikel 26.2 fördraget om EU:s funktionssätt gällande den inre marknaden, nämligen
att området i fråga skall utgöra ett område ”utan inre gränser”. Formuleringen
understryker, att målsättningen bör vara fri rörlighet för inte endast personer utan
även rättsliga beslut, inklusive beslut på det straffrättsliga området.
Detta bör ses i samband med att området med frihet, säkerhet och rättvisa kräver
”lämpliga åtgärder” avseende ”förebyggande och bekämpande av brottslighet”.
Denna målsättning får mera konkret innehåll i artiklarna 82 till 86 i fördraget om
EU:s funktionssätt. I denna del av fördraget ingår även institutionella stadganden
rörande Eurojust, ett samarbetsorgan för åklagarmyndigheter, samt inrättandet av
en europeisk åklagarmyndighet, något som ännu inte förverkligats men nu ser ut att
vara på slutrakan. Lissabonfördraget har alltså en gång för alla begravt den gamla
tanken på EU som en straffrättsfri zon!
Det är visserligen sant, att unionens kompetens är begränsad när det gäller
harmoniseringen av både materiell straffrätt och straffprocess.18 Enligt artikel
83.1 fördraget om EU:s funktionssätt kan unionens lagstiftare endast etablera
”minimiregler” om fastställande av brottsrekvisit och påföljder inom områden
”med särskilt allvarlig brottslighet med ett gränsöverskridande inslag” och utan
särskilt beslut gäller denna kompetens endast de områden av brottslighet som
särskilt uppräknas (t.ex. terrorism, människohandel, korruption, it-brottslighet och
organiserad brottslighet). I linje med EU-domstolens ovan nämnda rättspraxis,19 som
föregick Lissabonfördraget, tilläggs dock i artikel 83.2 möjligheten att harmonisera
även straffrättsliga regler som är nödvändiga för att säkerställa unionens politik på
diverse säromraden (t.ex. miljöpolitiken).
18
19

Beträffande dessa begränsningar se i not 11 ovan nämnd litteratur.
Se not 12 ovan.
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Dessa bestämmelser och de begränsningar de ger uttryck för gäller endast
materiell straffrätt. Artikel 82 fördraget om EU:s funktionssätt uppställer egna
bestämmelser för regler och förfaranden för att säkerställa att domar och rättsliga
avgöranden erkänns i hela unionen och för att underlätta rättsligt samarbete i sådana
straffrättsliga frågor som har en gränsöverskridande dimension. Artikel 82 gör en
skillnad mellan å ena sidan i punkt 1 avsedda regler och förfaranden för att säkerställa
att domar och rättsliga avgöranden erkänns i hela unionen och åtgärder för att
förebygga och lösa behörighetskonflikter mellan medlemsstaterna och å andra sidan
i punkt 2 avsedda minimiregler i form av direktiv för att underlätta polissamarbete
och rättsligt samarbete i sådana frågor som har en gränsöverskridande dimension.
Sistnämnda direktiv kan innebära en viss harmonisering av straffprocessen men
enbart inom de områden (t.ex. brottsoffers rättigheter) som särskilt uppräknas och
med en möjlighet för en medlemsstat att i likhet med det som gäller för harmonisering
av materiell straffrätt bromsa lagstiftningsförfarandet.20
Förstnämnda i artikel 82.1 avsedda möjlighet, som vilar på principen om
ömsesidigt erkännande, berörs inte av dessa begränsningar och förfarandet kan,
om lagstiftaren så vill, leda till andra lagstiftningsakter än direktiv (närmast
förordningar). Detta straffrättsliga samarbete skall enligt artikel 82.1 ”bygga på
principen om ömsesidigt erkännande”. Denna princip nämns även i artikel 67.3
fördraget om EU:s funktionssätt, dvs. i den inledande bestämmelsen till avdelningen
gällande området med frihet, säkerhet och rättvisa.
I det följande skall jag fokusera på i artikel 82.1 fördraget om EU:s funktionssätt
avsedda åtgärder för att säkerställa ett ömsesidigt erkännande av domar och
rättsliga avgöranden, och närmare bestämt vid en tillämpning av rambeslutet om
den europeiska arresteringsordern.

4. Den europeiska arresteringsordern
Som redan tidigare nämndes, utgör rambeslutet om en europeisk arresteringsorder
det viktigaste instrumentet för tillämpningen av principen om ömsesidigt erkännande
i gränsöverskridande straffprocess. Detta rambeslut har även varit föremål för en
rätt omfattande rättspraxis från EU-domstolens sida. Trots att ett flertal rambeslut
som antagits innan Lissabonfördragets ikraftträdande redan omvandlats till direktiv
baserade på fördraget om EU:s funktionssätt, gäller detta inte den europeiska

20

Se artikel 82.3 och artikel 83.3 i fördraget om EU:s funktionssätt.
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arresteringsordern, som fortfarande baserar sig på 2002 års rambeslut, visserligen i
dess ändrade lydelse enligt rambeslut 2009/299/RIF.21
Utan att här göra en utförlig genomgång av rambeslutets innehåll kan följande
centrala punkter noteras: Den europeiska arresteringsordern ersätter de traditionella
multilaterala och bilaterala utlämningsordningar som bygger på bl.a. 1957 års
Europeiska utlämningskonvention och bilaterala avtal. Enligt skäl nr 5 i rambeslutet
var de tidigare förfarandena för utlämning komplicerade och riskerade att ge upphov
till förseningar, vilket kunde avhjälpas genom införande av ett nytt förenklat system
för överlämnande av dömda eller misstänkta personer för verkställighet av domar
eller lagföring. De traditionella samarbetsförbindelserna mellan medlemsstaterna
var mogna att ersättas av ett system ”med fri rörlighet för straffrättsliga avgöranden”.
Detta syfte har EU-domstolen ofta haft anledning att återkalla i minne då vi stundtals
kunnat konstatera att skillnaderna mellan den nya och den gamla ordningen inte i
tillräcklig grad beaktats på det nationella planet.
Den europeiska arresteringsordern sägs i artikel 1.1 i rambeslutet vara ett rättsligt
avgörande utfärdat av en medlemsstat med syfte att en annan medlemsstat skall
gripa och överlämna en eftersökt person antingen för lagföring (dvs. att ställas inför
rätta) eller för verkställighet av en frihetsberövande åtgärd. Rambeslutet bygger på
direkt samarbete mellan utfärdande och verkställande ”rättsliga myndigheter”. I
rättspraxis har godtagits, att en oberoende åklagarmyndighet, men däremot inte en
polismyndighet, kan utgöra en sådan rättslig myndighet.22
Vissa villkor uppställs, t.ex. att en arresteringsorder endast kan utfärdas för
gärningar som enligt den utfärdande medlemsstatens lagstiftning kan leda till fängelse
eller annan frihetsberövande åtgärd i tolv månader eller mer. För en lång lista särskilt
uppräknade brott har man frångått kravet på dubbel straff barhet, dock förutsatt att
brotten kan leda till fängelse eller annan frihetsberövande åtgärd i minst tre år i den
utfärdande staten. Rambeslutet förbjuder verkställigheten av en arresteringsorder i
tre särskilt uppräknade fall (bl.a. i syfte att beakta ne bis in idem-principen i vissa fall)
och tillerkänner den verkställande rättsliga myndigheten rätt att vägra verkställighet
i vissa andra fall (för att nämna ett exempel, om arresteringsordern utfärdats för
verkställighet av en frihetsberövande åtgärd och den eftersökte ”uppehåller sig i, är
medborgare eller bosatt i den verkställande staten” och denna stat åtar sig att själv
verkställa åtgärden). Den verkställande myndigheten kan också i vissa fall föreskriva,
att verkställigheten är beroende av vissa villkor. Rambeslutet innehåller dessutom
rätt detaljerade förfaranderegler, inklusive tidsfrister, som jag inte kan gå närmare in
på i detta sammanhang. Jag förbigår även här de skillnader som föreligger mellan den
21
22

Se not 13 ovan.
Se mål C-452/16 PPU, Poltorak, EU:C:2016:858, där domstolen uttalade, att Rikspolisstyrelsen i
Sverige inte omfattas av begreppet rättslig myndighet.
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europeiska och den nordiska arresteringsordern, annat än att helt allmänt påminna
om, att den nordiska arresteringsordern innebär ett ännu smidigare system än det
som följer av rambeslutet (t.ex. har kravet på dubbel straff barhet helt avskaffats).
Däremot är det skäl att försöka skissera vissa allmänna drag i EU-domstolens
rättspraxis gällande rambeslutets tillämpning och tolkning. Härvidlag kan man
konstatera, att domstolen inte endast understrukit betydelsen av principen om
ömsesidigt erkännande i allmänhet utan även den målsättning som kan utläsas i
rambeslutens syften, nämligen att frångå det traditionella utlämningssystemet med
ett system för överlämnande som är snabbt och effektivt. Domstolen har t.ex. uttalat,
att syftet varit att ”genom inrättandet av ett nytt, förenklat och mer effektivt system
för överlämnande av personer som har dömts eller misstänks för brott . . . underlätta
och påskynda det rättsliga samarbetet för att uppnå målet för unionen att bli ett
område med frihet, säkerhet och råttvisa, på grundval av den höga grad av förtroende
som ska finnas mellan medlemsstaterna”.23 I samklang med denna målsättning har
domstolen betonat vikten av att, även om rambeslutet inte har direkt effekt, nationell
lagstiftning tolkas i konformitet med rambeslutet.24 Domstolen har även utgått från,
att en medlemsstat i princip inte får vägra att verkställa en arresteringsorder annat
än på de grunder som särskilt nämns i rambeslutet.
För att nämna ett mera konkret exempel så har domstolen uttalat, att i den
mån kravet på dubbel straff barhet gäller (som ovan nämndes gäller det inte
i en mängd särskilt uppräknade fall, och inte alls inom ramen för den nordiska
arresteringsordern), kan den verkställande myndigheten ”inta ett flexibelt synsätt”
vid bedömningen av kravet, i förhållande till såväl brottsrekvisit som brottets rättsliga
rubricering.25 Domstolen har å ena sidan betonat betydelsen av att rambeslutets
tidsfrister respekteras men å andra sidan ansett att ett överskridande av en frist inte
automatiskt leder till att förfarandet avbryts – då effektiviteten kunde lida än mera
om den utfärdande myndigheten tvingas utfärda en ny arresteringsorder och alltså
börja allt från början igen.26
Kravet på snabbhet och effektivitet får emellertid inte leda till att rambeslutets
rättssäkerhetskrav åsidosätts. Som exempel kan nämnas, att domstolen, förutom att
anse, att en polismyndighet inte kan utgöra en ”rättslig myndighet”, företrätt en rätt
strikt tolkning av kravet i artikel 4a.1 i rambeslutet på att en bestraffad person, som
inte närvarit vid förhandlingen, antingen ”kallats personligen” eller ”på annat sätt
faktiskt officiellt underrättats” om tid och plats för förhandlingen.27 Domstolen har
23
24
25
26
27

Mål C-396/11, Radu, EU:C:2013:39, punkt 34.
Mål C-579/15, Popławski, EU:C:2017:503, punkt 25-31.
Mål C-289/15, Grundza, EU:C:2017:4, punkt 36.
Mål C-237/15 PPU, Lanigan, EU:C:2015:474, punkt 40.
Mål C-108/16 PPU, Dworzecki, EU:C:2016:346.
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även krävt, att en europeisk arresteringsorder bör föregås av en fristående nationell
arresteringsorder.28
Härtill kommer den omstridda och komplicerade frågan om förhållandet mellan
å ena sidan rambeslutet och kravet på ett snabbt och effektivt verkställande av en
europeisk arresteringsorder och å andra sidan behovet att respektera de misstänkta
eller bestraffade personernas grundläggande rättigheter. Kan tvivel om den utfärdande
statens vilja och förmåga att respektera de grundläggande rättigheterna, inklusive
rättsstatsprincipen, leda till att verkställandet av en arresteringsorder förvägras?
Denna frågeställning har varit aktuell i flera medlemsstater (inklusive Finland) då
parlament och regeringar tagit ställning till genomförandet av rambeslutet om en
europeisk arresteringsorder i nationell rätt. Och i skäl nr 6 i ovan nämnda nordiska
konvention av år 2005 om en nordisk arresteringsorder uttalas, att ingen får bl.a.
”överlämnas” till en stat där han eller hon löper en ”allvarlig risk” att utsättas
för dödsstraff, tortyr eller annan omänsklig eller förnedrande behandling eller
bestraffning.

5. Grundläggande rättigheter: domarna i Melloni samt
Aranyosi och Ca�lda�raru
För en diskussion om denna frågeställning blir särskilt domarna i Melloni, samt i
Aranyosi och Căldăraru, av central betydelse. Innan jag går närmare in på dessa två
domar bör dock några inledande synpunkter framföras.
I sin rättspraxis har EU-domstolen betonat kravet på snabbhet och effektivitet
inte endast när det gäller tillämpningen av straffrättsliga instrument utan även i
samband med det civilrättsliga samarbetet och särskilt då frågan om olovligt
bortförande av barn. Domstolen har också i detta sammanhang betonat vikten av ett
snabbt och effektivt återlämnande av olovligt bortförda barn, i enlighet med den s.k.
Bryssel IIa-förordningen 2201/2003.29 Huvudansvaret vilar på den utfärdande staten
och dess domstolar. När den utfärdat ett beslut om återlämnande, bör domstolarna i
det verkställande landet i princip alltid återlämna, utan att ingå i en ny prövning om
huruvida ett återlämnande är i enlighet med barnets bästa. Frågan gäller dock inte,
bör barnets och föräldrarnas grundläggande rättigheter respekteras (naturligtvis bör
de grundläggande rättigheterna respekteras) utan vilken av de två medlemsstaterna
som har huvudansvaret för att så skall ske. Detta ansvar vilar på den utfärdande
28
29

Mål C-241/15, Bob-Dogi, EU:C:2016:385. Se även mål C-453/16 PPU, Ozçelik, EU:C:2016:860.
Rådets förordning (EG) nr 2201/2003 av den 27 november 20003 om domstols behörighet och
om erkännande och verkställighet av domar i äktenskapsmål och mål om föräldraansvar samt om
upphävande av förordning (EG) nr 1347/2000, EGT, L 338, 23.12.2003, s. 1.
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staten, och eventuella klagomål till europeiska människorättsdomstolen skall riktas
mot denna stat.30 Sistnämnda domstol har kanske inte alltid i tillräcklig grad beaktat
detta särdrag i EU:s rättsordning men efter Strasbourgdomarna i Povse och Avotinš 31
förefaller det som om spänningen mellan Luxemburg- och Strasbourg- domstolens
rattspraxis lindrats.
Innebär det ovansagda, att EU-domstolen vägrar erkänna några som helst avsteg
från kravet på omedelbart verkställande? Nej så onyanserad är domstolens rättspraxis
inte. Det kanske viktigaste startskottet för en viss nyansering av principen om
villkorslöst erkännande kom i samband med frågan om återlämnande av asylsökanden
till den medlemsstat som enligt den s.k. Dublinförordningen (senaste version i
förordning 604/201332) är primärt ansvarig för att behandla ansökan. I domen i N.S.
uttalade domstolen, att en medlemsstat inte endast får utan bör låta bli att återlämna
en asylsökande till en annan medlemsstat där allvarliga systemproblem inte medger
att förbudet mot en omänsklig eller förnedrande behandling respekteras.33 I senare
rättspraxis har domstolen gjort det klart att dylika problem även kan innefatta en
risk som inte nödvändigtvis gäller alla asylsökande utan enbart en viss grupp eller
kategori av människor.
När det gäller den europeiska arresteringsordern bör i första hand betydelsen
av domen i Melloni framhållas. Den spanska författningsdomstolen ville bl.a. veta
om den kunde uppställa ett villkor för överlämnande som den utläste i sin egen
grundrättskatalog men som inte nödvändigtvis följde av det europeiska rambeslutet.
EU-domstolen anförde 1) att rambeslutet inte innehöll en möjlighet att förena
verkställigheten av arresteringsordern med ett sådant villkor som den spanska
domstolen hänvisat till; 2) ansåg att en dylik tolkning av rambeslutet var förenlig
med artiklarna 47 och 48.2. i EU:s stadga om de grundläggande rättigheterna och
3) uttalade, att artikel 53 i stadgan, som innehåller en allmän hänvisning till bl.a.
internationella människorättskonventioner och medlemsstaternas författningar, inte
ger en medlemsstat rätt att med åberopande av den nationella grundlagen frångå
rambeslutet. Rambeslutet innebär en harmonisering av villkoren för verkställighet
och om medlemsstaterna kunde tillägga ”nationella” villkor skulle det innebära, att

30
31
32

33

På detta område föreligger en omfattande rättspraxis. Som exempel kan anföras mål C-195/08 PPU,
Rinau, EU:C:2008:406, och mål C-211/10 PPU, Povse, EU:C:2010:400.
Beslut av den 18.6.2013 i Povse mot Österrike (nr 3890/11); dom av den 23.5.2016 i Avotinš mot
Lettland (nr 17502/07). Sistnämnda dom gällde dock inte olovligt bortförande av barn.
Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 604/2013 av den 26 juni 2013 om kriterier
och mekanismer för att avgöra vilken medlemsstat som är ansvarig för att pröva en ansökan om
internationellt skydd som en tredjelandsmedborgare eller en statslös person har lämnat in i någon
medlemsstat (omarbetning), EUT L 180, 29.6.2013, s. 31.
Förenade målen C-411/10, N.S. och C-493/10, M.E. et al., EU:C:2011:865.
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”principerna om ömsesidigt förtroende och erkännande som rambeslutet ska stärka
åsidosattes och att rambeslutets verkan undergrävdes” .34
Det är att märka, att Melloni, lika litet som den ovan nämnda domen i Radu,35
som föregick Melloni, inte aktualiserade sådana allvarliga brister i den verkställande
medlemsstatens (i Radu Tyskland, i Melloni Italien) rättsordning som påtalats i ovan
nämnda NS-mål gällande asylsökande. Det är just på denna punkt som situationen
i Radu och i Melloni avviker från den som gällde i det rätt färska målet Aranyosi och
Căldăraru.36 I dessa två förenade mål gjordes gällande, att det fanns allvarliga brister
i fängelseförhållandena i två verkställande medlemsstater (Ungern och Rumänien).
Efter att ha upprepat betydelsen av principerna om ömsesidigt erkännande och
ömsesidigt förtroende hänvisade EU-domstolen till bl.a. artikel 1.3 i rambeslutet,
enligt vilken beslutet inte kan påverka skyldigheten att respektera de grundläggande
rättigheterna, samt artikel 4 i stadgan om de grundläggande rättigheterna, som
innehåller ett absolut förbud mot omänsklig eller förnedrande bestraffning och
behandling. Under ”exceptionella omständigheter” (formuleringen är hämtad från
yttrandet 2/13 gällande ett utkast till avtal om EU:s anslutning till europeiska
människorättskonventionen37) kan principerna om ömsesidigt erkännande och
ömsesidigt förtroende begränsas, dock endast på av domstolen uppställda villkor.
Dessa villkor kan sammanfattas med följande citat ur domen:38 Rambeslutet
skall tolkas så, att:
”om den verkställande rättsliga myndigheten har tillgång till objektiva, trovärdiga,
precisa och vederbörligen aktualiserade uppgifter avseende förhållandena under
frihetsberövande i den utfärdande medlemsstaten som vittnar antingen om systematiska
eller allmänna brister, eller om brister som berör vissa kategorier av personer eller vissa
anläggningar för frihetsberövande, ska myndigheten på ett konkret och precist sätt
kontrollera huruvida det finns grundad anledning att tro att den person, mot vilken
en europeisk arresteringsorder har utfärdats .... löper en verklig risk . . . för att utsättas
för en omänsklig och förnedrande behandling i den mening som avses i artikel 4 i
[stadgan] om de grundläggande rättigheterna, om vederbördande överlämnas till den
medlemsstaten”.

Det bör tilläggas, att denna kontroll bör ske i samråd med den utfärdande
rättsliga myndigheten och under den tid den verkställande myndigheten inväntar

34
35
36
37
38

Mål C-399/11, Melloni, EU:C:2013:107, punkt 63.
Se not 23 ovan.
Förenade målen C-404/15, Aranyosi och C-659/16 PPU, Căldăraru, EU:C:2016:198.
Se not 10 ovan.
Punkt 104 i domen i Aranyosi och Căldăraru, not 36 ovan.
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kompletterande uppgifter skall beslutet om överlämnande skjutas upp, inte
automatiskt förvägras.
EU-domstolen har alltså godkänt idén om att ömsesidigt förtroende inte
skall innebära blint förtroende. Följande reservationer bör dock göras: 1) En
eventuell begränsning av skyldigheten att överlämna kommer i fråga endast under
”exceptionella omständigheter”; 2) domen i Aranyosi och Căldăraru är begränsad
till artikel 4 i stadgan om de grundläggande rättigheter, som gäller förbudet mot
tortyr och omänsklig eller förnedrande bestraffning och behandling (och i detta
sammanhang kan påminnas om, att skäl nr 6 i 2005 års nordiska konvention om
överlämnande nämner endast dödsstraff samt tortyr och annan omänsklig eller
förnedrande behandling); 3) det måste röra sig om en ”verklig risk” att utsättas för
dylik behandling som grundar sig på ”objektiva, trovärdiga, precisa och vederbörligen
aktualiserade uppgifter” och 4) den kontroll som den verkställande myndigheten
utövar över situationen i den utfärdande medlemsstaten bör om möjligt ske i samråd
med den utfärdande rättsliga myndigheten.
Dessa reservationer är centrala för en korrekt tillämpning av Aranyosi och
Căldăraru. Slutledningarna i Melloni står sig fullt ut och skillnaderna mellan de två
domarna beror på skillnaderna i den faktiska och rättsliga situationen. Personer som
utsätts för en europeisk arresteringsorder kommer ofta att försöka misstänkliggöra
förhållandena i den utfärdande medlemsstaten. De verkställande rättsliga
myndigheterna bör inte på alltför lättvindiga grunder inlåta sig på en kontroll av
situationen med de grundläggande rättigheterna i en annan medlemsstat utan bör
i regel presumera, att den utfärdande staten följer stadgan om de grundläggande
rättigheterna. Rambeslutets verkan och principen om ömsesidigt erkännande
undergrävs om en överlämning vägras enbart på den grund att det föreligger
skillnader mellan de två medlemsstaternas rättssystem, praxis eller ekonomiska läge.
Om rambeslutet inte följs kan resultatet bli att brottslingarna går fria.

Slutord
Låt mig till sist återgå till EU-domstolens yttrande 2/13 rörande ett utkast till avtal
om EU:s anslutning till den europeiska människorättskonventionen. I detta yttrande
kom ju domstolen fram till att det utkast som förelåg år 2013 till sitt innehåll inte
var förenligt med unionsrätten. Flera omständigheter framfördes som grund för
denna slutledning men den i mitt tycke viktigaste delen av motiveringen var, att
det planerade avtalet ”inte förebygger risken för att den unionsrättsliga principen
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om ömsesidigt förtroende mellan medlemsstaterna undergrävs”.39 Som ovan
nämndes uttalade domstolen bl.a., att principen om ömsesidigt förtroende är ”av
grundläggande betydelse i unionsrätten, eftersom den gör det möjligt att skapa
och upprätthålla ett område utan inre gränser”. 40 Ett kommande avtal om EU:s
anslutning bör alltså innehålla garantier för att unionens interna rättsordning och
dess särdrag i tillräcklig grad beaktas av Strasbourgdomstolen.
När det gäller den europeiska arresteringsordern och andra motsvarande
straffrättsliga mekanismer blir härvidlag de principer som kommer till uttryck
i Melloni av särskild betydelse. Men det resonemang som kommer till uttryck i
Aranyosi och Căldăraru bör å andra sidan garantera, att en effektiv tillämpning av
dylika mekanismer inte bidrar till att medborgarna utsätts för tortyr eller omänsklig
eller förnedrande bestraffning och behandling. Förhoppningsvis har EU-domstolens
rättspraxis i fråga om den europeiska arresteringsordern funnit en tillfredsställande
balans mellan kraven på ömsesidigt erkännande och respekt för de grundläggande
rättigheterna.

39
40

Punkt 258 i yttrande 2/13, se not 10 ovan.
Ibid., punkt 191.
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Efterforskning i den digitale verden
Kolbrún Benediktsdóttir, vicestadsadvokat, Island

Efterforskning i straffesager har ændret sig meget i de sidste år og årtier. Det er det
mange grunder for men forandringer koblet til den digitale samfund spiller måske
den største rolle. Men hvad betyder det? Vi står selvfølgelige fremfor nye typer av
kriminalitet, især når det gjælder it-kriminalitet fordi at det findes jo altid dem som
vil bruger ny teknologi til at begå forbrydelser. Men hvad er it-kriminalitet? Skal
vi definere it-kriminalitet bredt eller snævert? Vi må passe på at vi ikke for hurtigt
sætter en stempel på en adfærd som it-kriminalitet kun fordi at det er en tilslutning
eller kobling til elektroniske medier. I dagens samfund har de fleste forbrydelser en
ellar anden kobling til elektroniske medier og det er ikke altid nye typer sager men
måske kun nyt scenario eller nye udførelsesformer af kriminalitet. Referatet drøfter
disse spørgsmål og andre relaterede og hvad den nye virkeligheden betyder for politi
og anklagemyndigheder når det gjælder efterforskning i straffesager.

1. Indledning
Det kræver ikke mange ord at beskrive at vi lever i en digital tidsalder. En meget
stor del af kommunikationen mellem folk foregår via nettet eller via anden slags
teknisk udstyr. Vi sender e-mail, sms-besked, og sender besked via sociale netværk
sådan som Facebook, Twitter, Snapchat, etcetera. Vi udfører vores bankforretninger
igennem hjemmebanken og mange af os træder sjældent ind i en bankfilial. Varer
købes i voksende grad via nettet og sådan kunne jeg blive ved med at remse op de
utallige it-muligheder som står til rådighed. Dette er sådan set ikke noget nyt
531
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men dette eskalerer med en enorm fart og teknikken bliver stadig mere sofistikeret.
Det er meget svært bare at holde os orienteret og endnu sværere at holde trit med
udviklingen. Med den voksende tekniske udvikling ser vi også at en ny type
kriminalitet er dukket op, cyber crime, som også kan kaldes it-kriminalitet eller
digital kriminalitiet. Vi ser stadigt nye scenarier af denne type kriminalitet, og
dette medfører at der må findes svar på en række spørgsmål med henblik på at kunne
efterforske og retsforfølge denne kriminalitet. Man kan vistnok sige at næsten alle
kriminelle handlinger som begås i dag, er relateret til computere eller internettet på
en eller anden måde. Overtrædelserne kan være begået ved brug af computere eller
internettet, der kan spores bevismateriale inde i disse eller at overtrædelsen er rettet
mod computere, netværker eller internettet. Dette er virkeligheden som politi og
anklagemyndigheder står over for og den indebærer forskellige udfordringer for det
efterforskningmæssige og retsforfølgningsmæssige arbejde. Disse myndigheder samt
andre parter som er inddraget i behandling af straffesager i retssystemet må følge
godt med i udviklingen som sker og retshåndhævelsessystemet må være parat til at
træde ind og reagere raskt, fordi den digitale verden, ændres hurtigt og udvikles raskt.
På hjemmesiden hos den danske rigsadvokat i februar fandtes en nyhed om hvordan
en it-ingeniør i den danske rigspolitichefs nationale cyber crime enhed (Rigspolitiets
Nationale Cyber Crime Center (NC3) havde for nylig gjort et gennembrud med en
ny efteforskningsmetode som gør det muligt at afsløre de kriminelles transaktioner
på det såkaldte mørkenet (Deep Web), hvor der foregår forskellig kriminalitet, som
f.eks. nakotika- og våbenhandel, deling af pædofilbilleder, m.m. Det beskrives
at denne nye metode nu allerede har ført til straffe i to narkosager i Danmark, og
ligeledes er det beskrevet at denne metode har vakt genlyd hos politimyndigheder
i en række lande.1
Selv om det er meget vigtig at der etableres specielle efterforskningsenheder for
at efterforske kompleks og alvorlig cyber kriminalitet, så er det mindst lige vigtigt
at alle dem som deltager i efterforskningsarbejdet er i besiddelse af grundlæggende
viden for at efterforske kriminalitet som i nogen grad er knyttet til computere og
internettet. Det indebærer efter min mening en bestemt fare hvis man begynder at
klassificere for mange overtrædelser som cyber kriminalitet, selv om de har en vis
relation til computere og internettet. Der er i mange tilfælde bare tale om et nyt
scenario af kriminalitet, som det er mest naturligt af efterforske på traditionel måde.
Jeg har den følelse at der nogle gange svæver omkring en bestemt tendens til at
skubbe disse sager til siden med de argumenter at det er så svært af efterforske disse
sager og at cyberkrimininalitetsenheden må tage sig af dem, fordi overtrædelserne
1

http://www.anklagemyndighede.dk/nyheder/Sider/gennembrud-nye-beviser-ophaeverkriminelles-anonymitet-paa-moerkenettet.aspx. Gennemlæst den 26. februar 2017
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er begået på nettet. Det er derfor vigtigt at politiet og anklagemyndighed følger
godt med i udviklingen og udvider deres kundskaber på dette område. Andre som
er deltagere i sagsbehandlingen af straffesager i retshåndshævelsessystemet, sådan
som dommere og forsvarere, er også nødt til at holde sig ajour med udviklingen, for
at kunne processere sagerne.

2. Cyber kriminalitet – eller bare overtrædelser
i den digitale verden?
Inden vi går videre er der god grund til at kigge nærmere på begrebet
computerkriminalitet (IT-kriminalitet) eller cyber crime på engelsk. Begrebet
cyber crime blev født sammen med internettets opståen. Men hvad betyder begrebet
og hvilken slags kriminelle handlinger falder ind under det? Eller er det måske
unødvendigt at gruppere kriminaliteten på denne måde? Det har været påpeget
at muligvis vil præfiksen cyber i sammenhængen cybercrime være overflødig og
falde bort lige som det er unødvendigt at fremhæve at biler kører uden hestekræfter
(automobil) og at elektriske pærer kører på elekricitet (elektriske pærer).2 Realiteten er
simpelthen den at vi lever i en digital verden og dette gælder på alle menneskehedens
områder, herunder kriminalitet, og at det ville eventuelt være mere naturligt at kalde
dem kriminalitet i en digital verden eller digital crime.3 Dette er efter min mening
meget vigtigt fordi sådan som jeg har tidligere forklaret har der været en bestemt
tendens til at ekspedere forskellige sager med den begrundelse at dette er „bare nogen
cyber crime“ og endda lade det skinne igennem at forholdet måske ikke er straf bart,
fordi det fandt sted på nettet. Eksempler på dette er forskellige sexkrænkelser, bl.a.
krænkelser som har fået betegnelsen hævnporno (e. revenge porn) men som kaldes
almindeligvis i dag digitale sexkrænkelser. I det sidstnævnte begreb kristalliseres
nemlig problemet. Vi har haft nogle tilfælde i Island hvor politiet har hentydet til
anmeldere at det er næsten umuligt at foretage noget efterforskningsmæssigt over for
billeder som har været lagt ud på nettet, distribueret via de sociale medier eller spredt
på lignende måde. At dette var handlinger som ikke falder ind under loven, at dette er
noget som sker på nettet, og at der er meget lidt som kan gøres. Dette er selvfølgelig
totalt urigtigt. Spredning af seksuelle billeder på nettet eller andre it-medier uden
samtykke fra den af bildede person er selvfølgelig en overtrædelse af vedkommende
persons privatliv, den er egnet til at krænke hans ære og er endvidere krænkelse af
kønsfriheden og vedkommendes selvbestemmelsesret. Denne type overtrædelser er
2
3

Inger Marie Sunde. A new thing under the Sun? Crime in the Digitized Society. I NSfK´s 58.
Research seminar report, 2016, s. 61.
Samme kilde.
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ikke noget nyt under solen, seksuelle illustrationer har fulgt menneskeheden helt
siden ur-mennesket gjorde gennembrud i teknikken og huggede billeder i sten.4 Man
kan derfor vistnok sige at ordet digital er overflødigt i begrebet digital sexkrænkelse.
Her er dette bare et nyt forestillingsbillede af sexkrænkelse, men selve handlingen er
fra en ældre tidsalder. Heldigvis har den store diskussion i de seneste halvår omkring
sexkrænkelser bidraget til at disse sager tages mere alvorligt og med et fastere tag,
fordi de fleste kan indse hvor alvorlige disse overtrædelser er.
Lovgivningen i de nordiske lande er udformet for at kunne få ram på disse
forbrydelser på en eller anden måde. Det ser ud til at hovedvægten har været på
krænkelsen af privatlivet og ærekrænkelsesmomentet.5 Det kan nævnes at den
danske regering har i februar 2017 fremlagt en handlingsplan for at styrke indsatsen
mod deling af intime billeder og videoer uden samtykke og den mere organiserede
udnyttelse af private nøgenbilleder.6 Den islandske straffelovgivning herom er sådan
beskaffen at overtrædelserne om privatlivets fred og ærekrænkelser er underkastet
privat påtale, medmindre det drejer sig om nære relationer. Endviderde findes
handlingen at være blufærdighedskrænkelse ifølge straffelovens § 209. 7 Islands
Højesteret har idømt en mand betinget fængselsstraf for blufærdighedskrænkelse
over for sin eks-kæreste ved at offentliggøre billeder af hendes kønsdele på Facebook
efter samlivsophør. Det spillede ingen rolle at pigen havde selv taget billederne og
sendt dem til manden medens de var par.8

3. Politiets beføjelser til indgriben
Politiets beføjelser til at gribe ind har ifølge sagens natur ændret sig en hel del i
løbet af de seneste år og årtier. Dette skyldes blandt andet at der er opstået nye
typer kriminalitet og nye scenarier af overtrædelser, men dette kan også henføres
til krav om styrkere indsats mod terrorhandlinger og organiseret kriminalitet, for
blot at nævne nogle eksempler. Selv om det findes nødvendigt at politiet udrustes
med beføjelser til at efterforske alvorlig kriminalitet og at deres muligheder udvides
for at kunne anvende tvangsmidler, må der dog til stadighed findes vurdering
af hvad der findes rimeligt hvor vidt det kan gå, fordi selvfølgelig er politiets
4
5
6
7
8

Hilaire Barnett: Introduction to Feminist Jurisprudence, 1998, s. 281.
Se § 264 d i den danske straffelov; kap. 24 i den finske straffelov; § 390 i den norske straffelov og
kap. 5 i den svenske straffelov.
https://www.regeringen.dk/nyheder/digitale-kraenkelser/ Gennemset 9. februar 2017.
Bestemmelsen er sålydende: Den som ved uterligt forhold krænker blufærdigheden eller giver
offentlig forargelse, straffes med fænbgsel indtil 4 år eller under formildende omstændigheder med
fængsel indtil 6 måneder eller bøde under formikldende omstændigheder.
Højesteretsdom 10. december 2015 ( nr. 312/2015).
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tvangsforanstaltninger i strid med borgernes grundlæggende rettigheder. Det er
et kendetegn ved disse indgreb at de kan gennemføres med magtanvendelse og
de indskrænker borgernes rettigheder, så som privatlivets fred, rejsefriheden, m.v.9
Der må være en balance mellem politiets beføjelser på den ene side til at efterforske
overtrædelser som angår borgernes vægtige samfundsinteresser, sådan som deres
sikkerhed, og på den anden side deres rettigheder, sådan som f. eks. deres ret til
privatliv. 10 Der er sket en betydelig ændring i de seneste år og endda seneste årtier
i de nordiske landes strafferetsplejelovgivning om politiets tvangsindgreb. Delvis
kan de henføres til at være følge af terrorangrebene i USA den 11. september 2001
og andre sådanne efterfølgende angreb.11 Ikke mindst skyldes dette alle de mulige
slags og stadige ændringer samt hen raske udvikling af computere og it-udstyr som
bliver brugt til at begår kriminalitet.
I Island trådte en ny straffeproceslov nr. 88/2008 i kraft den 1. januar 2009.
De vigtigste ændringer i denne nye lov var at det blev nærmere defineret hvilke
betingelser måtte være opfyldt for at de enkelte indgreb kan anvendes, som indebærer
indskrænkning af menneskerettighederne hos den person som de er rettet mod. I
bemærkninger til lovforslaget blev fremhævet:
Formålet er først og fremmest at gøre politiets beføjelser til at anvende disse indgreb
klarere og at de betinges yderligere ifølge loven, således at borgernes rettigheder ikke
bliver indskrænket ud over det højst nødvendige i politiets stræben efter at opklare
kriminalitet. Ligeledes er loven udformet på en sådan måde at politiet får hjemmel
til anvende metoder som er mest resultatgivende for politiet i dets vigtige rolle at
bekæmpe kriminalitet.12

Efter at loven trådte i kraft fremkom der en del kritik, især om telefonaflytninger,
som gik ud på at beføjelsen var for åben og at betingelserne for anvendelse af
telefonaflytning var uklare, forsvareres adgang til optagne telefonsamtaler var
næsten ingen og at reglerne om forbud mod at aflytte samtaler med forsvarere
samt destruering af samtaler ikke var i orden.13 Det har også været kritiseret at
kontrollen med gennemførelsen af telefonaflytning ikke har været tilstrækkelig. For
at imødekomme denne kritik blev der foretaget ændringer af straffeproceslovens
bestemmelser om telefonaflytning ved lov nr. 103/2016 som trådte i kraft den 1. januar
2017. I de generelle bemærkninger i lovforslaget blev følgende fremført:
9
10
11
12
13

Eiríkur Tómasson. Strafferetsplejen. Efterforskning. Tvangsforanstaltninger, 2012, s. 148.
Se f. eks. Eva Smith. Straffeproces. Grundlæggende regler og principper, 2014, s. 12-14.
Samme kilde, s. 14-15.
Althingsdokument. 252, 135. lovgivende forsamling 2007-2008, s. 117
Se bl.a. Reimar Pétursson. Telefonaflytninger. Advokatbladet, 3. hæfte. 2015, s. 20.
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Med lovforslaget foreslås at betingelserne for at kunne anvende de indgreb som er
nævnt i lovens §§ 81 og 82, stk. 2 i straffeprocesloven bliver skærpet, og at de samtidig
gøre mere tydelige. Det foreslås også at der beskikkes en advokat for at varetage den
persons interesser som indgrebet er rettet mod, inden retten afsiger kendelse om dette,
og i tillæg er fastsat udførlige regler om gennemførelsen af indgreb af denne art og
om behandlingen af de oplysninger som er tilvejebragt på denne måde, herunder er
det fremhævet at rigsadvokaten skal være den kontrollerende myndighed med at de
oplysninger som tilvejebringes ved telefonaflytninger eller lignende indgreb bliver
destrueret i overensstemmelse med loven.14

I forbindelse med denne gennemgang kan det nævnes at i sager som blev kaldt for
kraksager, det vil sige straffesager som opstod på grund af krakket hos de islandske
banker i 2008, blev der ført en hård kamp om telefonaflytninger. Fremgangsmåden
ved telefonaflytninger i Island var følgende: Efter at kendelse var blevet afsagt om
at aflytning kunne foretages, tog cybercrime-efterforskningsenheden hos politiet
i hovedstadsområden kontakt med det pågældende teleselskab, som så sørgede for
den fornødne kobling til det telefonnummer som skulle aflyttes. Efter tilkoblingen
overføres alle telefonsamtaler fra den aflyttede telefon ind på et bestemt system
hos politiet hvor de lagres på lydfiler. Oplysninger om de telefonnumre som den
pågældende tager kontakt med, kommer ikke med, undtagen fra et teleselskab, og
i de tilfælde sker det først nogle minutter efter at samtalen er begyndt, og det er
kun numre fra mobiltelefoner som fremkommer. Der kan kun aflyttes i realtid i
efterforskningsenhedens lokale hvilket sjældent bliver gjort. Så snart som samtalerne
er afsluttet bliver de gjort tilfængelige for efterforskerne. Da den særlige anklagers
embede efterforskede straffesager som var knyttet til bankkrakket, kunne det
forekomme at sigtedes samtaler med deres forsvarere var blevet optaget på denne
måde, d.v.s. var kommet ind på lydfiler. Når efterforskerne blev klare over dette
blev disse samtaler destrueret. I Islands Højesterets dom af 1. februar 2016 i sag nr.
842/2014 findes følgende påstand:
Det foreligger at tiltaltes samtaler med deres forsvarere blev aflyttet under sagens
efterforskning uden at disse optagelser omgående blev destrueret, sådan som det er
foreskrevet i § 85, stk. 1 i straffeprocesloven. Disse optagelser er ikke blevet fremlagt,
hvilket også er forbudt i henhold til § 134, stk. 4 i loven.15

Om dette forelå ikke andet end af efterforskerne havde for retten beskrevet hvordan
telefonaflytningerne blev gennemført og at når det blev klart at sigtede talte med
14
15

Althingsdoukument.1087, 145. lovgivende forsamling 2015-2016, s. 2-3.
Højesteretsdom. 1. februar 2016 (842/2014).
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sin forsvarer blev aflytningen af brudt. På grund af fejltagelse var denne optagelse
ikke blevet tilintetgjort snarest muligt. I denne dom i Højesteret findes også et
andet interssant punkt som bør nævnes. I dommen er fremhævet at blandt sagens
materiale er:
[...] optagelser af telefonsamtaler og anden kommunikation som de tiltalte havde
med andre kort tid efter at de havde afgivet forklaring hos politiet, hvor de havde
retslig stilling som sigtede, var de ikke forpligtet til at besvare de spørgsmål som de
fik stillet angåede de straf bare forhold som de var sigtet for. Ved at aflytte tiltaltes
telefoner under disse omstændigheder, til trods for at det var ifølge retskendelser,
blev deres ret til retfærdig rettergang krænket ifølge § 70, stk. 1 i grundloven og §
6, stk. i Den Europæiske konvention til beskyttelse af menneskerettigheder og andre
grundlæggende frihedsrettigheder jf. lov nr. 62/1994. Disse optagelser vil blive forbiset
ved afgørelsen af sagen .

Det er klart at disse telefonaflytninger blev udført på grundlag af retskendelse
og det var ligeledes klart da disse kendelser blev afsagt, at det forventedes at de
sigtedes telefoner ville blive aflyttet, og det var også klart at dette drejede sig om et
forhold som havde fundet sted lang tid forinden eller før bankkrakket.16 Dommen
fremkaldte en række spørgsmål. Siger Højesteret at telefoner aldrig kan aflyttes hos
personer som har fået stilling som sigtede på en formelig måde? Siges herved at
der ikke kan foretages aflytninger af telefoner hos personer som har givet forklaring
hos politiet som sigtede? I dommen siges at sigtedes telefoner var blevet aflyttet
kort tid efter at de havde givet forklaring hos politiet. Betyder dette at de sigtedes
telefoner kan aflyttes senere og i så fald, hvor lang tid må der været gået? I henhold
til en uformel spørgerunde hos anklagemyndighedens repræsentanter i de øvrige
nordiske lande, kom de svar at domstolene i deres lande ville næppe været kommet
til samme resultat som Islands Højesteret om dette punkt. I Norge kom det forhold
til prøve hvorvidt aflytning af telefon hos en person som havde fået stilling som
sigtet var i strid med retten til ikke at inkriminere sig ifølge § 6 i Den Europæiske
Menneskeretighedskonvention. Norges Højesterets resultat var at det ikke var
tilfældet.17
I Danmark har der været foretaget en del ændringer af retsplejeloven, blandt andet på
baggrund af trusselen om terrorhandlinger, blandt andet i de såkaldte terrorpakker
fra årene 2002 og 2006. Retsplejeloven i Norge blev ændret i året 2016. Formålet
16
17

Højesteret havde ikke fået disse sager til behandling på dette tidspunkt, fordi på dette tidspunkt
forudsatte loven ikke at der skulle beskikkes en advokat for at varetage sigtedes interesser i sager
som disse. Dette er senere blevet ændret med lov nr. 103/2016.
Se Avgjörelse fra Höyesteretts kjæremålsutvalg Rt. 20505-205 – KK-2003-2.
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med lovændringerne var at øge politiets indgrebsmuligheder til at anvende (skjulte
tvangsmidler) for at efterforske, afværge og bekæmpe alvorlig kriminalitet.18 I
Sverige trådte i kraft den 1. januar 2015 en lovændring som forankrede anvendelse
af tvangsmidler til efterforskning af alvorlige overtrædelser.19 I Finland gælder
bestemmelser i Tvångsmedelslag 22.7.2011/806. 20

Efterforskning af omfattende og alvorlige overtrædelser sådan som terrorhandlinger
og organiseret kriminalitet strækker sig ofte til flere lande og endda verdensdele. Den
tekniske udvikling har gjort det muligt at det er nemt at begå kriminalitet på tværs af
landegrænser. Gerningsmanden kan sidde hvor som helst i verden ved en computer
med internetforbindelse og svindle sig til penge fra personer og virksomheder.
Terrororganisationer kan dirigere en udsending til et sted hvor som helst i verden for
at begå terrorhandlinger og såvel narkotika som menneskehandelsslaver bliver sendt
fra det ene land til det andet. Det bliver stadigt mere vigtigt at politimyndighederne
i verden har et godt samarbejde, både når det gælder de mest komplekse og
alvorligste forbrydelser, og også når det drejer sig om samarbejde omkring anden
kriminalitet, s.s. sexovertrædelser, voldsforbrydelser, økonomiske forbrydelser, o.s.v.
Europarådets konvention om IT-kriminalitet (Convention on Cybercrime) som blev
vedtaget den 23. november 2001 er meget vigtig når det gælder samarbejde mellem
medlemslandene på dette områe. I fortsættelse af gennemgangen ovenfor kan det
nævnes at konventionens gyldighedsområde er meget udstrakt og begrebet cybercrime
bør fortolkes med udvidende fortolkning, fordi konventionen finder anvendelse på
kriminalitet som er rettet mod elektroniske data og deres fortrolighed, kriminalitet
som på nogen måde er relateret til computere og krænkelser på ophavsrettens område.
Konventionen har som mål at der opnås større ensartethed mellem landene
når det gælder straffelovgivningen på cybercrime området og at der føres en
fælles kriminalpolitik når det gælder indgreb og metoder til efterforskning af
sådan kriminalitet samt velfungerende internationalt samarbejde. Det fremgår af
konventionens præambel at blandt målene med den er at:
[...] at gøre efterforskning og sagsbehandling af straffelovsovertrædelser som relaterer
til edb-systemer og elektroniske data mere effektiv og gør det muligt at tilvejebringe
bevismidler i digital form som er knyttet til straffelovsovertrædelser.
18
19
20

https://www.regjeringen.no/no/tema/lov-og-rett/kriminalitet-og-politi/innsikt/politimetoder/
id2501905/.
https://riksdagen.se/sv/dokument-lagar/arende/betankande/hemliga-tvangsmedel-mot-allvarligabrott_H201JuU2.
http://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/2011/20110806.
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Det kan siges at konventionens overordnede mål er at:
For det første at harmonisere substansen i national straffelovgivning og relateret
lovgivning med national lovgivning om cybercrime, for det andet at indføre nødvendige
straffeprocessuelle bestemmelser for at kunne efterforske og strafforfølge personer som
begår kriminalitet ved brug af computersystemer eller digitalt udstyr og for det tredje
at fremme øget, hurtigt og velfungerende internationalt samarbejde på dette område. 21

Konventionens bestemmelser som handler om at fremme internationalt samarbejde
på cybercrime området er selvfølgelig meget vigtige. Navnlig når det haves i
tankerne at definitionen af overtrædelserne er så udvidede sådan som tidligere er
forklaret, og også når der ses hen til hvor stor del af kriminaliteten i dag har ofte
relationer til andre lande.

4. Udfordringer ved efterforskning af straffesager i den
digitale verden
Sådan som det er blevet fremhævet flere gange så findes der i langt de fleste tilfælde
nogen slags relationer til internettet eller computere når kriminalitet efterforskes.
Lad os se på et eksempel om sexkrænkelse. Når det drejer sig om efterforskning af
voldtægt kan det være af betydning at undersøge interaktionen mellem den sigtede
og offeret, blandt andet på de sociale medier, både inden hændelsen, hvis de kendte
hinanden i forvejen, og også efter hændelsen. I sager som handler om grooming af
teenagere er det åbenlyst at kommunikationen mellem gerningsmanden og offeret må
undersøges, og det kan være af stor betydning at kunne lokalisere offeret i nærheden
af sigtedes hjem på et tidspunkt som det formodede overgreb fandt sted, hvis sigtede
nægter at have truffet offeret. Dette punkt var af værdifuld betydning, sammen
med andet bevismateriale selvfølgelig, i en sag i Islands Højesteret, nr. 170/2015 af
1. oktober 2015. Tiltalte blev sigtet for at have i to tilfælde krænket en 14 årig pige
sexuelt i hans hjem. Den første gang var det for at have øvet sexchickane men den
anden gang var det for at have haft samleje med hende uden hendes samtykke,
ved ulovlig tvang. Tiltalte erkendte at han havde kommunikeret med pigen via
de sociale medier og med sms men han sagde at hun aldrig var kommet i hans
hjem. Blandt det som blev lagt til grund da han blev fundet skyldig var telefoniske
oplysninger fra pigens telefon som viste at transmission fra telefonen var sendt via
en telefonsender i nærheden af sigtedes hjem i begge tilfældene som hun forklarede
21

Altingsdokument.905, 132. lovgivende forsamling, 2005-2006, s. 3.
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at hun havde været hjemme hos ham. Dette styrkede pigens forklaring.22 Nogle
sexkrænkelser er faktisk begået på internettet, f. eks. sager som angår besiddelse af
børnemisbrugsbilleder eller som angår andre sexkrænkelser i form af grove seksuelle
sms-besked som bliver sendt til offeret. I nogle tilfælde kan det være formålstjenligt
hvis efterforskeren har kendskab til hvordan bevismidler kan tilvejebringes, bl.a.
i form af at opspore en gerningsmand. Det er også af betydning at der lægges
grænselinjer om hvor langt der kan gås. I en sag fra Islands Højesteret af 27. august
2012 i sag nr. 562/2012 kom det til prøvelse hvor langt politiets beføjelser til indgreb
rækkede, men politiet begærede oplysninger fra teleselskaber om alle opringninger
og indringninger via transmissionsanlæg i et bestemt område i et nærmere afgrænset
tidsrum. Politiet i Sydlandet havde til efterforskning voldtægt af en pige på et
festival på Vestmannaøerne, og det var klart at hverken offeret eller vidner kunne
identificere geningsmanden. Da billedmateriale fra overvågningskameraer i området
blev undersøgt kunne der derimod ses en mand som passede til offerets og vidners
beskrivelse af hans signalement og påklædning, og han sås løbe bort fra området
samtidig med at han snakkede i mobiltelefon. Politimesteren nedlagde den påstand
for herredsretten at teleselskaber blev forpligtet til at udlevere til politiet oplysninger
om alle op- og indringninger igennem transmissionsanlæg i området i et tidsrum af
10 minutters varighed. Herredsretten i Sydlandet tiltrådte kravet, men en teleudbyder
kærede kendelsen til Højesteret, som ophævede den. I Højesterettens præmisser blev
følgende fremhævet:
Ifølge § 80 i straffeprocesloven kan det som led i efterforskningen af en straffesag
pålægges teleselskaber at give oplysninger om telefonsamtaler eller anden interaktion i
en bestemt telefon, computer eller andet kommunikationsapparat forsåvidt betingelserne
som er anført i § 83, stk. 1 og § 84, stk. 1 er opfyldt. Hjemmel til at tilvejebringe
teleoplysninger ifølge § 80 i straffeproceslovens nr. 88/2008 er et bebyrdende indgreb,
og indebærer en undtagelse fra § 70, stk. 1 i grundloven om privatlivets fred, hjemmet
og familien. Af denne grund bliver bestemmelsen ikke fortolket mere udvidende end
fremgår af dens tekst. Betingelsen for at der gives mulighed for at tilvejebringe det
omtalte materiale er at der findes begrundet mistanke om at nogen bestemt telefon
eller kommunikationsapparat har været brugt i forbindelse med en straf bar handling.
[...] I denne sag sag som er her til afgørelse er sagsøgerens krav ikke rettet mod nogen
bestemt telefon eller kommunikationsapparat, men derimod går kravet ud på at der
indsamles oplysninger om alle mobiltelefoners op- og indringninger via telesendere
som blev opfanget i Herjólfsdalur i et bestemt tidsrum. Eftersom sagsøgers krav er
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Højesterets dom 1. oktober 2015 (170/2015).
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mere vidtgående end der kan rummes indenfor beføjelsen i § 80 i straffeprocesloven
nr. 88/2008, bør kravet afslås. 23

Her mente Højesteret at rettighederne hos en ikke angivet gruppe personer var blevet
krænket og at lovens betingelser om at det bør dreje sig om bestemte telefoner eller
kommunikationsapparater ikke var opfyldt. I en nylig dom fra Islands Højesteret
af 23. februar 2017 i sag nr. 127/2017 blev resultatet noget helt andet. Denne sag var
knyttet til politiet i Sydlandets efterforskning af formodet blufærdighedskrænkelse
ifølge straffelovens § 209.24 Politiet havde modtaget nogle anmeldelser i anledning
af grove billeder, tekstbesked og videoer fra et bestemt brugernavn på social medie.
Politiets mistanke var rettet mod en bestemt person for at stå bag brugernavnet, men
personen nægtede at være skyldig. Politimesteren fremlagde krav i herredsretten om at
det sociale medies udbyder forpligtedes til at give politiet oplysninger om IP adresse,
IMEI serienummer eller andet mærke på det bestemte kommunikationsapparat som
relaterede til de omtalte brugerkonto i en bestemt periode. Denne gang afslog
herredsretten kravet og henviste bl.a. til Højesterets præmisser i sagen nr. 562/2012:
Politimesterens påstand i sagen er hverken rettet mod en bestemt telefon, computer
eller anden slags kommunikationsapparat, eller sigter mod at få oplysninger om
telefonsamtaler eller anden kommunikation, men derimod er den rettet mod at få
tilbejebragt oplysninger om identificering af et kommunikationsapparat som var koblet
til en forbrugerkonto på det sociale medie [...] i et afgrænset tidsrum, men identifikation
af et kommunikationsapparat kan hverken antages for at være telefonsamtaler eller
anden kommunikation. Der foreligger faktisk intet om hvorvidt der er tale om et eller
flere apparater eller hvilken slags apparat dette er. Der foreligger heller intet om hvem
er den retmæssige indehaver af den omtalte brugerkonto eller apparat eller apparater.
Ifølge ordlyden i straffeproceslovens § 80 findes den ikke at indeholde hjemmel for
den tilvejebringelse af oplysninger som sagøgerens påstand er rettet mod. Der findes
ikke grundlag for at anvende udvidende fortolkning på lovbestemmelsen ifølge dens
ordlyd, bl. a. under henvisning til Islands Højesterets dom.

Politimesteren påkærede kendelsen til Højesteret som kom frem til det modsatte
resultat med følgende begrundelse:
Sagsøgers krav går ud på at få oplysninger fra sagsøgte som er teleudbyder,
om identifikation af det kommunikationsapparat, som er knyttet til kontoen
hos den førnævnte bruger. Her er derfor tale om oplysninger om et bestemt
kommunikationsapparat som sagens efterforskning er rettet mod. Omstændighederne
23
24

Højesterets dom 27. august 2012 (562/2012).
Se fodnote 7.
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i denne sag er forskellige fra sagen i Højesterets dom af 27. august 2012 i sagen nr.
562/2012, hvor der begæredes oplysninger som blev rettet mod et uafgrænset antal
brugere af kommunikationsapparater som ikke var på nogen måde indblandet i den
sag som var til efterforskning. I medfør af dette findes at sagsøgerens påstand rummes
indenfor ordlyden i straffeproceslovens § 80, stk. 1 i belysning af hvordan den fortolkes,
hvilket er tidligere blev forklaret. 25

I disse to sager kan man se en klar forskel efter min mening. På den ene side
krav om at få oplysninger om alle mobiltelefoner som blev brugt i et bestemt
område i et bestemt tidsrum, og på den anden side at få oplysninger om hvilken
kommunikationsapparater er knyttet til et brugernavn som var til efterforskning.
Det vil så vise sig hvordan det lykkes at tilvejebringe de ønskede oplysninger fra
teleudbyderen, som i dette tilfælde var Facebook.
Der kan nævnes to domme fra Islands Højesteret fra i april 2016, nr. 291/2016
og 297/2016.26
Begge sager handler om politiets beslaglæggelse af sigtedes mobiltelefoner
som de ikke ville acceptere og gik til retten. Herredsretten tiltrådte kravet om
beslaglæggelse i begge tilfælde men kendelserne blev påkæret til Højesteret.
Højesteret gav politiet medhold i at de havde været i deres ret til at beslaglægge
mobiltelefonerne under henvisning til § 68 i straffeprocesloven uden forudgående
kendelse. Politiet havde derimod ikke hjemmel til at undersøge mobiltelefonerne
uden kendelse, thi selvom politiet kunne beslaglægge mobiltelefonerne, så forholdt
omstændighederne sig således, at de var i substansen kommensurable med de
omstændigheder som bestemmelserne i straffeproceslovens § 70, stk. 1 og § 84, stk.
1 omfatter og ifølge analogi er det klart at politiet må have en kendelse for at kunne
undersøge indholdet i mobiltelefonen.27
Det kan tiltrædes med Højesteret at var rigtigt at opnå kendelse for at politiet
kunne undersøge og gennemgranske de sigtedes mobiltelefoner, idet det var ganske
simpelt at sikre bevis efter beslaglæggelsen frem til at en kendelse foreligger.
25
26
27

Højesterets dom 23. februar 2017 (127/2017)
Højesteretsdomme 20. april 2016 (291/2016 og 297/2016).
Bestemmelserne er sålydende: § 70, stk. 1 Breve og andre forsendelser som befinder
sig hos et post- eller telekommunikationsselskab kan beslaglægges, samt telegrammer,
telefaksmeddelselser, e-mailer og anden telekommunikation, som findes i hans varetægt hos et
telekommunikationsselskab, for så vidt efterforskningen foretages i forbindelse med en forbrydelse
som ifølge loven kan straffes med fængsel. Hvis afsenderen og modtageren ikke er til stede ved
beslaglæggelsen, skal de snarest muligt blive oplyst herom, dog sådledes at dette ikke forspilder
sagens yderligere efterforskning. Undersøgelse af indholdet af breve, telegrammer og andre
forsendelser, som er tilbageholdt ifølge dette stykke, kan kun ske efter en retskendelser. § 84,
stk. 1 Beslutning om indgreb efter §§ 80-82 træffes ved kendelse. Dog kan oplysninger efter
§ 80 gives uden retskendelse hvis der foreligger udtrykkeligt samtykke fra den som råder over
telekommunikationen, computeren eller kommunikationsapparatet, eller som er dettes indehaver.
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Politiet ville på den anden side have haft problemer hvis modbiltelefonen eller andre
kommunikationsapparater som skal undersøges, er krypterede. Det sker i voksende
grad at sådanne apparater er krypterede og endda på en sådan måde at det er næsten
umuligt at trænge ind. Nogle mobiltelefoner er udrustet med fingeraftryksværn,
d.v.s at de kan kun åbnes når ejeren trykker med en bestemt finger på en lukketast.
Efter min mening ville politiet aldrig have hjemmel til at tvinge en sigtet person
til at trykke sin finger på telefonen, men derimod - hvis det var lykkedes politiet
at kopiere sigtedes fingeraftryk, som de har hjemmel til at løfte,- mener jeg at de
havde hjemmel til at åbne telefonen. Jeg kender dog ikke hvorvidt et sådant forhold
har været udsat for retslig prøvelse.
Der kan også spekuleres over et opdigtet eksempel som er relateret til dette.
Politiet eftersøger en sigtet mand som er efterlyst og det får oplysninger om at
han befinder sig i en bestemt bolig. Når politiet ankommer får politiet tllladelse
fra boligejereren til at gå ind i lejligheden og der anholder det den sigtede mand,
som sidder for foran boligejerens computer, men er inde på sin egen Facebook-side.
Boligejeren tillader også at boligen ransages. Politiet kan på computerskærmen
se at der er åben interaktion mellem den sigtede og et vidne i den sag som er til
efterforskning, og at det er klart at denne kommunikation kan være af væsentlig
betydning i sagen. Siden på det sociale medie er som sagt åben, og boligejeren har
givet tillaldelse til ransagning og beslaglæggelse af computeren, men har politiet
tilladelse til at gennemlæse den sigtedes kommunikation uden samtykke fra ham
eller ifølge en retskendelse. Spiller det en rolle om politiet kun gennemlæser det som
kan ses på skærmen eller kan det også lade interaktionen løbe op og ned på skærmen
og læse den i sin helhed? Efter min mening ville det være rigtigst i dette tilfælde
at politiet „beslaglægger“ Facebook-kontoen, d.v.s. anholder den efterlyste hvis der
hjemmel herfor, og eventuelt ændrer passwordet således at den sigtede ikke kan slette
kommunikationen, og fremsætte krav i retten om adgang til kontoen i sin helhed
og derefter gennemlæse kommunikationen hvis der fås tilladelse til det. Jeg finder
ligeledes at politiet kunne fremlægge et foto af skærmen hvor kommunikationen kan
ses, til understøttelse af sit krav for retten.
Man må nok erkende at politiets efterforskning i den digitale verden udføres
med de hjælpemidler og kundskaber som politiet er i besiddelse af til enhver tid.
Det er derfor uhyre vigtigt – sådan som jeg har tidligere nævnt – at politiet får
tilstrækkelige resurser til at politifolkene kan vedligeholde deres viden på dette
område og lære mere og til køb af nødvendigt og tidssvarende udstyr. Der er også
et andet tvivlspørgsmål, nemlig hvor langt politiet må gå i efterforskningsøjemed?
Selv om politiet kan tilvejebringe bestemte oplysninger eller data, betyder det så også
at de har hjemmel til det? I en dom fra Danmarks Højesteret af 10. maj 2012 (UfR
2012.2614H) blev spørgsmålet om jurisdiktion sat på prøve i en narkosag hvorvidt
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det danske politi kunne beslaglægge og undersøge indholdet på en Facebook-side
hos sigtede og Messenger-delen af hans Facebook –side. Forsvareren hævdede at
alle oplysningerne på sigtedes Facebook-profil er lagret på en server i Californien
og at Messenger-profilen er hjemmehørende i Luxembourg. Han gjorde gældende at
indgreb uden for landets grænser kræver lovhjemmel og tilladelse fra de pågældende
lands myndigheder, og disse forelå ikke. Under efterforskningen havde politiet via
telefonaflytning fået kendskab til koderne til Facebook- og Messenger-profilerne.
Politiet havde foretaget en kortvarig aflæsning af Facebook-profilen med henblik på
at konstatere, om der fortsat var adgang til profilen. Danmarks Højesteret fandt frem
til det resultat at politiets indgreb har karakter af gentagne hemmelige ransagninger
og at betingelserne efter retsplejelovens § 793, stk.1, nr. 1 jf § 799 herfor er opfyldt.
Da kriminaliteten var undergivet dansk straffemyndighed, da sagen efterforskes af
danske myndigheder, og da indgrebene kan foretages uden at involvere udenlandske
myndigheder, var det uden betydning at sigtede i en periode befandt sig i udlandet og
at oplysningerne på profilerne befinder sig på servere i udlandet.28 Efter min opfattelse
er denne konklusion hos Danmarks Højesteret rigtig, det spiller en afgørende rolle
at danske myndigheder kan komme ind på siderne hos sigtede fra hvilken som helst
computer som er tilsluttet internettet og oplysninge som bliver lagret på internettet.
Det må ligeledes haves i tankerne at brugere af tjenester hos teleudbyderne af sociale
medier, e-mail, m.m. meget sjældent har kendskab til hvor deres data bliver lagret og
det kan endda være ganske besværligt for efterforskerne at finde ud af det. Da den
såkaldte „Baugs-sag“, som var knyttet til en af bankkraksagerne, blev efterforsket fik
den særlige anklager hjemmel til ransagning hos et islandsk teleselskab med henblik
på at beslaglægge og kopiere data i digital form, som selskabet lagrede for bestemte
islandske selskaber. Serveren som lagrede de digitale data, heriblandt e-mails, var i
Storbritannien. I forretningsstedet hos det islandske teleselskab kunne man derimod
logge sig ind og „suge“ data ud. Hvis det pågældende teleselskab havde også været
i Storbritannien, havde man selvsagt måttet søge bistand hos myndighederne dér
i landet, for at kunne gennemføre søgning og beslaglæggelse på forretningsstedet.

5. Afsluttende bemærkninger
Det er indlysende at der henstår utallige spørgsmål ubesvarede, som er relateret til
efterforskning og retsforfølgning i vores tidsalder. Teknikken galoperer og gør store
fremskridt og det slider på politiet at følge med i denne udvikling og holde trit med
28

Lars Bo Langsted har fremsat interessante bemærkninger om dommen i Digital Evidence and
Electronic Signature Law Review, 10. hæfte. 2013, s. 164-165.
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de kriminelle. Jeg finder det nødvendigt at tage et pusterum og overveje hvorvidt og
hvilken slags kriminalitet vi skal gruppere som cybercrime og hvornår vi blot ser et
nyt forestillingsbillede af kendt kriminalitet. Islands Højesteret fandt for nylig en
mand skyldig for forsøg til voldtægt ved at opnå kontakt med en ung dreng igennem
Snapchat under falsk navn. Han fik drengen til at deltage i seksuel snak og fik ham
til at sende billeder af sine kønsorganer. Den næste dag truede han drengen med
billeddeling på det sociale netværk og at lægge ud deres seksuelle chat, hvis drengen
ikke havde seksuel omgængelse med ham inden et bestemt tidspunkt om aftenen.29
I denne sag bestod handlingen simpelthed af forsøg på at opnå seksuel omgængelse
igennem ulovlig tvang – forsøg til tvang. Denne forbrydelse er efter min mening
ikke nogen særlig cybercrime selv om den sociale medie Snapchat blev andvendt og
at al kommunikation foregik dér og på Facebook. Nogle overtrædelser er ganske vist
af sådan karakter at de faktisk er cybercrime og det er enormt vigtigt at politiet har
oprettet cybercrime efterforskningsenheder som er i stand til at efterforske sådan
kriminalitet. Virkeligheden er derimod den at alle som deltager i efterforskning af
straffesager, deres retsforfølgning og anden behandling i retshåndhævelsessystemet
har basale kundskaber til computersystemer og de vigtigste sociale medier. Det
er endvidere klart at myndighedernes samarbejde omkring disse overtrædelser er
højt prioriteret og i denne relation er det nære nordiske samarbejde og Europarådet
konvention om cybercrime meget vigtige. Politiet og anklagemyndigheden står
over for forskellige udfordringer under efterforskning af straffesager i en digital
verden, navnlig når det gælder alvorlige forbrydelser sådan som terrorhandlinger og
organiseret kriminalitet. Men det er lige så vigtigt at være opmærksomme på behovet
for at sikre den rette balance mellem hensynet til retshåndhævelsen og respekten for
de grundlæggende menneskerettigheder.

29

Højesteretsdom 15. december 2016 (441/2016).
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Brottsutredning i den digitala tidsåldern
Henrik Olsson Lilja, advokat, Sverige

Inledning
I artikeln Efterforskning i den digitale verden behandlar vicestadsadvokat Kolbrún
Benediktsdóttir förtjänstfullt frågor som rör modern brottsbekämpning på det iträttsliga området. Utmaningar som snabb teknisk utveckling och beivrandet av nya
brottstyper i förhållande till krav på rättssäkerhet diskuteras. Vi blir även påminda
om vikten av kunskap på området och att it-rättsliga frågor kommit för att stanna.
De frågor som vi möter förefaller vara likartade oberoende av vilket nordiskt
land man utgår ifrån. Vi befinner oss alltså i en intressant övergångsfas där det
ställs stora krav på teknikneutral lagstiftning för att möta snabba teknologiska
förändringar. Samtidigt påminner rättssäkerhetsaspekter oss om att lagstiftningen
inte får bli alltför otydlig. Det blir onekligen en ständig utmaning att hantera dessa
två motpoler.

It-relaterad brottslighet
Klassificeringen av IT-brott kan, som författaren framhåller, emellanåt skapa
förvirring. Ett bedrägeri är grunden samma sak oberoende om det har ägt rum
vid kassan i en banklokal eller via nätet. En stor skillnad är emellertid att brott
via nätet många gånger utförs systematiskt. Brottet blir därmed mera omfattande
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och svårare att reda ut vilket ibland leder till långa väntetider och slutligen många
förhandlingsdagar.
Det klandervärda agerandet förstärks också på nätet. När det gäller exempelvis
förtal krävdes det tidigare en ganska stor ansträngning för gärningsmannen att nå en
större grupp personer med sitt budskap. Numera kan enorm skada förorsakas genom
några enkla knapptryckningar. Skadan förvärras även av svårigheten att få bort
uppgifterna från nätet. Förtalsparagrafen har i det avseendet upplevt en renässans
och allvarligheten återspeglas i de strängare påföljder som utdömts senare år.
En del av dessa frågor har uppmärksammats av den svenske lagstiftaren och
i syfte att förstärka integritetsskyddet har utredningen Integritet och straffskydd 1
tillkommit. I betänkandet behandlas bl.a. frågor om balansgången mellan skyddet för
privatlivet och skyddet för yttrandefriheten med förslag om en ny straff bestämmelse
om olaga integritetsintrång. Tanken med förslaget är att förstärka allvarliga och
uppenbara fall av integritetsintrång genom spridning av bilder om någons sexualliv,
hälsotillstånd eller att någon utsatts för ett allvarligt brott.2
När det gäller storskaliga angrepp mot samhällets institutioner togs vissa viktiga
steg genom Europarådets konvention om it-relaterad brottslighet från 2001. Sverige
har ännu inte ratificerat konventionen men ändrat lagstiftningen för exempelvis
olaga dataintrång, för att anpassa svensk lag till konventionens krav.3 Området är
högaktuellt med anledning av de systemhotande attacker som myndigheter utsatts
för i närtid.
Även kontakter med underåriga i sexuellt syfte har i vissa fall blivit mycket
omfattande på grund av tillgång till nätet. En sjuklig sida hos gärningsmannen
märktes knappt av för några år sedan medan kontaktytan och därmed antal
målsäganden idag är enorm via nätet. Även här kämpar rättsväsendet med omfattande
utredningar och långa förhandlingstider.
Brott som våldtäkt och sexuella övergrepp har också, precis som på Island, fått
utstå prövningar av rättsväsendet under senare år. I ett fall från Högsta domstolen i
Sverige hade en man via nätet förmått målsäganden, som var under 15 år, genom hot
att utföra vissa sexuella handlingar på sig själv såsom smekningar mm.4 Försvaret
invände att handlingarna med tanke på legalitetsprincipen inte kunde falla in
under begreppet ”genomföra en sexuell handling” men HD godkände åklagarens
resonemang. Domen inspirerade åklagare att i ett liknande fall åtala för våldtäkt.5
I detta fall hade gärningsmannen förmått de underåriga målsäganden att, förvisso
1
2
3
4
5

SOU 2016:7
a. bet. s 22
SFS 2014:302
NJA 2015 s 501
se Attunda tr dom meddelad den 23 juni 2016 i mål nr B 1687-14 och Svea hovrätts dom meddelad de
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frivilligt, föra in föremål i sina underliv. Åklagaren hävdade att detta var att jämföra
med våldtäkt men fick inte gehör i vare sig tingsrätt eller hovrätt.6

Polisens tvångsmedel
Rättsväsendet har i de nordiska länderna arbetat för högtryck de senaste åren. Det
har producerats både betänkanden och nya lagar på det it-rättsliga området. Dels
har det funnits en angelägenhet i sig att beivra brottslighet och dels har det funnits
skäl att uppdatera äldre lagstiftning för att möta moderna krav. Fokus i Sverige och
i övriga nordiska länder synes ha varit att reformera och utvidga bestämmelser om
husrannsakan och hemliga tvångsmedel. Dessa bestämmelser återfinns för svensk
rätts del i rättegångsbalkens 27 och 28 kapitel. Precis som författaren skriver har en
omstöpning skett av bestämmelserna och en del har trätt i kraft från den 1 januari
2015 med en utvidgning av möjligheten till hemliga tvångsmedel.7
Vidare pågår i Sverige för närvarande två utredningar med tanken att dels
modernisera reglerna om beslag och husrannsakan (Dir. 2016:20) och dels införa
möjligheten till hemlig dataavläsning 8 (Dir. 2016:36). Ett förslag om hemlig
dataavläsning lades redan för tio år sedan och möttes då av kritik från remissinstanser,
bland annat Datainspektionen och Advokatsamfundet.9 Även mot bakgrund av
terrorattackerna den elfte september ansågs en möjlighet att bugga datorer som
alltför ingripande i den personliga integriteten. Motståndet har dock minskat och
enligt det nya direktivet ska utredaren ”undersöka om hemlig dataavläsning skulle
vara en effektiv metod för att bekämpa terroristbrottslighet och andra allvarliga brott”.10
Möjligheten till hemlig dataavläsning skulle bl.a. kunna lösa frågan om kryptering
och radering av information som idag är ett ständigt problem för brottsutredarna.
Mycket stor del av kommunikationen krypteras idag vilket gör att det inte är möjligt
att avlyssna telefonsamtal. Dessutom gör raderingsprogram att det inte är möjligt att
återställa raderad information på en dator. Mot detta ska vägas att användandet av
s.k. statliga trojaner är problematiskt ur ett demokratiskt perspektiv.
Även om lagstiftaren försöker förse polisen med verktyg att beivra brott är det
inte alltid så att domstolarna accepterar utformningen av lagstiftningsprodukten.
6
7
8

9
10

Se Svea hovrätts dom meddelad den 8 mars 2017 i mål nr B 6666-16.
SFS 2014:1419
Enligt direktivet (s 4) ¨… en metod för de brottsbekämpande myndigheterna att att med någon
form av tekniskt hjälpmedel i hemlighet bereda sig tillgång till en dator eller annan teknisk
utrustning som används för kommunikatiion och därigenom få besked om hur utrustningen
används i realtid och vilken information som finns i den.”
SOU 2012:44 s. 765 ff.
Dir. 2016:36.

549

Br ot t s u t redning i den digi ta l a t id s å l dern

Som exempel kan nämnas de svenska bestämmelserna om lagring av trafikuppgifter. I
ett avgörande från mars 2017 kom domstolen fram till att de svenska bestämmelserna
inte var förenliga med EU-stadgan.11 Kammarrätten, som byggde sitt avgörande på
ett förhandsavgörande från EU-domstolens12, fann att den svenska lagstiftningen om
trafikuppgifter överskred gränserna och kunde inte anses motiverad i ett demokratiskt
samhälle. Den unionsrättsliga proportionalitetsprincipen och föreskrifter om
generell och odifferentierad lagring lade enligt kammarrätten hinder för att acceptera
den svenska lagstiftningen. Avgörandet har medfört missmod hos åklagare och polis
eftersom det numera är svårt att få fram datalagringsuppgifter. Möjligheten att få ut
trafikuppgifter bygger numera på frivillighet från teleoperatörens sida och behandlas
olika beroende på vilken operatör som tillfrågas.
Även Högsta domstolen i Sverige har fått it-rättsliga frågor på sitt bord och
för första gången använts sig av begrepp som det ”virtuella rummet”.13 Frågan i
målet gällde i korthet om åklagaren genom husrannsakan på en tidningsredaktion
fick inhämta fotografier på misstänkta rånare. Tidningen hade publicerat
maskerade bilder i media men det antogs att omaskerade bilder fanns i digitalt
medium på tidningsredaktionen. Högsta domstolen kom fram till att det fanns
en risk att husrannsakan skulle röja skyddad information vilket stred mot
proportionalitetskraven. Begäran avslogs därför. Högsta domstolens uttalanden
medförde dock att ovan nämnda utredning igångsattes.14
Frågor om proportionalitet är en återkommande fråga och påpekas många gånger
av både lagstiftare och domstolar. Emellertid får sådana tankar många gånger ge vika
i orostider då ny reglering för att bekämpa grova brott prioriteras. Som exempel kan
nämnas den lagändring från 2015 om hemliga tvångsmedel som referenten nämner i
sin text.15 Lagändringen bygger till viss del på en tidsbegränsad lag från 1952 som till
slut permanentats genom ovannämnda lagändring. Med detta som exempel förefaller
det som att när lagstiftningen väl implementerats har den kommit för att stanna.
Detta kan till viss del ha samband med att de brottsbekämpande myndigheterna inser
nyttan av tvångsmedlen även gällande mindre grova brott. Även om motiveringen
för att införa ett tvångsmedel är att bekämpa terrorism eller andra mycket allvarliga
brott finns det en klar risk att utrymmet för att använda den kan bli mycket större
än så. Tydliga paralleller kan dras till det ovan nämnda Datalagringsdirektivet 16
11
12
13
14
15
16

Se kammarrättens dom meddelad den 7 mars 2017 i mål nr 73880-14.
EU-domstolens dom av den 21 december 2016 i de förenade målen C‑203/15 och C‑698/15.
NJA 2015 s 601
Dir 2016:20
SFS 2014:1419.
Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/24/EG av den 15 mars 2006 om lagring av uppgifter
som genererats eller behandlats i samband med tillhandahållande av allmänt tillgängliga
elektroniska kommunikationstjänster eller allmänna kommunikationsnät och om ändring av
direktiv 2002/58/EG.
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som också från början sades vara till för bekämpning av terrorism och andra mycket
grova brott. Internet- och telefonileverantörer varnade dock snart för att bland
annat skatteverket begärde ut de uppgifter som lagrats med stöd av lagen och att
polismyndigheten var mer intresserade över exempelvis fildelning än grova brott.17
Faran för denna typ av ändamålsglidning kan inte underskattas.

Utmaningar för brottsutredningar i den digitala världen
Snabb utveckling av internet och teknik är som visats ovan utmaningar för
rättsväsendet. Utvecklingen inom dessa områden kan givetvis även vara till fördel
för polis och åklagare. För stunden sker en spännande utveckling inom områden
som big data och artificiell intelligens (AI) som kanske i framtiden kan bli verktyg
för de brottsbekämpande myndigheterna. Som exempel kan tas uppkoppling via
nätet när det gäller hushållsapparater, kläder, accessoarer, bilar mm. Detta gör att det
finns en ofantlig mängd information att tillgå för den intresserade brottsutredaren.18
En misstänkt gärningsman avsätter digitala avtryck när han öppnar sitt kylksåp eller
kör sin bil. Från detta kan uttolkas rörelsemönster och vanor som kan användas för
att prognostisera hans framtida steg och därmed hans framtida steg. En modern
form av gärningsbeskrivning åskådliggörs som i vart fall kan användas av polis och
åklagare som spaningsverktyg.
Utöver sedvanliga tvångsmedel har man bland annat i USA börjat använda
annan form av teknik för att kartlägga och bekämpa brott. Ett exempel på detta
är den mjukvara som utvecklats av det amerikanska förtaget PredPol. Företaget
analyserar olika former av statistik och förutspår därefter var olika typer av brott är
mest troliga att begås. Informationen skickas till polisen i form av markeringar på en
karta, varefter polisen bättre kan fördela sina resurser. Tanken är inte bara att polisen
ska kunna utreda brott på ett bättre sätt, utan att de ska kunna förhindra brotten
genom att vara på rätt plats vid rätt tid. Detta har gjort att områden som använder
systemet har upplevt en minskning av vissa brottstyper med upp till tolv procent.19
Jämförelsen med filmen Minority Report där särskilda poliser griper brottslingar
redan innan de begått brott har redan gjorts många gånger.
Kanske ännu mer träffande blir liknelsen gällande en annan typ av algoritm
som används i USA kallad COMPAS20 som är ett sätt att bedöma recidivfara för
brottslingar. Exempelvis kan en domare som vill veta risken för återfall i brott vid
17
18
19
20

Se t.ex. http://www.dn.se/ekonomi/skatteverket-jagar-fuskare-via-mobilnatet/, https://www.
bahnhof.se/press/press-releases/2016/05/19/fildelning-i-topp-nar-polisen-utreder-brott-pa-internet.
Populärt kallat Sakernas internet eller på engelska internet of things.
http://www.economist.com/news/briefing/21582042-it-getting-easier-foresee-wrongdoing-andspot-likely-wrongdoers-dont-even-think-about-it.
COMPAS står för Correctional Offender Management Profiling for Alternative Sanctions
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val av straff kan använda sig av COMPAS och mata in data som tidigare våldsbrott,
missbruksproblem, socialt utanförskap och finansiella problem och sedan få ett svar
från programmet.21
Kritik har riktats mot båda dessa system, framförallt för att de endast överför och
förstärker tidigare fördomar. Istället för att bekämpa brott så effektivt som möjligt
blir dessa system högteknologisk rasprofilering. Med PredPol skickas polisen till
fattiga och till övervägande delen svarta stadsdelar. Resultatet av PredPols karta
blir då alltså att svarta personer riskerar att gripas i högre utsträckning än vita som
begår likartade brott. Gällande COMPAS har analyser visat att systemet är mer
benäget att felaktigt tilldela svarta personer hög återfallsrisk och felaktigt tilldela
vita personer låg återfallsrisk.22
En annan sorts teknik som håller på att utvecklas är ”intelligenta kameror”.
System som AIsight, kombinerar övervakningskameror och artificiell intelligens
för att upptäcka ”misstänkta beteenden” och slå larm. Det misstänkta beteendet
kan vara saker som att stå kvar på samma ställe för länge, stå i gathörn, gå för fort,
titta sig över axeln etc. Dessa kameror används även för andra saker, till exempel
för att leta efter berusade människor på tågstationer.23 Dessa system ger upphov
till intressanta frågeställningar gällande människors personliga integritet. Är det
mer integritetskränkande att en dator konstant scannar av övervakningsfilm och
lägger märke till ovanliga beteenden än att endast bli filmad? AI som lägger märke
till underligt beteende kan kanske också vara en bättre lösning än att mänskliga
operatörer försöker göra samma sak, särskilt med tanke på att datorer inte påverkas
av mänskliga fördomar.

Avslutning
Det finns onekligen ett flertal utmaningar och möjligheter för den moderne
brottsutredaren. Enorma mängder information processas idag och det gäller för
brottsutredaren att hantera, paketera och presentera denna information på ett
rättssäkert sätt för att informationen ska kunna användas i domstol. I detta ligger
också en utmaning för polis att ha och behålla kompetens på området. Näringslivet
är en stor dragningskraft med högre ersättningsnivåer och generellt sett förmånligare
villkor. Om det inte finns resurser leder detta till långa handläggningstider och
undermåliga utredningar som drabbar alla.
21
22
23

Brennan m.fl, Evaluating the predictive validity of the COMPAS risk and needs assessment
system, Criminal justice and behavior, Vol. 36 No. 1, January 2009 s. 21-40.
https://www.propublica.org/article/how-we-analyzed-the-compas-recidivism-algorithm
https://blogs.wsj.com/japanrealtime/2015/08/13/drunk-on-the-train-platform-these-cameras-cantell/?mod=e2tw.
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Ansættelsesklausuler – Konkurrenceklausuler
i Ansættelsesforhold
Ole Hasselbalch, professor, jur.dr., Aarhus Universitet, Danmark1

Udviklingen af erhvervslivet i en retning, hvor innovation og kreativitet er af voksende
betydning, har sat fokus på arbejdsgiveres muligheder for at via aftaleklausuler
– ”ansættelsesklausuler” – at begrænse medarbejdernes adgang til at udnytte deres
arbejdskraft til anden side og eksponere virksomhedens viden og know-how for
konkurrenter. Sådanne klausuler er imidlertid ikke uproblematiske, og lovgivning og
kollektive overenskomster i de nordiske lande har derfor i stigende grad forholdt sig
til, hvad arbejdsgiveren i så henseende må og ikke må. I den vanskelige afvejning af
hensynene til hhv. arbejdsgiver og ansat kredser disse regler om de samme elementer,
men der kan ikke efterspores nogen bestræbelse på at indrette dem i en fællesnordisk
model. Lige så lidt er der nogen fælles opfattelse af, hvorvidt begrænsninger i
arbejdsgiverens muligheder for at anvende ansættelsesklausuler mest hensigtsmæssigt
indføres ad overenskomst- eller ad lovgivningsvejen.

Udviklingen er det private erhvervsliv er gået i en retning, hvor innovation og
kreativitet har fået voksende betydning som grundlag for virksomhedernes eksistens.
Den viden og know-how, som derved er blevet en stadig større del af deres økonomiske
fundament, påkalder sig beskyttelse ikke blot i relation til konkurrerende bedrifter,
men også i forhold til den lønnede arbejdskraft.
I førstnævnte henseende gælder en række immaterial- og markedsføringsretlige
regler, som i omfattende grad regulerer det indbyrdes forhold mellem private
1

Artiklens komparative del er udarbejdet med bistand af Reinhold Fahlbeck (Sverige), Ida BergJohnsen og Stein Evju (Norge) samt Niklas Bruun og Minna Saarelainen (Finland).
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erhvervsdrivende og sikrer mod illoyale indbrud i deres kommercielle grundlag. I
tillæg hertil kan der mellem erhvervsdrivende indbyrdes relativt frit træffes aftaler
om, hvorledes deres indbyrdes forhold skal indrettes, og om sanktionerne for
overtrædelse af sådanne aftaler.
Der er imidlertid også behov for beskyttelse af private virksomheder i
relation til deres lønnede arbejdskraft (personer i såkaldte tjenesteforhold/
ansættelsesforhold), som håndterer konkurrencefølsom viden. Vanskeligheden ved
at skabe beskyttelsesregler – herunder ved privat aftale – med henblik på at imødegå
ubillig eller illoyal konkurrence fra den kant ligger imidlertid i, at mellemværendet
her ganske vist bygger på en kontrakt, men at kontrakten er skæv i den forstand,
at arbejdstagerparten gennemsnitligt set er både vidensmæssigt og økonomisk
underlegen.
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De deraf følgende problemer har tiltrukket sig en del opmærksomhed i den
nordiske retslitteratur,2 og de centrale regelsæt på området er i de senere år blevet
revideret i såvel Danmark som i Norge og Sverige.
I det følgende vil der blive tegnet en overordnet profil af de på området gældende
ordninger i de nordiske lande. Således vil de alment gældende retsregler, herunder
lovgivningen om lønmodtageres frihed til at handle (potentielt) konkurrenceskadeligt
blive gennemgået nedenfor under 1, hvorefter problemet om særlige, aftalte
begrænsninger i denne handlefrihed vil blive berørt nedenfor under 2. På denne
baggrund vil der sluttelig under 3 blive fremdraget et par problemstillinger, som
påkalder sig diskussion.
2

Mere generelt: Arbetsrätten i Norden, NORD 1990: 42; Scandinavian Employment Law, ed. Finn
Schwartz og Jonas Enkegaard, 2007; Reinhold Fahlbeck, Konkurrensklausuler 1969 - 2002 – 2015,
med Svenska och nordiska utblickar, under udgivelse.
Dansk litteratur: H.G. Carlsen v/Danielle Buhl og Jeppe Høyer Jørgensen, Dansk
Funktionærret, 8. udg., Karnov Group 2014, s. 288 ff. og 437 ff.; Bettina Flittner og Louise Brandt
Olsen, Arbejdsgivers beskyttelse mod tidligere medarbejderes konkurrerende virksomhed,
herunder ubeføjede benyttelse af den tidligere arbejdsgivers erhvervshemmeligheder, jf.
Markedsføringslovens §§ 1 og 10, Justitia nr. 2 2006 s. 51ff.; Ole Hasselbalch, Arbejdsretten
afsnit XVIII, 9, elektronisk udgave, Schultz’ arbejdsretsportal; Jeppe Høyer Jørgensen, Ansattes
konkurrencehandlinger - loyalitetspligt og markedsføringslovens §§ 1 og 19, Thomson Reuters 2010;
Jeppe Høyer Jørgensen , Anvendelsesområdet for markedsføringslovens § 1 i forhold til ansatte,
Ugeskrift for Retsvæsen 2010 B s. 341 ff.; Morten Langer, Konkurrence- og kundeklausuler, 5. udg.,
Karnov Group 2016; Jens Paulsen, Ansættelsesklausuler, Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2016;
Jens Paulsen, Arbejdsmarkedsklausuler. . Erhvervsbegrænsende og mobilitetshæmmende aftaler,
Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2016.
Finsk litteratur: Bruun, Niklas – von Koskull, Anders, Allmän arbetsrätt, Helsingfors 2006, s.
64–72, Äimälä, Markus – Åström, Johan – Rautiainen, Hannu – Nyyssölä, Mikko, Finnish Labour
Law in Practice, WSOYpro, Helsinki 2009, s. 37–40.
Norsk litteratur: Andersen, Kari B., Bindingstid og incentivordninger. Hvordan holde på kunnskap
virksomheten har investert i?, Tidsskrift for Forretningsjus 2001, s. 273–281; Andersen, Kari B.,
Karensklausuler, Tidsskrift for Forretningsjus 2002, s. 139–155; Andersen, Kari B., Forbud mot
konkurranse når en medarbeider fratrer, Advokatbladet marts 2005, s. 42–49: Borch, Alex (red.),
Konkurransebegrensninger i arbeidsforhold, Universitetsforlaget 2016; Borsch, Alex, og Jan
Fougner, Konkurranse med nåværende eller tidligere arbeidsgiver, Lov og Rett 2000, s. 67–100;
Jan Tormod Dege, Den individuelle Arbeidsrett, Del II, 2009; Gerd Engelsrud, Styring og vern. 5.
utg. Oslo: Cappelen Damm Akademisk 2013, s. 161-189; Bugge Fougner, Else, og Claude A. Lenth,
Noen betraktninger om avtaleloven § 38, Arbeidsrett 2006, s. 265–273; Jan Fougner, Arbeidsavtalen
– utvalgte emner, Universitetsforlaget 1999; Henning Jakhelln, Oversikt over arbeidsretten,
arbeidsret.no 2006; Henriette Nazarian, Lojalitetsplikt i kontraktsforhold, Universitetsforlaget
2007.
Svensk litteratur: Axel Adlercreutz og Boel Flodgren, Om konkurrensklausuler i anställningsavtal
och vid företagsoverlåtelse, Studentlitteratur AB 1992; Bengt Domeij, Från anställd till
konkurrent, Norstedts 2016; Lars Lunning og Gudmund Toijer, Anställningsskydd : En
lagkommentar, Wolters Kluwer 2010; Tore Sigeman og Folke Schmidt Löntagerrätt, Norstedts
Juridik AB 1994; L. Svensäter Anställning och upphovsrätt, Norstedts Juridik 1991; Reinhold
Fahlbeck, Lagen om skydd för företagshemligheter. En kommentar och rättsöversikter,
Norstedts Juridik AB 2013; S. Zethræus, Konkurrensklausuler i anställningsavtal – särskilt ved
kundskapsföretag; i Festskrift til Hans Stark s. 397 ff., 2001; Känt Källström og Jonas Malmberg,
Anställningsförhållandet, Justus 2016.
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1. De generelle retsregler om handlefrihedens
grænser og særlig lovgivning
Overordnet set er retsstillingen ifølge de almindelige regler om lønmodtageres
konkurrerende virksomhed forskellig, alt efter om det drejer sig om tiden under et
løbende ansættelsesforhold eller om tiden op til eller efter afslutningen af et sådant. I
sidstnævnte tilfælde er der således ikke samme grunde til at beskytte arbejdsgiveren
som under den løbende ansættelse, hvor lønmodtageren selv har valgt at forsørge sig
ved at indgå i virksomhedens organisme. Ud fra hensynet til individets erhvervsfrihed
er der tværtimod behov for at sikre lønmodtageren en friere stilling med henblik på
tiden efter ansættelsens – for arbejdsgiveren i princippet altid forudseelige - ophør.

1.1. Stillingen inden ansættelsens ophør
Lovgivning

Tilfældenes forskellighed gør det vanskeligt at udforme generelt gældende regler, der
er så detaljerede, at de under det løbende mellemværende i alle ansættelsesforhold
og alle situationer vil udgøre et tilstrækkeligt grundlag for reguleringen af
forholdet mellem parterne med henblik på lønmodtageraktiviteter, der kan belaste
arbejdsgiverens konkurrence- og markedsmæssige stilling. Ikke overraskende er
lovreglerne på feltet da også af meget bred og ubestemt karakter og koncentreret om
et kerneområde, hvor stillingen turde være åbenlys. Som eksempel kan nævnes den
danske lov om handelsagenter og handelsrejsende, der i § 32 forbyder handelsrejsende
uden samtykke fra handelshuset at arbejde for salg af andre varer end dettes eller for
køb til andre end handelshuset. Og fra finsk ret kendes den alment udformede regel
i arbetsavtalslagen3 3 kapitel, 3 §, ifølge hvilken en lønmodtager ikke for andre må
udføre noget arbejde eller drive nogen virksomhed, som under hensyn til arbejdets
natur og lønmodtagerens stilling - såsom f.eks. en konkurrencehandling i strid med
god skik i ansættelsesforholdet - åbenlyst skader arbejdsgiveren.

Retspraksis om ansættelsesretlige sanktioner
Nordisk retspraksis i sager om opsigelse (med varsel) og bortvisning har imidlertid
i en lang række enkelttilfælde forholdt sig til, hvad der gælder på grundlag af de
uskrevne forudsætninger for et lønmodtagerforhold.
Overordnet set hviler disse afgørelser på en betragtning om, at lønmodtageren i
et løbende (fuldtids)ansættelsesforhold som modstykke til den forsørgelse, stillingen
3

Lag 26.1.2001/55.
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som ansat arbejdskraft rummer, må tåle alle de begrænsninger, der sagligt set er
passende ud fra hensynet til bedriften. Lønmodtagerens interesser kommer med
andre ord her i skyggen af arbejdsgiverens (saglige) behov. Medarbejderen har
således i kraft af selve stillingen som lønmodtager en loyalitetspligt, der afskærer
ham såvel fra aktive konkurrencehandlinger – dvs. aktiv konkurrence eller aktivt
konkurrerende forberedelseshandlinger – som fra at disponere på en måde, der i
anden henseende belaster arbejdsgiveren konkurrencemæssigt.
Hvorvidt der i enkelttilfælde foreligger en for bedriften skadelig (illoyal)
virksomhed, vil efter sagens natur meget langt afhænge af stillingens art. Netop
i afskedigelsessager tillægges det imidlertid også betydning, om lønmodtageren
i vidste eller burde indse, at han handlede i strid med arbejdsgiverens interesser,
ligesom arbejdsgiverens viden om og passivitet over for det, lønmodtageren foretager
sig, vil kunne spille en rolle. Det kan derfor være afgørende, at lønmodtageren har
informeret arbejdsgiveren om, hvad han foretager sig.

Ansættelsesklausuler
Med henblik på at tilvejebringe klarhed om, hvor grænserne mere konkret går, kan
en lønmodtagers aktivitetsfrihed i henhold til nævnte på kontraktens forudsætninger
hvilende ansættelses- og arbejdsretlige principper klausuleres af arbejdsgiveren, så
langt saglige, dvs. driftsmæssige behov tilsiger. Blot må en sådan klausul ikke i
urimelig grad gribe ind i medarbejderens privatliv på en måde, der er ude af trit
med de forpligtelser, han eller hun kan forudsætte at have påtaget sig i og med
ansættelsen.
Det kan være vanskeligt på dette grundlag at bestemme, hvad en arbejdsgiver må
og ikke må pålægge sine ansatte i konkrete job, og lovgiver har kun sporadisk og på
helt overordnet plan forholdt sig hertil. Dette efterlader i praksis arbejdsgiveren en
vidtgående adgang til at opstille regler i selve ansættelseskontrakten eller i forskrifter
iht. ledelsesretten - blot den begrænsning, som følger af generalklausulen i den
nordiske aftalelovgivning § 36 (om urimelige kontraktvilkår).4 Som det eksempelvis
hedder i den finske rättshandlingslag:5 ”Vid prövning av oskäligheten skall beaktas
rättshandlingens hela innehåll, parternas ställning, förhållandena då rättshandlingen
företogs och därefter samt övriga omständigheter.”

4
5

Danmark aftaleloven (LBK 193 af 2/3 2016), Finland Rättshandlingslagen 13.6.1929/228, Norge
avtaleloven 1918-05-31-4, Sverige avtalslagen 1915:218.
Lag13.6.1929/228.
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Stillingen i forbindelse med ansættelsesforholdets afslutning
Den finske arbetsavtalslag 3 kapitel § 3, forbyder eksplicit lønmodtageren under
ansættelsesforholdets beståen at forberede konkurrerende virksomhed i strid med det
i øvrigt i paragraffen bestemte (jf. om dette ovenfor). Det må imidlertid ligge klart, at
balancen mellem parterne forrykkes noget op til ansættelsens afslutning, og at dette
vil kunne indebære en ændret vurdering af, hvad der er tilladeligt. En lønmodtager
kan således ikke i denne periode med rimelighed pålægges at sidde helt passiv hen
med hensyn til sikringen af egen fremtid. Arbejdsgiveren må tværtimod forudse,
at en opsigelig kontrakt kan bringes til ophør, og at en opgave- eller tidsbegrænset
ditto udløber, samt at lønmodtageren i tiden op til ansættelsesforholdets afslutning
har en anerkendelsesværdig interesse i, at mulighederne for at opnå ny beskæftigelse
ikke kompromitteres urimeligt.
Dette tilsiger, at kun regulær modarbejdelse af virksomheden i form af aktive
forsøg på kapring af forretningsforbindelser og personale o.l. kan være illegitim i
disse tilfælde. Illustrativ i så henseende er en danske Vestre Landsrets dom af 18/4
2000 (B-0482-99), hvor en salgskonsulent opsagde sin stilling og inden fratrædelsen
forberedte selvstændig virksomhed, herunder ved momsregistrering, henvendelse til
leverandører og bestilling af varer. Han anvendte i denne forbindelse arbejdsgiverens
telefon og telefax, men han havde ikke påbegyndt en regulært konkurrerende
virksomhed. Følgelig kunne han ikke bortvises. Vurderingen af en eventuel
særlig aktivitetsbegrænsningsklausul iht. rimelighedsreglen i aftalelovgivningens
traditionelle § 36, jf. ovenfor, må nødvendigvis tage højde herfor.

Forretnings- og driftshemmeligheder
Arbejdsgiverens konkurrencemæssige stilling kan kompromitteres ikke blot gennem
medarbejderes regulære konkurrencehandlinger, men også ved at de lader følsom
information sive ud til konkurrenter.
Antagelsen er, at afvejningen af hensynet til parternes interesser også her
ret entydigt falder ud til fordel for arbejdsgiveren, så længe ansættelsesforholdet
består. Dette indebærer, at lønmodtageren sætter sig i en bortvisningsberettigende
misligholdelse, hvis han videregiver andet end harmløse informationer (eller
informationer han dog med føje opfattede som harmløse. Se til eksempel Ugeskrift
for Retsvæsen 1957 s. 839 V, hvor en funktionær i et firma, der havde påtænkt at flytte
til anden by, uden at han ville flytte med, rettede henvendelse til andet firma i samme
branche med henblik på at opnå ansættelse. Han gav dette andet firma oplysning om
arbejdsgiverens prispolitik m.v., ligesom han fortsat ydede det andet firma assistance,
efter at hans opsigelse var trukket tilbage. Dette var bortvisningsgrund.
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Den nordiske lovgivning på området er noget uensartet, men har dog identiske
omdrejningspunkter, og reglernes rummelige kriterier for, hvad der er retsstridigt,
levner dommerne vidtgående muligheder for at fastsætte det resultat, der ud det
konkrete tilfældes omstændigheder er passende:
Den danske markedsføringslovs 6 § 19 forholder sig udtrykkeligt til
problemstillingen og sanktioneres med straf, erstatning (skadestånd) for den forvoldte
skade samt muligheden for at nedlægge forbud (midlertidig forføyning, förbudstalan)
imod den retsstridige aktivitet. Ifølge denne bestemmelse må lønmodtageren ikke:
1) På utilbørlig måde skaffe sig eller forsøge at skaffe sig kendskab til eller rådighed
over virksomhedens erhvervshemmeligheder - dvs. benytte sig af den mulighed,
ansættelsen frembyder, for at skaffe sig indsigt i hemmeligheder, der er pågældendes
tjeneste uvedkommende, eller 2) under ansættelsen ubeføjet viderebringe eller
benytte sådanne hemmeligheder, som pågældende er kommet til kendskab om eller
har fået rådighed over på retmæssig måde. Videre gælder efter bestemmelsen 3) at
den, som i anledning af arbejdet har fået betroet tekniske tegninger, beskrivelser,
opskrifter, modeller eller lignende, ikke ubeføjet må benytte sådant materiale eller
sætte andre i stand hertil.
Ifølge den norske lov om kontroll med markedsføring og avtalevilkår mv.7
§ 28 må den, der i et tjenesteforhold har fået kundskab om eller rådighed over
en bedriftshemmelighed, ikke retsstridigt udnytte denne i næringsvirksomhed.
Det samme gælder den, som har opnået kendskab til eller rådighed over en
bedriftshemmelighed gennem andres brud på tavshedspligt eller anden retsstridig
handling. Tilsvarende må efter § 29 den, der er blevet betroet tekniske tegninger,
beskrivelser, opskrifter, modeller eller lignende tekniske hjælpemidler i anledning
af et tjenesteforhold ikke retsstridig udnytte dem i næringsvirksomhed. Det samme
gælder den, som har opnået rådighed over tekniske tegninger, beskrivelser, opskrifter,
modeller og lignende tekniske hjælpemidler gennem nogens retsstridige handling.
Overtrædelser er strafsanktionerede, ligesom der hjemles erstatningsansvar og
mulighed for at nedlægge forbud mod en retsstridig disposition. Efter den norske
straffelovs8 § 294 straffes endvidere den, som i tjenesteforhold har opnået kendskab
til eller rådighed over en forretningshemmelighed, og som uberettiget gør brug af
den, for eksempel ved at udnytte den i konkurrerende næringsvirksomhed, eller som
afslører den for en anden med forsæt til at sætte denne anden i stand til at udnytte
den. Det samme gælder den, der i tjenesteforhold er betroet tekniske tegninger,
beskrivelser, opskrifter, modeller eller lignende tekniske hjælpemidler og som
retsstridigt udnytter disse i næringsvirksomhed.
6
7
8

Lovbekendtgørelse 1216 af 25/9 2013.
Lov 2009-01-09-2.
Lov 2005-05-20-28.
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Den svenske lagen om skydd för företageshemligheter9 værner generelt
information – herunder både den, der kan dokumenteres i tegninger modeller
og lignende, og enkeltpersoners kendskab til et vist forhold – forretnings- eller
driftsforhold som virksomheden hemmeligholder, og som kan skade den i
konkurrencemæssig henseende, såfremt oplysningen kommer ud. Loven værner
”ubehørige” angreb på sådanne hemmeligheder, 2 §. Specielt om lønmodtagere
konkretiseres dette derhen (7 §), at en ansat som forsætligt eller uagtsomt udnytter
eller afslører en forretningshemmelighed, han har fået adgang til i kraft af
ansættelsen under sådanne omstændigheder, at han indså eller burde indse, at han
ikke måtte afsløre dem, er erstatningsansvarlig for den forvoldte skade. Der kan
efter loven også nedlægges forbud mod den lovstridige aktivitet, ligesom der kan
blive tale om strafansvar, såfremt lønmodtageren sidder i en særlig betroet stilling
(brottsbalken10 10:5).
I Finland er tilsvarende regler optaget i arbetsavtalslagen 3 kapitel, 4 §, hvorefter
en lønmodtager ikke under ansættelsesforholdets beståen må udnytte arbejdsgiverens
forretnings- og driftshemmeligheder eller afsløre disse for udenforstående. Såfremt
lønmodtageren har fået tilgang til hemmelighederne på ubehørig vis, gælder
forbuddet også efter ansættelsens ophør. Efter lag om otillbörligt förfarande i
näringsverksamhet 11 4 § er det forbudt uretmæssigt at skaffe sig oplysning om en
forretningshemmelighed og at udnytte eller videregive en på den vis opnået indsigt i
en forretningshemmelighed. Den, der under sin ansættelsestid har fået kendskab til
en forretningshemmelighed, må heller ikke uretmæssigt udnytte den eller videregive
den med sigte på at skaffe sig selv eller en anden en fordel, eller på at skade nogen.
Loven er strafsanktioneret, ligesom overtrædelser kan medføre erstatning. Der er
også hjemmel til at nedlægge forbud mod aktiviteter i strid med loven.

1.2. Loyalitetspligtens eftervirkninger
For tiden efter ansættelsesforholdets ophør er lønmodtageren som udgangspunkt
frit stillet.

Beskyttelsen af forretnings- og driftshemmeligheder mv.
Begrænsninger heri følger dog evt. af konkrete lovbestemmelser, således den danske
markedsføringslovs § 19, hvorefter lønmodtageren i indtil 3 år efter fratrædelsen ikke
ubeføjet at viderebringe eller benytte sådanne hemmeligheder, som pågældende er
9
10
11

Lag1990:409.
Lag 1962:700.
Lag 22.12.1978/1061.
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kommet til kendskab om eller har fået rådighed over på retmæssig måde. Efter den
finske lag om otillbörligt förfarande i näringsverksamhet 4 § må som allerede berørt
den, der under sin ansættelsestid har fået kendskab til en forretningshemmelighed,
ikke uretmæssigt udnytte den eller videregive den med sigte på at skaffe sig selv
eller en anden en fordel, eller på at skade nogen. Efter den norske straffelovs §
294 straffes som allerede nævnt den, som i tjenesteforhold har opnået kendskab til
eller rådighed over en forretningshemmelighed, og som uberettiget gør brug af den,
for eksempel ved at udnytte den i konkurrerende næringsvirksomhed, eller som
afslører den for en anden med forsæt til at sætte denne anden i stand til at udnytte
den. Det samme gælder den, der i tjenesteforhold er betroet tekniske tegninger,
beskrivelser, opskrifter, modeller eller lignende tekniske hjælpemidler og som
retsstridigt udnytter disse i næringsvirksomhed. Og efter den svenske lag om skydd
för företageshemligheter værnes sådanne i samme omfang som under ansættelsen,
hvis der er særlig grund (synnerliga skäl) hertil (7 §).

Almindelige markedsføringsregler
I tillæg hertil kan i øvrigt efter omstændighederne følge en begrænsning i kraft
af de almindelige regler om erhvervsdrivendes forpligtelse til at iagttage god
markedsføringsskik. Se herom den danske markedsføringslov § 1, den finske Lag
om otillbörligt förfarande i näringsverksamhet 1 §, den norske lov om kontroll med
markedsføring og avtalevilkår mv. § 2 og den svenske marknadsföringslag 12 5 §. En
arbejdsgivers tidligere ansattes handlinger kan således evt. være illoyale i forhold
til pågældende arbejdsgiver i videre udstrækning, end det ville have været tilfældet,
såfremt de pågældende ikke havde haft lønmodtagerstillingen bag sig.

2. Særligt om aftalemæssige ordninger
Anvendelsen af de ovenfor under 1 opridsede almindelige regler om handlefrihedens
grænser er ofte usikker. Af den grund søger private arbejdsgivere evt. enten via
bestemmelser udfærdiget iht. ledelsesretten at konkretisere, hvor grænserne går,
eller – mere almindeligt – at indføje klausuler herom i selve ansættelseskontrakten
(ansættelsesklausuler, undertiden kaldet aktivitetsbegrænsningsklausuler).

12

Lag 2008:486.
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2.1. Ansættelsesklausulerne
Indhold

Sådanne vedtagelser forekommer i mange afskygninger, af hvilke især følgende
påkalder sig opmærksomhed:
Bijobklausuler forhindrer medarbejdere i nøglestillinger i at påtage sig bijob/
fritidssysler i det i klausulen definerede omfang.
Tavshedsklausuler rummer et forbud mod at videregive eller udnytte bestemte
kundskaber og/eller viden erhvervet i tjenesten.
Konkurrenceklausuler (svensk konkurrensklausul/konkurrensförbudsavtal)
forbyder den ansatte at tage ansættelse i eller udøve nærmere bestemt virksomhed
inden for et vist tidsrum efter ansættelsen og/eller inden for et nærmere bestemt
geografisk område.
Kundeklausuler (på svensk undertiden ligeledes kaldet konkurrensklausul)
forbyder den ansatte efter fratrædelsen at tage ansættelse hos og/eller direkte, evt.
tillige indirekte at have erhvervsmæssig kontakt med arbejdsgivers kunder og evt.
også andre forretningsmæssige forbindelser (købere af vare- og tjenesteydelser,
agenturhavere, leverandører m.v. – ”agenturklausuler”, ”leverandørklausuler” osv.).
Fastholdelsesklausuler søger helt at undgå illoyalitetsproblemet ved at incitere
til forbliven i stillingen gennem økonomisk belønning.
Uddannelsesklausuler pålægger den ansatte i tilfælde af fratræden selv at betale
en af arbejdsgiveren finansieret uddannelse.
Royaltyklausuler betinger lønmodtagerens etablering af en selvstændig,
konkurrerende virksomhed eller ansættelse i en sådan af, at pågældende betaler en
royalty til den gamle arbejdsgiver.
I tillæg hertil kan der forekommer jobklausuler (undertiden kaldet nonsolicitation klausuler, men på norsk mere retvisende rekrutteringsklausuler, på svensk
värvningsklausul), i form af virksomhedsaftaler mellem to eller flere virksomheder
om generelt ikke at rekruttere hinandens medarbejdere, eller om at den ene af dem
(typisk en kundevirksomhed) ikke må ansætte visse medarbejdere fra den anden
(leverandøren, eksempelvis et vikarbureau). Sådanne ordninger kan også være
indgået mellem en virksomhed og dennes egne (nøgle)medarbejdere gående ud på,
at disse ikke må foranledige, at kolleger skifter job sammen med den, med hvem
aftalen er indgået (undertiden kaldet medarbejderklausuler).

Brugen af ansættelsesklausuler
Det danske beskæftigelsesministerium gennemførte i foråret 2015 en
spørgeskemaundersøgelse hos 1.200 virksomheder inden for 14 videnstunge
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brancher i den private sektor med henblik på at afdække omfanget af brugen af
ansættelsesklausuler. Det fremgår heraf, at ca. 22 pct. af de adspurgte benytter
konkurrenceklausuler og 24 pct. kundeklausuler, medens ca. 13 pct. af virksomhederne
bruger kombinationer af de to klausultyper. Undersøgelsen viser endvidere, at der
er en tendens til, at virksomheder, som anvender ansættelsesklausuler, gør det rent
rutinemæssigt i forbindelse med nyansættelser – halvdelen af de virksomheder, som
bruger klausulerne, havde brugt dem inden for det seneste år.
I Norge har ifølge medlemsundersøgelser fortaget af fagforbundene Tekna
(civilingeniører), Econa (samme) og NITO (ingeniører/-teknikere) 13–25 % af
medlemmerne en konkurrenceklausul – flest blandt nyansatte, og tendensen var
voksende.
Hverken i Finland eller Sverige er der foretaget nogen mere omfattende
undersøgelse.

Konsekvensen af overtrædelse
Som retligt udgangspunkt vil en lønmodtagers dispositioner i strid med de bindinger,
han har påtaget sig af nævnte art, være kontraktstridige og dermed i et løbende
ansættelsesforhold berettige til bortvisning eller i al fald almindelig opsigelse (med
varsel). Indebærer en overtrædelse tab for arbejdsgiveren, vil der endvidere kunne
kræves erstatning herfor. Arbejdsgiveren kan efter omstændighederne også opnå
dom til undladelse og foreløbigt (domstols)forbud mod den kontraktstridige aktivitet.
Endelig kan det naturligvis som led i selve klausuleringen være bestemt, hvad
konsekvenserne af en overtrædelse skal være - f.eks. på den måde, at overtrædelser
sanktioneres med en nærmere bestemt (konventional)bod (vite) én gang for alle eller
for hver overtrædelse.

2.2. Indskrænkninger i aftalefriheden samt lempelsesregler
Betænkelighederne ved en klausulering

Formelle aftaleklausuler, der ud fra konkurrencehensyn begrænser lønmodtagerens
muligheder for at udnytte sin arbejdskraft, indgås som regel på arbejdsgiverens
initiativ og er ensidigt i hans interesse. Dette afspejler sig ofte i klausulernes indhold.
Selv om arbejdsgiveren måske har et reelt behov for en sådan klausulering, er den
derfor potentielt betænkelig, ikke mindst, hvis klausulen er vidtgående og/eller
omfatter tiden efter ansættelsesforholdets ophør.
Vidtgående ansættelsesklausuler rummer således en barriere for, at arbejdskraften
kan finde hen til de jobs, der skaber størst værdi, hvilken er et samfundsøkonomisk
problem. Herudover vil en lønmodtager, der påtager sig en ansættelsesklausul ved
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tiltrædelsen eller under det løbende mellemværende, let ligge under for fristelsen til
at lade erhvervsfriheden som fremtidsværdi vige for den nutidsværdi, jobbet udgør,
og derfor acceptere mere, end godt og nødvendigt er. Hvor klausulen binder efter
fratrædelsen, vil et tungtvejende hensyn til lønmodtagerens erhvervsfrihed endvidere
komme ind i billedet (jf. det ovenfor under 1, indledningen nævnte). Endelig vil en
vidtgående klausul, når den først er etableret, måske virke som et psykologisk pres,
der afholder lønmodtageren fra søge klausulen lempet, medmindre frigørelsen fra
den hviler på så klare, objektive kriterier, at udfaldet af en retssag er indlysende.
På den anden side skal man naturligvis ikke være blind for, at en rimeligt
udformet klausul kan tjene til at hindre lønmodtageren i at kaste sig ud i noget,
som iht. loyalitetspligten, jf. ovenfor under 1, vil sætte ham i vanskeligheder.
Disse forskellige aspekter og modstridende hensyn skaber vanskeligheder ved i
kollektiv overenskomstform eller ad lovgivningsvejen at udforme koncise og alment
gældende regler til begrænsning af klausulerne.

Aftalelovgivningens almindelige regler
Under alle omstændigheder vil klausulerne kunne lempes eller helt tilsidesættes
efter aftalelovgivningens almindelige regler, nemlig dennes traditionelle § 36 (jf.
herom ovenfor under 1.1), der generelt giver adgang til helt eller delvis at tilsidesætte
urimelige kontraktvilkår. I Danmark kan tilsidesættelsen evt. også ske på grundlag
af den stadig gældende gamle regel i Danske Lovs 5-1-2 om aftaler i strid med ”lov
og ærbarhed”, samt i Sverige (teoretisk set) efter princippet om, at aftaler imod
”lag och goda seder” kan sættes til side. Allerede disse bestemmelser vil således
stille sig i vejen for ansættelsesklausuler, der over en bredere flade hindrer en
lønmodtagers erhvervsmæssige udfoldelser, såfremt arbejdsgiveren ikke har nogen
anerkendelsesværdig interesse i at kræve klausulen overholdt. På samme måde afgiver
bestemmelserne mulighed for at lempe konventionalbøder, der overskrider det i
situationen rimelige.
De problemer, der knytter sig til de ovenfor nævnte klausuleringer af
ansættelsesforhold, har imidlertid påkaldt sig en mere omfattende speciallovgivning.

Den særlige lovgivning om ansættelsesklausuler
Oversigt
Overordnet set gælder således i såvel Danmark som i Finland, Norge og Sverige
ud over den traditionelle ordning efter aftalelovgivningens § 36 også specialreglen i
sammes § 38 om konkurrenceklausuler – evt. overført til en anden lov. Heraf følger,
at hvis nogen for at forebygge konkurrence har betinget sig, at en anden ikke må
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drive virksomhed af en vis art eller tage ansættelse i en sådan, er vedtagelsen ugyldig
i den udstrækning, i hvilken bindingen går videre end rimeligt.
I Danmark, Norge og Finland har man ad lovgivningsvejen udbygget dette med
en række specialbestemmelser, der evt. også gælder andre end konkurrenceklausuler.
Danmark har således en særlig ansættelsesklausullov,13 der er udformet på grundlag af
en aftale mellem hovedorganisationerne på det private arbejdsmarked DA og LO, og
som regulerer konkurrence- og kundeklausuler, kombinationer af sådanne klausuler
samt jobklausuler. Loven kan kun fraviges ved kollektiv overenskomst. I Finland er
specialregler om konkurrenceklausuler (men ikke kunde- eller jobklausuler) indført
i Arbetsavtalslagen,14 der er ubetinget ufravigelig (fravigelse kan heller ikke ske ved
kollektiv overenskomst). Reglen omfatter virksomhed, som kan virke konkurrerende
i forhold til arbejdsgiveren – herunder såvel lønmodtagerens ret til for egen regning at
bedrive sådan virksomhed som hans ret til at tage ansættelse hos konkurrenter. Og i
Norge fastsætter lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv.15 nogle generelt
ufravigelige specialregler om job-, konkurrence- og kundeklausuler.
I Sverige er en supplerende regulering derimod gennemført via kollektivaftale. I
1969 aftaltes således mellem de mest berørte arbejdstagerorganisationer på den ene
side og det, der nu er Svenskt Näringsliv (SN) på den anden en række begrænsninger
i arbejdsgiverens adkomst til at anvende konkurrenceklausuler, ligesom der
hjemledes en særlig forhandlings- og afgørelsesordning mht. reglernes anvendelse
i tvister i konkrete sager. Flertallet af organisationerne under SN tilsluttede sig
denne overenskomst, ligesom andre organisationer på anden vis har gjort det.
Overenskomsten er i 2015 afløst af en ny, tilsvarende aftale mellem SN og PTK
(organisationen for fagforbundene for privatansatte funktionærer). Overenskomsten
omfatter formelt ikke lønmodtagere uden for de tilsluttede forbund, men den har
dog indirekte betydning også her via avtalslagens 38 §, der nemlig tolkes i lyset
af overenskomstens forskrifter om, hvordan en konkurrenceklausul bør indrettes.
Aftalen gælder også kun for konkurrenceklausuler (i dansk betydning), så i relation til
kunde- og jobklausuler må avtalslagens 36 § hhv. 38 § anvendes. For kundeklausulers
vedkommende kan evt. tillige anvendes en regel i den svenske lag om uthyrning av
arbetstagare,16 af hvis 9 § fremgår, at et bemandingsforetagende (vikarbureau) ikke
må hindre arbejdstagere i at tage ansættelse hos en kunde, som pågældende har
udført eller udfører arbejde for.

13
14
15
16

Lov 1565 af 15/12 2015.
Lag 26.1.2001/55.
Lov 17/6 2005 nr. 62.
Lag 2012:854.
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Sanktionerne
Mht. retsvirkningen af, at de således fastsatte rammer overskrides, kan der være tale
om enten ugyldighedsvirkning eller om, at klausuleringen lempes i passende omfang.
Den danske ansættelsesklausullov, den finske arbetsavtalslag og den norske
arbeidsmiljølov opstiller således en række krav, som, hvis de ikke er opfyldt,
medfører klausulens ugyldighed. I Sverige følger et tilsvarende resultat indirekte af
den omstændighed, at avtallagens § 38 tolkes som indebærende aftalens ugyldighed,
såfremt klausulen ikke lever op til 2015-overenskomstens standarder. Er der kun
behov for en lempelse, kan denne i alle lande evt. finde sted efter den almindelige
regel i aftalelovgivningens § 36.
Overordnet set begrænses på den måde i alle de nævnte 4 nordiske lande
kraftigt mulighederne for at vedtage ansættelsesklausuler eller dog vedtage dem
uden en passende kompensation for indskrænkningen af den klausulforpligtedes
erhvervsfrihed – se om denne kompensation nedenfor. Den svenske
2015-overenskomst har ligefrem afsæt i en udtalelse om, at efterprøvelsen af behovet
for en konkurrenceklausul ud fra en afvejning af behovet mellem de to parter ifølge
gældende ret indebærer en restriktiv holdning til sådanne klausuler.

Særligt om konkurrence- og kundeklausuler
For konkurrence- og kundeklausuler gælder mere konkret følgende:

Den overordnede interesseafvejning
Kernepunktet i samtlige de nævnte bestemmelser om konkurrence- og kundeklausuler
er - i pagt med den nordiske aftalelovgivnings traditionelle § 38 - et princip om, at
klausulen kan tilsidesættes ud fra en proportionalitetsafvejning.
I dansk ret er anvendelsen af dette overordnede princip i dag udtrykkeligt hjemlet
i ansættelsesklausulloven, ifølge hvilken en konkurrenceklausul ikke er bindende, for
så vidt den under hensyn til tid, sted eller andre forhold går videre end påkrævet for
at værne imod konkurrence eller på ”urimelig” måde indskrænker den forpligtedes
adgang til erhverv - hvorved hensyn skal tages også til den interesse, den berettigede
har i klausulens efterkommelse. I Finland følger tilsvarende nu af arbetsavtalslagen,
hvorefter konkurrenceklausuler (i dansk forstand) kun kan indgås, såfremt der findes
særligt tungtvejende grunde hertil. I Norge findes forskriften arbeidsmiljøloven §
14 A-1, hvorefter en konkurrenceklausul kun kan gøres gældende så langt, det er
nødvendig for at varetage arbejdsgivers særlige behov for værn mod konkurrence.
I Sverige skal konkurrenceklausuler (i dansk forstand) ifølge 2015-overenskomsten
være rimelige - og ved den interesseafvejning, der derfor må foretages mellem
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parterne, går ifølge overenskomsten hensynet til virksomheden ikke forud for
hensynet til lønmodtageren.

Arbejdsgiverens behov
I konsekvens af proportionalitetsafvejningen stiller reglerne sig i vejen for
konkurrenceklausuler, der overskrider arbejdsgiverens behov.
Den danske ansættelsesklausullov synliggør dette ved at kræve, at arbejdsgiveren
skriftligt konkretiserer sit behov for en konkurrenceklausul. Og i forlængelse heraf
kræver loven, at lønmodtageren enten indtager en helt særlig, betroet stilling,
eller at han har indgået aftale med arbejdsgiveren om udnyttelsesretten til en af
lønmodtageren gjort opfindelse. I førstnævnte tilfælde skal det i parentes bemærket
dreje sig om en medarbejder, der har adgang til virksomhedens fortrolige oplysninger
såsom regnskaber, leverandøraftaler, kunderegister, prisaftaler, rabatordninger osv.,
således at pågældende via sin stilling har eller erhverver en viden, som kan udnyttes
af en konkurrent til skade for arbejdsgiveren, hvis lønmodtageren var ansat hos
konkurrenten, eller han selv begyndte konkurrerende virksomhed. For kundeklausulers
vedkommende skal ansættelsesklausulen ifølge ansættelsesklausulloven angå kunder,
lønmodtageren har været i forretningsmæssig forbindelse med inden for de seneste
12 måneder før opsigelses- eller afskedigelsestidspunktet. For at undgå usikkerhed
om, hvilke kunder det drejer sig om, skal lønmodtageren endvidere ved afskedigelse
eller egen opsigelse have udleveret en liste over de omfattede kunder. Overholdes
disse krav ikke, er konkurrence- eller kundeklausulen ugyldig.
I Norge rummer arbeidsmiljøloven en regel, ifølge hvilken arbejdsgiveren
efter lønmodtagerens skriftlige anmodning inden fire uger skal afgive en skriftlig
redegørelse for, om og i hvilken grad en konkurrenceklausul vil blive gjort gældende,
og af denne redegørelse skal arbejdsgiverens særlige behov for værn mod konkurrence
fremgå. Opfyldes kravene til redegørelsen ikke, bortfalder konkurrenceklausulen.
Med en skriftlig anmodning som nævnt sidestilles en opsigelse fra lønmodtager.
Ved arbejdsgiverens opsigelse skal redegørelsen afgives samtidig med opsigelsen,
og ved bortvisning skal den foreligge inden en uge. Redegørelsen er bindende for
arbejdsgiveren i tre måneder – ved opsigelse dog opsigelsestiden ud. En kundeklausul
kan kun (gyldigt) omfatte kunder, arbejdstageren har haft kontakt med eller har haft
ansvar for det sidste år før en tilsvarende redegørelse om klausulens anvendelse som
den, arbejdsgiveren efter loven skal afgive mht. konkurrenceklausuler.
I Finland bestemmer arbetsavtalslagen, at der ved afgørelsen af, om der er særligt
tungtvejende grunde til at anvende en konkurrenceklausul, især skal henses til arten
af arbejdsgiverens virksomhed og det behov for beskyttelse gennem en sådan klausul,
som beror på nødvendigheden for at bevare forretnings- eller driftshemmeligheder,
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en af arbejdsgiveren tilvejebragt speciel uddannelse af lønmodtageren samt dennes
stilling og opgaver.
Konkurrenceklausulering kræver ifølge den svenske 2015-aftale, at det drejer
sig om en virksomhed, der har forretningshemmeligheder, og at der i øvrigt er
risiko for, at arbejdsgiveren lider skade, såfremt disse røbes for og anvendes i en
konkurrerende bedrift. En sådan klausulering kan endvidere kun indgås med
medarbejdere, som efter stillingen har adgang til erhvervshemmeligheder, og som
efter uddannelse og erfaring har mulighed for at anvende disse hemmeligheder på
en måde, der kan påføre arbejdsgiveren konkurrencemæssig skade. Som hovedregel
kan konkurrenceklausuler også kun anvendes for tidsubegrænset ansatte.

Anciennitetens betydning
Arbejdsgiverens behov for en klausulering, jf. det lige nævnte, vil normalt først
opstå i takt med, at lønmodtageren via ansættelsen opnår den indsigt, som, hvis den
udnyttes i anden erhvervssammenhæng, kan blive et problem for arbejdsgiveren.
Også denne betragtning afspejler sig i regelsættene, der – bortset fra de finske –
kræver, at lønmodtageren har en vis anciennitet.
Ifølge den danske ansættelsesklausullov er det således en gyldighedsbetingelse
fro konkurrence- og kundeklausuler, at lønmodtageren har været ansat hos
arbejdsgiveren i en uaf brudt periode på mindst 6 måneder. Og ifølge forarbejderne
til den norske arbeidsmiljølov bør arbejdsgivere være meget tilbageholdende med
at gøre en klausul gældende, såfremt arbejdstageren har været ansat i seks måneder
eller mindre, medmindre der er et åbenlyst beskyttelsesbehov. Efter den svenske
2015-overenskomst bør en konkurrenceklausul for nyuddannede endvidere som
hovedregel ikke træde i kraft tidligere end efter 6 måneders anciennitet. Noget
tilsvarende krav gælder ikke i Finland, men såfremt ansættelsen er kortvarig, kan
det tænkes at lovens forudsætning om, at klausuleringen skal have tungtvejende
grunde, ikke vil være opfyldt.

Fratrædelsens betydning
På tilsvarende vis er der en formodning for, at arbejdsgiverens interesse i en
klausulering hen ad vejen vil forsvinde efter ansættelsesforholdets afslutning.
Den danske ansættelsesklausullov bestemmer i dette lys, at lønmodtageren ikke
kan forpligtes af en konkurrence- eller kundeklausul i længere tid end 12 måneder fra
fratrædelsestidspunktet. Efter den finske arbetsavtalslag kan en konkurrenceklausul
kun gøres bindende i 6 måneder efter fratrædelsen, dog for et år, hvis lønmodtageren
får en rimelig erstatning for bindingen. Kundeklausuler er ikke omfattet af reglen.
Efter den norske arbeidsmiljlov gælder en konkurrence- eller kundeklausul under
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ingen omstændigheder mere end et år fra arbejdsforholdets ophør. Og ifølge den
svenske 2015-overenskomst kan klausulen ikke gøres bindende for længere tid, end
arbejdsgiverens behov tilsiger, og er dette behov begrænset, bør bindingstiden ikke
overstige 9 måneder, i andre tilfælde almindeligvis 18 måneder, hedder det.

Det økonomiske element
For at motivere arbejdsgiveren til at begrænse anvendelsen af klausulerne mest muligt
og samtidig kompensere den klausulbundne for ulemperne ved at være bundet, er
det naturligt at forpligte arbejdsgiveren til at yde en økonomisk kompensation for
klausuleringen. De nordiske regelsæt forholder sig da også hertil.
I den danske ansættelsesklausullov er kompensationens størrelse angivet i
loven. Den er overordnet set indrettet således, at kompensationsgraden afhænger
af, i hvilket omfang ansættelsesklausulen må formodes at begrænse lønmodtagerens
mulighed for at opnå nyt arbejde inden for sit uddannelses- eller erfaringsområde.
Af den grund varierer kompensationens størrelse efter klausulens varighed fra den
3. til og med den 6. måned efter fratrædelsen, afhængig af om lønmodtageren på
tidspunktet for udbetalingen har fået et ”passende” job (som lønmodtageren i øvrigt
må gøre en aktiv indsats for at finde). Selve kompensationen skal inden for dette
spænd udbetales pr. måned med fra 16 til 60 pct. af fratrædelsesmånedens løn, dog
skal den i visse tilfælde udredes som et éngangsbeløb.
Ifølge den ufravigelige finske arbetsavtalslag har den ansatte ret til en rimelig
kompensation, såfremt bindingsperioden (for en konkurrenceklausul) overstiger 6
måneder.
Efter den norske arbeidsmiljølov skal arbejdsgiveren, hvis en konkurrenceklausul
gøres gældende, betale lønmodtageren en kompensation svarende 100 % af lønnen op
til 8 G (G=folketrygdens grundbeløb, der pr. 2016 er NOK 92.576), og mindst 70 % af
lønnen over 8 G. Kompensationen beregnes på grundlag af optjent arbejdsvederlag
de sidste 12 måneder før opsigelses- eller bortvisningstidspunktet, og den kan
begrænses til 12 gange folketrygdens grundbeløb. Der kan gøres fradrag i den på
op til halvdelen på grundlag af den arbejdsindtægt, lønmodtageren måtte optjene
eller modtage i den periode, hvor konkurrenceklausulen gælder. Lønmodtageren
skal på forlangende oplyse om arbejdsindtægter i perioden, og arbejdsgiveren kan
tilbageholde kompensationen, indtil disse oplysninger fremkommer.
Den svenske 2015-overenskomst forpligter arbejdsgiveren til under bindingstiden
at betale kompensation for det økonomiske tab, lønmodtageren måtte lide ved på
grund af klausulen ikke at kunne få andet arbejde. I kraft af det manglende loft
kan denne ordning blive ret udgiftskrævende for arbejdsgiveren, og reglen rummer
følgelig en stærk opfordring til kun at etablere klausuler, der er absolut påkrævede. Er
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der ingen sammenhæng mellem klausulen og en lavere eller helt udeblevet indkomst,
skal der dog naturligvis ikke betales nogen kompensation. Lønmodtageren skal i
øvrigt give de oplysninger, som er nødvendige for, at arbejdsgiveren kan bedømme
det relevante tab. Kravet på kompensation falder også væk ved lovlig bortvisning.

Beviskravet
Endelig skal arbejdsgiveren i pagt med ansættelsesbevisdirektivet (91/533/EØF) og
den hertil knyttede lovgivning om ansættelsesbevisligheder skriftligt have udleveret
oplysninger om det ovenfor nævnte. Efter den danske ansættelsesklausullov er
opfyldelsen af dette skriftlighedskrav en betingelse for gyldigheden af en konkurrenceeller kundeklausul. I Norge kræves skriftlighed ved konkurrence- og kundeklausuler
samt som allerede nævnt under visse betingelser også en redegørelse for, om og i
hvilket omfang en konkurrence- eller kundeklausul vil blive gjort gældende, og
denne redegørelse skal afgives skriftligt. Hverken i Finland eller Sverige gælder
noget specielt skriftlighedskrav ud over, hvad der følger af ansættelsesbevisdirektivet.
Men ifølge den svenske 2015-overenskomst skal den tilkendegivelse, lønmodtageren
kan kræve af arbejdsgiveren om, hvorvidt klausulen skal gælde efter fratrædelsen,
jf. nedenfor, være skriftlig.

Kombinerede klausuler
Drejer det sig om kombinerede konkurrence- og kundeklausuler, må de om begge
klausultyper gældende regler være opfyldt. Efter den danske ansættelsesklausullov er
anciennitetskravet dog strammet på den måde, at lønmodtageren ikke kan forpligtes
af en kombineret klausul i mere end 6 måneder fra fratrædelsestidspunktet. Er lovens
krav kun opfyldt i relation til den ene klausultype, synes konsekvensen også at være,
at den samlede kombinerede klausul bliver ugyldig.

Lempelse af konventionalbøder (vite)
Klausuler som nævnt vil ofte være sanktioneret via en vedtagelse om konventionalbod,
jf. ovenfor under 2.1. Om muligheden for at lempe den til en klausul knyttede
konventionalbod på grundlag af aftalelovgivningens § 36 henvises til det dér anførte.
I den svenske 2015-overenskomst hjemles udtrykkeligt mulighed for at supplere
konkurrenceklausulen med en sådan regel om ”normeret” erstatning (erstatning, der
kan kræves for overtrædelse af klausulen, uanset om arbejdsgiveren har bevist, at han
har lidt et tab). Ifølge overenskomsten kan denne erstatning – konventionalboden –
sættes til 6 måneders løn, men dette beløb kan dog nedsættes under hensyn til sagens
omstændigheder. Hvis arbejdstageren tager en efter klausulen ulovlig ansættelse
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eller på anden måde direkte eller indirekte påfører arbejdsgiveren skade, kan han
endvidere pålægges en i overenskomsten hjemlet særlig bod.
Efter den finske arbetsavtalslag må en boden højst modsvare lønmodtagerens
løn for de sidste 6 måneder.

Arbejdsgivers opsigelse af den ansatte og dennes
opsigelse på grund af arbejdsgiverens forhold
Når en lønmodtager indgår kontrakt på ubestemt tid, vil han normalt vurdere
konsekvenserne af en ansættelsesklausul ud fra en forudsætning om, at han beholder
jobbet. Der opstår derfor et problem, såfremt han enten opsiges eller uretmæssigt
bortvises inden da, eller han selv nødes til at sige op på gå grund af arbejdsgiverens
forhold. Det er derfor et generelt princip, at opsigelse fra arbejdsgiver uden rimelig
grund, eller opsigelser fra lønmodtager, der er rimeligt begrundet i forhold på
arbejdsgiverside, indebærer klausulernes bortfald.
I den danske ansættelsesklausullov bestemmes således - i pagt med en
tidligere ordning i aftaleloven - at såfremt en lønmodtager har påtaget sig en
konkurrenceklausul, som skal gælde efter ansættelsens ophør, bliver klausulen
uvirksom, hvis enten han opsiges eller afskediges uden at have givet rimelig
anledning hertil, eller han selv fratræder sin stilling og arbejdsgiverens undladelse
af at opfylde sine forpligtelser har givet ham gyldig grund dertil.
Efter den finske arbetsavtalslag er en konkurrenceklausul heller ikke bindende,
hvis ansættelsen er ophørt på grund af arbejdsgiverens forhold.
Efter den norske arbeidsmiljølov kan konkurrenceklausulen ikke gøres
gældende ved opsigelse fra arbejdsgiver, medmindre opsigelsen har saglig grund
i arbejdstagerens forhold. Det samme gælder, hvis arbejdsgiveren på grund af
misligholdelse af sine forpligtelser i arbejdsforholdet har givet lønmodtageren
rimelig grund til at afslutte arbejdsforholdet.
Efter den svenske 2015-overenskomst kan en konkurrenceklausul ikke påberåbes
over for en lønmodtager i et opsigeligt ansættelsesforhold, såfremt pågældende opsiges
på grund af arbejdsmangel eller selv siger op pga. arbejdsgiverens misligholdelse.
Planlægger lønmodtageren selv at sige op, eller siger han faktisk op, skal han underrette
arbejdsgiveren om relevante forhold, herunder om den virksomhed, han tænker at
involvere sig i det, og parterne må så overveje konkurrenceklausulens betydning.
Arbejdsgiveren skal på begæring inden for to uger efter, at lønmodtageren har fået
underretningen, skriftligt oplyse, om klausulen skal gælde. Efter lønmodtagerens
egen opsigelse kan han evt. kræve at få lempet klausulen.
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Opsigelse af klausulen
Arbejdsgiveren kan efter den danske ansættelsesklausullov komme af med en
ansættelsesklausul når som helst gennem opsigelse af den med en måneds varsel til
udløbet af en måned. Uanset sådan opsigelse har lønmodtageren imidlertid krav på
et i loven hjemlet éngangs-kompensationsbeløb ved fratrædelsen, hvis ansættelsen
har varet mere end 3 måneder, og fratrædelsen sker inden 6 måneder efter, at
arbejdsgiverens opsigelse af aftalen, samt fratrædelsen i øvrigt skyldes forhold, der
ville have gjort arbejdsgiveren berettiget til at gøre klausulen gældende.
Finland har ingen specialregulering mht. opsigelsesmuligheden. Arbejdsgiveren
må imidlertid som udgangspunkt kunne frigøre sig fra klausulen, så længe det
ikke har negative konsekvenser for en kompensation, der er ydet for den, og som
lønmodtageren kendeligt har indrettet sig efter.
Efter den norske arbeidsmiljølov kan arbejdsgiveren på ethvert tidspunkt under
det løbende arbejdsforhold skriftligt opsige konkurrenceklausulen, dog ikke i den
periode, hvor han er bundet af en tilkendegivelse, han efter loven skal afgive om,
hvorvidt og hvordan han vil påberåbe sig klausulen (hvilken tilkendegivelse er
bindende i 3 måneder). Efter arbejdsforholdets ophør kan arbejdsgiver og arbejdstager
skriftligt aftale, at konkurrenceklausulen ikke skal gælde længere.
Arbejdsgiveren kan ifølge den svenske 2015-overenskomst ensidigt begrænse
eller ophæve klausulen – dog næppe gyldigt i et forsøg på at omgå reglerne om dens
anvendelse (se f.eks. Arbetsdomstolens dom 2013 nr. 24, hvor arbejdsgiveren først
begrænsede klausulen under retssagen).

Andre klausuler
Som hovedregel afskæres den danske arbejdsgiver ifølge ansættelsesklausulloven helt
fra retsgyldigt at indgå aftaler om jobklausuler undtagen – under visse betingelser
– i forbindelse med forhandlinger om en eventuel overdragelse af bedriften til
anden side (for bureauvikarers vedkommende suppleret med en særlig regel i den
såkaldte vikarbureaulov 17 om forholdet mellem bureau og vikar). Også den norske
arbejdsmiljølag udelukker jobklausuler, undtagen – under visse betingelser – ved
forhandlinger om virksomhedsoverdragelse.
I Finland omfattes jobklausuler ikke af arbetsavtalslagen, men af den
almindelige aftalelov (rättshandlingslagen) og er normalt tilladelige. Men i øvrigt
gælder arbetsavtalslagens 3 kap 3 §, hvorefter arbejdstageren ikke under den løbende
ansættelse må arbejde for en konkurrent, såfremt en sådan ansættelse skader
arbejdsgiveren.
17

L 595 af 12/6 2013.
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I Sverige er jobklausuler mellem arbejdsgiver og ansatte lovlige, men kan lempes
eller tilsidesættes helt efter 36 og/eller 38 §§ i avtalslagen. I lag om uthyrning av
arbetstagare18 forbydes også aftaler mellem udlejningsbureauet og dettes ansatte,
som hindrer sidstnævnte i at tage ansættelse hos en kunde, pågældende arbejder
eller har arbejdet for.
Klausuler af anden art er omfattet af lovgivningens almindelige regler, herunder
de lempelsesmuligheder der følger af aftalelovgivningen § 36. På dette grundlag
anses f.eks. i Sverige aftaler, som hjemler en bestemt økonomisk kompensation,
mod at lønmodtageren forbliver i stillingen, efter Arbetsdomstolens praksis for
bindende, forudsat aftalen ikke hjemler andet end en vis tilbagebetalingspligt for det
vederlag, arbejdsgiveren har udredt som modstykke til bindingen. En forpligtelse for
arbejdstageren til at forblive i stillingen, når arbejdsgiveren har betalt pågældendes
uddannelse, anses ligeledes under visse forudsætninger at være gyldig.

3. Overvejelser
Overordnet set udviser den nordiske regulering af ansættelsesklausulerne altså
et broget billede. Det skyldes, at man har bevæget sig væk fra en oprindelig
reguleringsmodel, som byggede på den fælles aftalelovgivning, og over i ordninger,
hvor landene – tilsyneladende uden indbyrdes koordinering – har flyttet væsentlige
regler over i speciallovgivning og udbygget dem dér. Dette har skabt usikkerheder
helt ud på det sproglige plan, hvor end ikke terminologien er fælles (eksempler
jobklausul/rekrutteringsklausul, konkurrenceklausul/kundeklausul).
På det i særlig grad politiserede område, arbejdsretten udgør, har der
traditionelt ikke været nogen retsenhed ud over den, som mere overordnet følger
af den såkaldte nordiske kollektivaftalemodel, samt af informelle kontakter mellem
praktikerne i de forskellige lande. Man kunne imidlertid godt få den tanke, at
når erhvervsudviklingen tydeligvis har avlet samme reguleringsbehov, og disse
reguleringer meget langt har de samme omdrejningspunkter, havde en formaliseret
koordinering og erfaringsudveksling været på sin plads. Herved kunne ikke blot
mindre og i virkeligheden uvæsentlige diskrepanser være bragt af vejen til lettelse
af det fælles nordiske arbejdsmarked, men der ville også blive en større fond af
erfaring mht. klausulernes praktiske brug at trække på samt en hen ad vejen på
fælles plan langt bredere dækkende retspraksis til afklaring af opkommende juridiske
detailproblemer.

18

Lag 2012:854.
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Endvidere rejser den komparative gennemgang af regelsættene et overordnet
spørgsmål om reguleringsteknikken: Uanset at f.eks. den danske lov er udformet på
baggrund af en organisationsaftale, ligger klart, at konceptet indebærer bindinger
i detaljen, som det vil kunne være vanskeligt at overskue for den, der skal udforme
og anvende klausulerne. Også den finske og norske lovgivning om disse klausuler
efterlader et indtryk af, at reglerne måske er skrevet mere til glæde for juristerne end
med henblik på den praktiske anvendelighed. Man kan på denne baggrund spørge,
om den svenske model, hvor detailreglerne mest er udformet som hensigtserklæringer,
der virker styrende for anvendelsen af de overordnede bestemmelser i aftaleloven, ikke
i højere grad tilfredsstiller behovet for at kunne tilpasse afgørelsen af enkelttilfælde
ud fra de faktiske behov i disse tilfælde i stedet for ud fra rigid regelanvendelse. En
sådan overvejelse kan tillige suppleres med det argument, at uanset at en konkret
detailregel i princippet gør det lettere gennemskueligt, hvad der gælder på et
bestemt punk, så er retsstillingen i enkelttilfælde dog i de aller fleste tilfælde næppe
mindre forudseelig for den, der holder sig godt inden for rammen af de overordnede
principper, den svenske 2015-overenskomst udstikker.
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Konkurransebegrensende avtaler i
arbeidsforhold
Alex Borch, advokat Advokatfirmaet Hjort DA, Danmark

1. Innledning
I programmet er tittelen Konkurrensklausuler i anställningsförhållanden benyttet for
denne delen av det nordiske juristmøtet. Både referent Ole Hasselbalch og jeg har
oppfattet dette slik at det ikke bare er konkurranseklausuler i snever forstand som
skal behandles, men også andre former for konkurransebegrensende avtaler som det
kan være aktuelt å inngå mellom en arbeidsgiver og en arbeidstaker.
Ole Hasselbalchs referat består av tre deler som omhandler henholdsvis
allment gjeldende rettsregler, avtalte begrensninger i handlefriheten og særlige
problemstillinger. Punkt 2-4 nedenfor er inndelt på samme måte. For å unngå
gjentakelser er imidlertid punkt 2 og 3 ganske korte, mens det er brukt noe mer tid på
særlige problemstillinger som kan oppstå i forbindelse med konkurransebegrensende
avtaler i arbeidsforhold.
Innledningsvis finner jeg grunn til å bemerke at det på dette området etter
mitt syn blir for snevert bare å se hen til virksomheters behov for beskyttelse av sitt
kommersielle grunnlag og behovet for å beskytte arbeidstakere som den normalt svake
parten i arbeidsforhold. Hensynet til nye potensielle arbeidsgivere og deres behov
for å bedre sitt kommersielle grunnlag gjennom ansettelse av nye arbeidstakere bør
også tillegges vekt. I tillegg vil samfunnsmessige hensyn kunne tilsi begrensninger i
adgangen til å inngå avtaler som hindrer arbeidstakere i å utføre arbeid og kunder i å
velge den leverandøren de foretrekker. Samtidig må det erkjennes at det å trekke inn
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ytterligere til dels motstridende hensyn, ikke gjør det enklere å trekke opp grensene
for i hvilken utstrekning det bør være adgang til å inngå konkurransebegrensende
avtaler i arbeidsforhold.

2. De generelle rettsreglene om handlefrihetens grenser og
særlig lovgivning
Referent Ole Hasselbalch tar som utgangspunkt at retsstillingen [er] ifølge de
almindelige regler om lønmodtageres konkurrerende virksomhed forskellig, alt efter om
det drejer sig om tiden under et løbende ansættelsesforhold eller om tiden op til eller efter
afslutningen af et sådant. Dette er selvsagt et riktig utgangspunkt.
En annen måte å tilnærme seg dette rettsområdet på, kan være å vise til det
helt generelle utgangspunktet at enhver handling som ikke er forbudt, er tillatt.
Begrensninger i handlefriheten – på dette området som på andre områder – kan følge
av lovgivning, avtale og ulovfestet rett. I så fall blir spørsmålet hvilke begrensninger
i henholdsvis nåværende og tidligere arbeidstakeres handlefrihet som kan utledes av
lovgivningen, avtaler og ulovfestet rett.

2.1. Stillingen før arbeidsforholdets opphør
Lovgivning

Så lenge arbeidsforholdet består, er det få lovbestemmelser som direkte regulerer hva
en arbeidstaker kan og ikke kan gjøre overfor sin arbeidsgiver. Markedsføringsloven
og ulike bestemmelser i straffelovgivningen kan her være aktuelle, men påberopes
i praksis sjelden.

Ulovfestet rett
Arbeidsavtalen er en form for kontrakt. Dermed har partene i kraft av
kontraktsforholdet mellom dem en gjensidig lojalitetsplikt. Den vil være omfattende,
dels fordi et arbeidsforhold forutsetter samarbeid og tillit mellom partene, og
dels fordi det ikke vil være mulig å regulere alle de situasjonene som kan oppstå
i et arbeidsforhold i lov eller avtale. Lojalitetsplikten vil i mangel av særskilt
avtaleregulering være den sentrale begrensningen i arbeidstakeres adgang til å drive
virksomhet i konkurranse med sin arbeidsgiver så lenge arbeidsforholdet består.
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Konkurransebegrensende avtaler
Partene kan i avtale regulere nærmere hvilke begrensninger arbeidstakeren skal
være underlagt så lenge arbeidsforholdet består. For arbeidsgiver vil det særlig
være to grunner til å inngå en slik avtale. For det første kan det på den måten
avklares nærmere hvor grensene for arbeidstakerens handlefrihet går. For det andre
kan det gjennom en slik avtale angis nærmere hvilke konsekvenser urettmessig
konkurrerende virksomhet skal ha, for eksempel at det skal betales en form for
pønalbot eller konvensjonalbot ved opptreden i strid med avtalen mellom partene
uavhengig av om det oppstår et tilsvarende økonomisk tap.
I lys av at det ikke alltid er enkelt å angi konkret hva som kan utledes av
lojalitetsplikten, skulle man tro at en avtaleregulering av arbeidstakeres handlefrihet
mens arbeidsforholdet består er ganske vanlig. I praksis er det imidlertid ikke veldig
ofte at det oppstår tvist om en avtalt konkurransebegrensning mens arbeidsforholdet
består.
Den mest nærliggende forklaringen på dette er at arbeidsgiver ikke anser det
nødvendig med slike avtaler. Tanken må da være at lojalitetsplikten, gjeldende
generell lovgivning og andre avtalebestemmelser i tilstrekkelig grad ivaretar
hensynet til arbeidsgiveren. En annen mulig forklaring er at når slike avtaler først
inngås, så blir de også respektert.

Særlig om forretnings- og driftshemmeligheter
Selv om en arbeidsavtale ikke inneholder uttrykkelige bestemmelser som begrenser
adgangen til å drive konkurrerende virksomhet mens arbeidsforholdet består, er det
vanlig at arbeidsavtaler inneholder en bestemmelse om taushetsplikt vedrørende
forretnings- og driftshemmeligheter som gjelder både mens arbeidsforholdet består
og etter at det er opphørt. Ettersom det særlig er i forbindelse med opphør av
arbeidsforhold at det oppstår spørsmål vedrørende taushetsplikt, er den omhandlet
nærmere i punkt 2.2 nedenfor.

2.2. Stillingen etter arbeidsforholdets opphør
Ulovfestet rett

Referent Ole Hasselbalch har kalt dette punktet i referatet for Loyalitetspligtens
eftervirkninger og beskrevet utgangspunktet slik:
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For tiden efter ansættelsesforholdets ophør er
lønmodtageren som udgangspunkt frit stillet.
Utgangspunktet er riktig. Etter mitt syn kan man imidlertid like gjerne si at når
arbeidsforholdet er opphørt, så er også lojalitetsplikten mellom partene opphørt.
Dermed må eventuelle konkurransebegrensninger utledes av andre grunnlag enn
lojalitetsplikten, typisk lovgivning eller avtale.

Lovgivning – beskyttelsen av forretnings- og driftshemmeligheter
Referent Ole Hasselbalch har redegjort kort for de ulike nordiske landenes regulering
av arbeidstakeres bruk og/eller videreformidling av arbeidsgivers forretnings- og
driftshemmeligheter. Det synes å være allment anerkjent at rettsstridig utnyttelse
av slike hemmeligheter bør være forbudt. Bestemmelser om dette finnes i både de
ulike landenes markedsføringslover og i straffelovgivningen.
Bestemmelser som rammer bruk og/eller videreformidling av forretnings- og
driftshemmeligheter, gjør det nødvendig å trekke grensen mellom opplysninger som
er forretnings- og driftshemmeligheter og opplysninger som ikke er det. Denne
grensen kan det i praksis være vanskelig å trekke. I en straffesak vedrørende SAS’
bruk av såkalte PNR-data vedrørende Norwegian, uttalte Høyesterett følgende om
hva som skal regnes som en forretningshemmelighet:
To vilkår må her være oppfylt, slik også lagmannsretten har lagt til grunn. For det
første at det dreier seg om data som er spesifikke for vedkommende bedrift, i dette tilfelle
Norwegian, og at disse data er av betydning for bedriftens virksomhet. For det annet
må det stilles visse krav til bedriftens forhold for at en hemmelighet skal være beskyttet.
Det må enten uttrykkelig være markert at det gjelder et krav på hemmelighold, eller
det må ligge... i selve situasjonen at det gjelder et slikt krav... 1
Dette gir en viss veiledning, men i praksis vil fortsatt mange grensetilfeller kunne
oppstå. 8. juni 2016 vedtok Europa-parlamentet og rådet direktiv (EU) 2016/943
om beskyttelse av fortrolig knowhow og fortrolige forretningsopplysninger
(forretningshemmeligheter) mot ulovlig erverv, bruk og videreformidling. I den
svenske versjonen av direktivet er en forretningshemmelighet definert som følger
i artikkel 2 nr. 1:
1. Företagshemlighet: information som uppfyller samtliga följande krav:

1

Rt. 2007 side 1841 avsnitt 22.
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a)

Den är hemlig i den meningen att den inte, som helhet eller i den form
dess beståndsdelar ordnats och satts samman, är allmänt känd hos eller
lättillgänglig för personer i de kretsar som normalt sett handskas med
typen av information i fråga.

b)

Den har kommersiellt värde på grund av att den är hemlig.

c)

Den person som lagligen kontrollerar den har med hänsyn till
omständigheterna vidtagit rimliga åtgärder för att hålla den hemlig.

Lovgivningen rammer gjennomgående rettsstridig bruk og/eller videreformidling av
forretnings- og driftshemmeligheter. Det at en tidligere arbeidstaker kjenner til slike
hemmeligheter vil derimot ikke i seg selv gi grunnlag for noen sanksjoner. Dette
kan imidlertid medføre noen praktiske problemer. Hvis en arbeidstaker gjennom et
tidligere arbeidsforhold har vært med på vurdering av mulige oljefelt eller tekniske
eksperimenter som har slått feil, kan det spørres om vedkommende da vil bruke
eller videreformidle en forretnings- eller driftshemmelighet dersom det hos en ny
arbeidsgiver gis uttrykk for at det bør fokuseres på bestemte geografiske områder
eller at visse former for eksperimenter kan utelates? I forlengelsen av dette nevnes
at en arbeidstaker som for en ny arbeidsgiver benytter seg av en kundeliste han har
kopiert fra sin tidligere arbeidsgiver, åpenbart vil misbruke en forretnings- eller
driftshemmelighet. Derimot vil tidligere arbeidsgiver ikke kunne reagere dersom
arbeidstakeren kontakter kunder han husker fra tidligere og driver markedsføring
overfor disse.

3. Særlig om avtalte konkurransebegrensninger
3.1. Generelt om avtalte konkurransebegrensninger
I referent Ole Hasselbalchs innlegg er det her særlig fokusert på de rettslige
begrensningene i adgangen til å avtale konkurransebegrensninger i arbeidsforhold.
I praksis vil det imidlertid ofte være nødvendig å vurdere andre rettslige
problemstillinger først. Noen ganger er dette fort gjort, fordi løsningen er opplagt.
Andre ganger kan det være at hele saken blir løst på et annet grunnlag enn de særlige
reglene som gjelder for avtalte konkurransebegrensninger.
I betegnelsen avtalte konkurransebegrensninger ligger at vi befinner oss på
avtalerettens område. Dermed gjelder alminnelige avtalerettslige prinsipper.
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I noen saker kan det således være en problemstilling om det i det hele tatt er
inngått en konkurransebegrensende avtale. Det skriftlighetskravet som gjelder i
flere land begrenser riktignok antallet saker der dette er uklart. Men det kan fortsatt
oppstå spørsmål om en konkurranseklausul gjemt bort i et vedlegg (eventuelt med en
misvisende overskrift) kan sies å ha blitt akseptert. Videre kan det oppstå uklarhet
der en ny eller supplerende arbeidsavtale inngås uten at konkurranseklausulen i
den opprinnelige avtalen uttrykkelig gjentas. I tillegg finnes det eksempler på at
en arbeidstaker har gjort gjeldende at arbeidsgiveren har gitt avkall på en tidligere
inngått skriftlig konkurranseklausul.
Alminnelige avtalerettslige regler om ugyldighet, tilbakekall av løfter re integra
og bristende forutsetninger kan også tenkes anført som grunnlag for at det ikke er
inngått noen konkurransebegrensende avtale. Hvis en arbeidstaker presses til å inngå
en sluttavtale som omfatter en konkurranseklausul og sluttavtalen senere kjennes
ugyldig, så vil også konkurranseklausulen bortfalle.
Dernest må inngåtte avtaler tolkes, dels for å kunne ta stilling til hvilke regler
de eventuelt er underlagt og dels for å kunne vurdere hva arbeidstakeren er forpliktet
til. Hvis det for eksempel avtales at en arbeidstaker skal avstå fra kundekontakt, betyr
det at han bare må unnlate å ta kontakt selv eller betyr det at han heller ikke kan
bistå kunder som av eget tiltak tar kontakt?
I norsk rettspraksis er det for øvrig f lere eksempler på at uklare
konkurransebegrensende avtaler er tolket i arbeidsgiverens disfavør med henvisning
til at det er arbeidsgiveren som har formulert avtalen.

3.2. Innskrenkninger i avtalefriheten samt lempelsesregler
De nordiske landenes avtalelov § 36 gir generelt adgang til helt eller delvis å sette til
side urimelige kontraktsvilkår. Denne bestemmelsen suppleres av spesialregelen i de
samme lovenes § 38 om konkurranseklausuler. Disse bestemmelsene er i de senere
i Danmark, Norge og Finland ytterligere supplert med særskilte lovbestemmelser
om ulike former for konkurransebegrensende avtaler. I Sverige er en supplerende
regulering gjennomført via kollektivavtale.
En konsekvens av at det finnes særskilte lov- eller kollektivavtalebestemmelser,
er at det blir nødvendig å trekke opp grensen for de særskilte bestemmelsenes
virkeområde. Det er således etter for eksempel de nye norske reglene i arbeidsmiljøloven
ikke lenger nok å ta stilling til om en avtalebestemmelse er en konkurranseklausul. I
tillegg må det vurderes om den er inngått mellom en arbeidsgiver og en arbeidstaker.
Ofte vil dette ikke være problematisk. Men hva hvis arbeidstakeren tilbys
en mindre aksjepost i arbeidsgiver under forutsetning av at han aksepterer en
aksjonæravtale, der de øvrige aksjonærene og ikke arbeidsgiveren er parter, og som
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inneholder en konkurranseklausul som går lenger enn det arbeidsmiljøloven åpner
for.
Videre finnes det en rekke ulike tilknytningsforhold i næringslivet som ikke
regnes som arbeidsforhold. Som eksempler kan nevnes konsulenter som engasjeres
for en kortere eller lengre periode eller ulike partnerskap mellom advokater, revisorer
og andre rådgivere. Her vil det kunne være flere likehetstrekk med ordinære
arbeidsforhold, som kan tilsi at adgangen til å avtale konkurransebegrensninger
ikke bør være forskjellig.
I forlengelsen av dette kan det også spørres om og i hvilken utstrekning
domstolene vil se hen til den spesielle reguleringen av konkurransebegrensende
avtaler ved anvendelsen av avtaleloven § 38 eller § 36. I Sverige tillegges den aktuelle
kollektivavtalen vekt ved tolkningen av nevnte bestemmelser. Jeg tror også norske
domstoler vil være varsomme med å akseptere for eksempel konkurranseklausuler
som har en varighet på mer enn ett år når dette er blitt et lovfestet maksimum
i arbeidsforhold (med mindre det dreier seg om en konkurranseklausul avtalt i
forbindelse med overdragelse av virksomhet).

4. Særlige problemstillinger
Ole Hasselbalchs innlegg viser at avtalte konkurransebegrensninger i arbeidsforhold
reiser en rekke spørsmål. Hovedvekten er lagt på i hvilken utstrekning det er og bør
være adgang til å inngå slike konkurransebegrensende avtaler. Det kan absolutt
spørres om ikke den nye lovgivningen på området måske er skrevet mere til glæde for
juristerne end med henblik på den praktiske anvendelighed. Intensjonen må imidlertid
ha vært at mer spesifikke regler skulle medføre at konkurransebegrensende avtaler
bare ville bli gjort gjeldende der det var et reelt behov for dem.
Jeg vil avslutningsvis peke på tre problemstillinger som i den juridiske litteraturen
på området kanskje ikke vies spesielt stor plass, men som for en praktiker fremstår
som vel så viktige for å kunne gi råd på dette området. Problemstillingene er i
hovedsak illustrert med eksempler fra Norge, men problemstillingene antas å være
de samme i alle de nordiske landene.
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4.1. Konsekvenser ved brudd på avtalte konkurransebegrensninger
Arbeidsrettslige konsekvenser

Ole Hasselbalch har i punkt 2.1 siste avsnitt gitt en oversikt over konsekvensene av
opptreden i strid med avtalte konkurransebegrensninger. Dersom arbeidstakeren
fortsatt er ansatt, finnes det en rekke arbeidsrettslige konsekvenser som kan vurderes.
Avskjed (som innebærer at arbeidsforholdet umiddelbart opphører) forutsetter
etter arbeidsmiljøloven § 15-14 første ledd at arbeidstakeren har gjort seg skyldig i
grovt pliktbrudd eller annet vesentlig mislighold av arbeidsavtalen. Det er klart at
ikke ethvert brudd på en avtalt konkurransebegrensning vil kunne gi grunnlag for
avskjed. Og blir arbeidstakeren urettmessig avskjediget, vil det kunne gi grunnlag
for et krav om erstatning mot arbeidsgiveren.
Oppsigelse (som innebærer at arbeidsforholdet i utgangspunktet opphører ved
utløpet av oppsigelsesfristen) forutsetter etter arbeidsmiljøloven § 15-7 første ledd
at det foreligger saklig grunn. Det skal således mindre til før brudd på en avtalt
konkurransebegrensning vil kunne gi grunnlag for oppsigelse, men også her er
det klart at ikke ethvert brudd på en avtalt konkurransebegrensning vil kunne gi
grunnlag for oppsigelse.
Suspensjon (som innebærer umiddelbar fratreden, men hvor arbeidsforholdet for
øvrig består) forutsetter etter arbeidsmiljøloven § 15-13 første ledd at det er grunn
til å anta at arbeidstakeren har gjort seg skyldig i forhold som kan medføre avskjed
og at virksomhetens behov tilsier suspensjon. Suspensjon kan være praktisk for å gi
arbeidsgiver tid til å avklare faktum i stedet for at det gis en avskjed som det senere
viser seg ikke å være grunnlag for.
I kraft av styringsretten kan arbeidsgiver gjøre visse endringer i arbeidstakeres
arbeidsoppgaver. Det må antas at denne styringsretten utvides når en arbeidstaker
har sagt opp sin stilling for å begynne hos eller starte opp konkurrerende virksomhet,
for eksempel for å begrense arbeidstakerens direkte kontakt med kunder.
En arbeidsgiver vil også kunne gi en advarsel til en arbeidstaker som opptrer i
strid med en avtalt konkurransebegrensning, gjerne kombinert med et pålegg om
opphør av den rettsstridige opptredenen. Hovedpoenget med en advarsel vil være
at en arbeidsgiver lettere vil få medhold i at en avskjed eller oppsigelse har vært
rettmessig dersom det først er gitt en advarsel.

Økonomiske konsekvenser
Krav om erstatning er en annen nærliggende sanksjonsmulighet ved brudd på avtalte
konkurransebegrensninger. Tre grunnvilkår må da være oppfylt: ansvarsgrunnlag,
skade i form av økonomisk tap og årsakssammenheng mellom ansvarsgrunnlaget og
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tapet. Krav om erstatning vil kunne kombineres med de ovennevnte arbeidsrettslige
konsekvensene dersom arbeidstakeren fortsatt er ansatt. Er arbeidsforholdet opphørt,
vil de ovennevnte arbeidsrettslige konsekvensene ikke lenger være aktuelle.
I praksis vil det ofte være vanskelig for arbeidsgiver å sannsynliggjøre et økonomisk
tap. At omsetningen eller overskuddet reduseres fra det ene året til det neste, kan ha
mange årsaker. Og er det en sentral arbeidstaker som har sluttet, så vil tap som hadde
oppstått uavhengig av et eventuelt brudd på avtalte konkurransebegrensninger, ikke
kunne kreves erstattet. Gjennomgående får tidligere arbeidsgiver i denne typen
saker en langt lavere erstatning enn det tidligere arbeidsgiver mener er det reelle
økonomiske tapet.
På denne bakgrunn har det i Norge vært forsøkt gjort gjeldende at det i denne
typen saker må gjøres unntak fra hovedregelen om at det er skadelidte som har
bevisbyrden for at vilkårene for erstatning er til stede. I Rt. 2007 side 817 avsnitt
45 ble det åpnet for å fravike dette utgangspunktet dersom skadevolder har gjort seg
skyldig i sterkt klanderverdig forhold. Det kan hevdes at et forsettlig brudd på en avtalt
konkurransebegrensning er sterkt klanderverdig. Det finnes også eksempler på at
Høyesterett har lagt til grunn at skadevolder har bevisbyrden dersom det gjøres
gjeldende at tapet ville ha oppstått også uten den ansvarsbetingende handlingen. 2
Ved brudd på kundeklausuler vil erstatningskravet være basert på de økonomiske
konsekvensene av tap av bestemte kunder. Også her kan det oppstå flere vanskelige
spørsmål. For det første kan kunden hevde at kundeforholdet ville blitt avsluttet
uansett, det vil si uavhengig av det påståtte bruddet på en avtalt kundeklausul. Her
vil også representanter for kunden kunne bli ført som vitner og bekrefte tidligere
arbeidstakers påstander om at kundeforholdet uansett ville ha opphørt.
For det annet kan det bli nødvendig å ta stilling til hvor lang tid tap skal beregnes
for. I AD 2013 nr. 24 hadde et factoringselskap mistet et stort antall kunder som en
følge av en tidligere arbeidstakers misbruk av en kundeliste. Arbetsdomstolen la ved
erstatningsberegningen til grunn en gjennomsnittlig kundelivslengde på to år selv
om factoringselskapet hadde fremlagt dokumentasjon som viste en gjennomsnittlig
kundelivslengde på litt over fire år de siste ti årene. Dette ble begrunnet med at
konkurransen i markedet hadde økt, at factoringselskapet hadde tatt høyere honorar
enn øvrige konkurrenter og at det måtte antas at det var de minst lojale kundene som
hadde sluttet (som dermed ville vært mest mottakelige for tilbud om lavere honorar
også fra andre aktører).
På denne bakgrunn er det som tidligere nevnt ikke uvanlig at arbeidsgiver
ønsker at det av avtalte konkurransebegrensninger skal fremgå hvilke konsekvenser
brudd skal ha. Her kan det tenkes pønalbot eller konvensjonalbot både som et
2

Jf. som eksempler Rt. 2000 side 679 og Rt. 2003 side 400.
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engangsbeløp, et beløp per overtredelse og en andel av den tidligere arbeidstakerens
inntekter. Det synes å være noe ulik praksis i de nordiske landene når det gjelder
domstolenes villighet til å gripe inn overfor slike avtalebestemmelser. I Norge
er terskelen høy før domstolene setter til side eller lemper denne typen avtalte
konsekvenser av et avtalebrudd. I Danmark finnes det imidlertid eksempler på at
en avtalt konvensjonalbot på kr 50 000 ble redusert til kr 8000, der en selger av
reservedeler på fritiden hadde startet opp reparasjonsvirksomhet i begrenset omfang. 3
I en del saker vil det kunne være enklere for tidligere arbeidsgiver å påvise en
urettmessig vinning eller berikelse hos den tidligere arbeidstakeren eller dennes
nye arbeidsgiver enn eget økonomisk tap. Da oppstår spørsmålet om og eventuelt
på hvilke betingelser en tidligere arbeidsgiver kan kreve uberettiget vinning eller
berikelse overført til seg. Dette kan selvsagt være avtalt. Det finnes også i den norske
markedsføringsloven § 48 b en bestemmelse som Vinningsavståelse
A. For forsettlig eller uaktsom overtredelse av §§ 28, 29 og 30 skal
overtrederen betale til den forurettede:
B. vederlag svarende til en rimelig lisensavgift for utnyttelsen, samt
erstatning for skade som følge av overtredelsen som ikke ville oppstått
ved lisensiering,
C. erstatning for skade som følge av overtredelsen, eller
D. vederlag svarende til vinningen som er oppnådd ved overtredelsen.
Bestemmelsen gjelder bare ved overtredelse av visse bestemmelser i
markedsføringsloven, navnlig bestemmelsene som rammer urettmessig bruk eller
videreformidling av bedriftshemmeligheter eller etterligning av annens produkt.
Men i disse tilfellene kan skadelidte velge å kreve et vederlag svarende til vinningen
som er oppnådd dersom dette gir et høyere krav enn et ordinært erstatningskrav.
Det er i norsk rettspraksis lagt til grunn at berikelseskrav også vil kunne fremsettes
på ulovfestet grunnlag, men det er uklart hvilke betingelser som i så fall må være
oppfylt.

4.2. Praktisk vinkling
Som det er redegjort nærmere for av referent Ole Hasselbalch, er rettsreglene som
gjelder for avtalte konkurransebegrensninger på mange punkter uklare. I praksis
er det imidlertid i mange saker ikke uklare rettsregler som er utfordringen, men
3

Jf. UfR 1972.702 H.
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et uklart og omtvistet faktum. Illustrerende i så måte er følgende uttalelse fra
Eidsivating lagmannsrett, der det ble krevet erstatning for brudd på lojalitetsplikten:
Spørsmålet om ansvarsgrunnlag står og faller med hvilken av partenes alternative
historier som framstår som mest sannsynlig. 4
Var det kunden som av eget tiltak tok kontakt med den tidligere arbeidstakeren
eller ble kunden aktivt rekruttert? Ble prislister kopiert for at de skulle være
tilgjengelig på reise i oppsigelsestiden og deretter slettet eller ble de også formidlet
til ny arbeidsgiver?
Dette innebærer etter mitt syn at temaet avtalte konkurransebegrensninger
ikke kan vurderes uten at man samtidig tenker på hva det kan være mulig å
bevise ved en eventuell etterfølgende rettslig tvist. Her vil selvsagt de alminnelige
bestemmelsene om tilgang til bevis komme til anvendelse. Felles for tvister om
konkurrerende virksomhet vil imidlertid typisk være at viktige og avgjørende bevis
for saksøkerens krav befinner seg hos motparten. Samtidig vil motparten, den
tidligere arbeidstakeren og/eller dennes nye arbeidsgiver eller virksomhet, gjerne
ha liten lyst til å fremvise det samlede bevisbildet når tidligere arbeidsgiver stiller
nærgående spørsmål om hendelsesforløpet i forbindelse med overgangen til eller
etableringen av konkurrerende virksomhet.
Dette har ført til at bestemmelsene om bevissikring utenfor rettssak i den norske
tvistelovens kapittel 28 er blitt påberopt for å sikre bevis i denne typen saker. Her
kan en tidligere arbeidsgiver med politiets hjelp få sikret bevis gjennom blant annet
speilkopiering av stasjonære og bærbare pc’er og mobiltelefoner, både hjemme hos
en tidligere arbeidstaker og hos vedkommendes nye arbeidsgiver.

4.3. Særlig om offentlig ansatte
Konkurransebegrensende avtaler brukes i hovedsak i privat sektor. I alle de nordiske
landene er imidlertid en ikke ubetydelig del av de yrkesaktive ansatt i det offentlige.
Her vil ikke nødvendigvis de samme hensynene gjøre seg gjeldende. Mens et selskap
som selger biler kan ha gode grunner til å motsette seg at deres arbeidstakere selger
biler fra et konkurrerende selskap på fritiden, er det ikke opplagt at et offentlig
sykehus bør kunne motsette seg at deres helsepersonell også på fritiden behandler
syke.
Dette har på visse områder ført til særskilt lovgivning i Norge. Av politiloven §
22 annet ledd følger det at embets- og tjenestemenn med politimyndighet ikke uten
samtykke kan ha annen lønnet stilling, drive privat erverv eller inneha offentlig
bevilling for virksomhet.
4

Jf. LE-2005-162667.
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I helsepersonelloven § 19 er helsepersonell i stedet pålagt en opplysningsplikt
om bierverv og andre engasjementer som vil kunne komme i konflikt med
hovedarbeidsgiverens interesser. Dette betyr imidlertid ikke uten videre at
arbeidsgiver vil kunne motsette seg bierverv, selv ikke dersom dette skulle være avtalt
mellom partene. Dette illustreres av en uttalelse fra den norske Sivilombudsmannen. 5
Her var det med en radiograf ansatt ved et offentlig sykehus avtalt at bierverv
krevde samtykke fra arbeidsgiver. Da radiografen senere informerte arbeidsgiveren
om at han planla å ta et bierverv ved et privat røntgeninstitutt, motsatte
arbeidsgiveren seg dette. Dette ble begrunnet med at det aktuelle helseforetakets
styre hadde besluttet å definere som konkurrerende virksomhet både virksomhet som
tok pasienter som kunne vært behandlet av helseforetaket, virksomhet som førte til
reduserte inntekter for helseforetaket og virksomhet som førte til overkapasitet hos
helseforetaket.
Sivilombudsmannen viste til at arbeidsavtalen måtte tolkes i lys av alminnelige
arbeidsrettslige lojalitetsbetraktninger. Avtalen kunne da vanskelig tolkes slik at et
bierverv i tråd med lojalitetsplikten, ville kunne innebære et brudd på arbeidsavtalen.
Sivilombudsmannen viste videre til den langvarige praksisen i Norge for at
helsepersonell har bierverv i private helseinstitusjoner. Videre var det arbeidsrettslige
lojalitetsbegrepet særlig utviklet i tilknytning til privat næringsvirksomhet og
kunne dermed ikke uten videre legges til grunn overfor helsepersonell. I lys av at
det aktuelle biervervet ikke ville påvirke radiografens arbeid i hovedstillingen, ikke
ville medføre habilitets- eller interessekonflikter og heller ikke ha andre uheldige
konsekvenser for hovedarbeidsgiveren, kom Sivilombudsmannen til «at det knytter
seg begrunnet tvil til om arbeidsavtalen mellom Helse Nordmøre og Romsdal HF
og A, sammenholdt med det arbeidsrettslige lojalitetsbegrepet, gir rettslig grunnlag
for å nekte A bierverv ved X Røntgeninstitutt».

5

Jf. SOMB-2007-29.
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Plikt til å utføre arbeid og religionsfrihet
Vibeke Blaker Strand, professor (Ph.D.), Norge

I hvilken grad kan bør eller må arbeidsgiveres styringsrett begrenses i møte med
individer som på grunn av sin religion ønsker unntak fra bestemte arbeidsoppgaver
eller vanlige rutiner. Det trekkes opp en skala der det på den ene side diskuteres
om individer kan ha et rettslig krav på at arbeidsgivere legger til rette for religiøst
begrunnede reservasjoner. På den annen side stilles det spørsmål ved om religiøst
begrunnede reservasjoner kan stride mot andre individers rettigheter på en slik måte
at det er forbudt å legge til rette for reservasjonene. Underveis trekkes relevante
menneskerettslige normer og håndhevingspraksis inn, særlig retten til religionsfrihet
og vernet mot diskriminering. Den norske offentlige utredningen NOU 2016:13
«Samvittighetsfrihet i arbeidslivet» gjøres til gjenstand for kritiske vurderinger.

1. Innledning
Som utgangspunkt har arbeidsgivere stor grad av frihet til å ta beslutninger som
gjelder arbeidsplassen. Dette omtales som arbeidsgivers styringsrett. Arbeidsgivers
styringsrett defineres tradisjonelt som retten til å lede, fordele og kontrollere arbeidet,
samt retten til å inngå arbeidsavtaler og bringe dem til opphør.1 Arbeidsgivers
styringsrett begrenses imidlertid av bestemmelser som skal sikre individvern. Denne
teksten har som hensikt å problematisere i hvilken grad styringsretten kan, bør eller
må begrenses i møte med individer som på grunn av sin religion ønsker unntak fra
1

Se Henning Jakhelln «Oversikt over arbeidsretten», Damm 2004 s. 41.
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bestemte arbeidsoppgaver eller vanlige rutiner. Retten til religionsfrihet og retten
til ikke å bli diskriminert er menneskerettigheter som har betydning for denne
problematikken.
Spørsmålet om styringsrettens rekkevidde i møte med retten til religionsfrihet
og retten til ikke å bli diskriminert kan oppstå på to ulike måter. De to variantene
kan forstås slik at de befinner seg i hvert sitt ytterpunkt av en skala.
Det ene ytterpunktet handler om hvor langt religionsfriheten og vernet mot
diskriminering rekker for et individ som påberoper seg religiøst begrunnede
reservasjoner i arbeidslivet, i møte med en arbeidsgiver som ikke ønsker å legge
til rette for slike særordninger. Kan individet ha et rettslig krav på at arbeidsgiver
tilrettelegger for religiøst begrunnede reservasjoner?
Det andre ytterpunktet omhandler tilfeller der arbeidsgiver i utgangspunktet
aksepterer å legge til rette for religiøst begrunnede reservasjoner slik at individet
kan utøve sin religion. Aksept for religiøst begrunnede reservasjoner vil imidlertid
i større eller mindre grad kunne berøre interessene til andre individer. I situasjoner
der noen grupper (slik som kvinner og seksuelle minoriteter) berøres særskilt av at
arbeidsgiver legger til rette for religiøse reservasjoner må følgende spørsmål stilles:
Kan tilrettelegging for religiøse reservasjoner likevel være forbudt fordi det krenker
andre individers rettigheter?
I praksis har oppmerksomheten til nå først og fremst vært rettet mot det første
av disse to ytterpunktene, det vil si spørsmålet om individer har et krav på at
det tilrettelegges for religiøst begrunnede reservasjoner i arbeidslivet. Det andre
ytterpunktet – spørsmålet om reservasjoner kan krenke rettighetene til andre
individer – bør imidlertid også inkluderes i en bred diskusjon av dette problemfeltet.
Hoveddrøftelsen i denne teksten er strukturert rundt fire relativt bredt
formulerte teser som har betydning for tematikken. For hver tese søker jeg å trekke
inn relevant menneskerettslig rettskildemateriale. I tillegg vil jeg underveis trekke
inn synspunkter fremsatt i en norsk offentlig utredning fra høsten 2016 med tittel
«Samvittighetsfrihet i arbeidslivet». Utredningen inneholder inngående vurderinger
av om det bør legges til rette for religiøst begrunnede reservasjoner og går relativt
langt i å besvare spørsmålet bekreftende. Utvalgets forslag vil underveis holdes opp
mot det relevante menneskerettslige materialet.
Jeg gir en presentasjon av bakgrunnen for og hovedinnholdet i den norske
utredningen i punkt 2. I punkt 3 gir jeg en oversikt over relevante menneskerettslige
bestemmelser, mens jeg i punkt 4 presenterer relevant håndhevingspraksis. Mine
fire teser fremsettes og diskuteres løpende under punkt 5.
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2. Et norsk forslag – NOU 2016:13 Samvittighetsfrihet i
arbeidslivet
6. september 2016 la Samvittighetsutvalget frem sin rapport NOU 2016:13
Samvittighetsfrihet i arbeidslivet. Utvalget var nedsatt av den norske regjering. I
mandatet het det blant annet at utvalget skulle:
«utrede forhold rundt arbeidstakeres samvittighetsfrihet ved utførelse av
arbeidsoppgaver.
Det kan i enkelte situasjoner oppstå konflikt mellom den enkeltes samvittighet og
de oppgaver som han/hun pålegges som arbeidstaker. Det er i denne sammenheng
snakk om arbeidsoppgaver som pålegges innenfor arbeidsavtalens/oppdragets ramme.
Problemstillingen har vært særlig aktuell i forbindelse med debatten om hvilken adgang
fastleger skal ha til å reservere seg mot henvisning til abort, men spørsmål knyttet til
samvittighetsfrihet er ikke begrenset til helsesektoren. Utvalget som nå settes ned skal
se på temaet i forhold til arbeidslivet generelt.»2

Utvalget fremhevet selv at: «Målsettingen har vært å vurdere om, og i hvilken
utstrekning, yrkesutøvere kan eller bør kunne påberope seg samvittighetsfrihet ved
utøvelse av arbeidsoppgaver. Disse oppgavene har juridiske så vel som etiske og
politiske sider.»3 Utredningen inneholder inngående vurderinger av om det bør legges
til rette for religiøst begrunnede reservasjoner. Den generelle konklusjonen er at det
bør «utvises fleksibilitet og legges til rette for at arbeidstakere kan unngå oppgaver
som er i strid med deres samvittighet.»4
Med henvisning til en rekke etiske forhold knyttet til samvittighetsfrihet,
presenterer utvalget en modell for vurderinger av om det skal innvilges
samvittighetsbaserte fritak i arbeidslivet. Tre spørsmål står sentralt:5

2
3
4
5

i.

Bygger arbeidstakers ønske om reservasjon mot å utføre bestemte
arbeidsoppgaver på en dyp og viktig samvittighetsoverbevisning?

ii.

Kan reservasjon finne sted uten at det er inngripende for tredjepart?

iii.

Er reservasjon gjennomførbart i praksis uten for store ulemper for
arbeidsgiver og kollegaer?

NOU 2016:13 Samvittighetsfrihet i arbeidslivet s. 13. Utredningen er i sin helhet tilgjengelig på
følgende nettside: https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/nou-2016-13/id2510437/.
Ibid s. 11.
Ibid s. 144.
Ibid s. 142.
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Utvalget mener at det første spørsmålet alltid må være oppfylt for at det skal gi
mening å vurdere samvittighetsbasert reservasjon.6 Det presiseres dessuten at:
«Kravet om reservasjon står sterkere dersom flere kriterier er oppfylt. Dersom alle
de tre kriteriene er oppfylt mener utvalget det bør legges til rette for reservasjon.»7
Hvilket innhold utvalget legger i sine tre punkter, har stor betydning for hvor
de mener at terskelen for religiøst begrunnede reservasjoner skal ligge. Utvalgets
beskrivelse av modellens innhold er i relativt stor grad løsrevet fra menneskerettslige
normer og eksisterende håndhevingspraksis. Dette gjelder særlig modellens punkt i.,
ii. og måten modellen foreslås gjennomført på (forhandlingsmodellen). Jeg belyser
disse forholdene nedenfor i punkt 5, i tese 2, 3 og 4. Samvittighetsutvalgets forslag
har sitt utgangspunkt i «etisk relevante momenter»8. Dermed foreligger det, som vi
vil se, en spenning mellom det menneskerettslige rammeverket og utvalgets forslag.

3. Relevante menneskerettslige bestemmelser
Arbeidsgivers styringsrett i møte med religiøst begrunnede tilretteleggingskrav,
støter an mot flere ulike menneskerettslige normer.
Dersom arbeidsgiver ikke ønsker å tilrettelegge, kan det oppstå spørsmål
om det foreligger en krenkelse av retten til religionsfrihet etter Den europeiske
menneskerettskonvensjon (EMK) artikkel 9 og FN-konvensjonen om sivile
og politiske rettigheter (SP) artikkel 18. I tillegg vil det kunne oppstå spørsmål
om diskriminering på grunn av religion blant annet etter EMK artikkel 14 sett
i sammenheng med artikkel 9, etter SP artikkel 26 og etter nasjonalt utformede
regelverk om diskriminering. Verken religionsfriheten eller vernet mot
diskriminering er imidlertid absolutte størrelser. Det kan gjøres inngrep i begge
rettighetene på nærmere definerte vilkår. Noen eksempler i saker som omhandler
religiøse tilretteleggingskrav vil gis nedenfor.
Det kan også reises spørsmål ved om arbeidsgivere, i tilfeller der det tilrettelegges
for religiøse krav, kan komme til å bryte menneskerettighetene til andre individer.
Det er flere rettigheter som vil kunne være aktuelle. EMD har tolket retten til
privatliv i EMK artikkel 8 vidt.9 Rettigheten inkluderer blant annet en rett til å

6
7
8
9

Ibid s. 144.
Ibid.
Ibid. s. 125.
Ursula Kilkelly, The right to respect for private and family life. A guide to the implementation
of Article 8 of the European Convention on Human Rights, Council of Europe 2001 s. 11,
tilgjengelig på følgende nettside: https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/
DisplayDCTMContent?documentId=090000168007ff47
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utvikle forhold til andre mennesker. Kilkelly har beskrevet rekkevidden av retten
til privatliv slik:
“Private life thus guarantees a sphere within which a person can establish relations of
different kinds, including sexual ones and thus the choice of affirming and assuming
one’s sexual identity comes within the protection of Article 8.”10

Statene har etter artikkel 8 en positiv forpliktelse til å beskytte individer mot inngrep
i deres fysiske og psykiske integritet.11 Dermed kan det oppstå spørsmål ved om
religiøst begrunnede reservasjoner for noen individer bryter med andre individers
rett til privatliv etter EMK artikkel 8, enten alene eller sett i sammenheng med
diskrimineringsforbudet i konvensjonens artikkel 14.
Dersom vi beveger oss til helsevesenet, vil det kunne oppstå spørsmål om religiøst
begrunnede reservasjoner kan føre til brudd på FNs kvinnediskrimineringskonvensjon
(KDK) artikkel 12 nr. 1 der det heter at:
«Konvensjonspartene skal treffe alle tiltak som er nødvendige for å avskaffe
diskriminering av kvinner på helseområdet, for å sikre tilgang til helsetjenester,
herunder hjelp til familieplanlegging, på grunnlag av likestilling mellom menn og
kvinner.»

Det vil også kunne oppstå spørsmål om brudd på ØSK artikkel 12 om retten til
helse, sett i sammenheng med diskrimineringsforbudet i konvensjonens artikkel 2
samt artikkel 3 der konvensjonspartene «forplikter seg til å sikre menn og kvinner
lik rett til å nyte alle de økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter som er fastsatt
i denne konvensjon.»
Dessuten inneholder KDK ulike positivt definerte forpliktelser som kan ha
betydning i tilfeller der religiøst begrunnede reservasjoner i praksis rammer kvinner.
Etter artikkel 2 d) har staten en plikt til «å avstå fra alle handlinger og all praksis
som diskriminerer kvinner, og å sørge for at offentlige myndigheter og offentlige
institusjoner handler i tråd med denne forpliktelse». Etter artikkel 2 e) skal staten
«treffe alle tiltak som er nødvendige for å hindre at personer, organisasjoner eller
foretak diskriminerer kvinner». Etter artikkel 5 a) skal staten ta skritt for å avskaffe
praksiser som bygger på forestillingen om at et av kjønnene er det andre underlegent
eller overlegent.

10
11

Ibid s. 11.
Ibid s. 42.
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I Norge er både EMK, KDK og ØSK inkorporert i nasjonal rett og dermed gjort
til del av norsk lov. Ved motstrid skal bestemmelser i de inkorporerte konvensjonene
gå foran bestemmelser i annen lovgivning.12

4. Relevant håndhevingspraksis
Det finnes ulike sakstyper fra Den europeiske menneskerettsdomstolen (EMD) som
kan være egnet til å kaste lys over spørsmålet om arbeidsgivere har plikt til å legge
til rette for individers religiøst begrunnede krav.
En sakstype handler om forbud mot bruk av religiøse hodeplagg. EMD har
behandlet en rekke saker som har omhandlet spørsmålet om det strider mot EMK
å innføre forbud mot at elever/studenter og lærere bruker religiøse hodeplagg i
offentlige utdanningsinstitusjoner.13 En annen sakstype handler om foreldres rett
til å reservere seg mot at deres barn deltar i deler av den obligatoriske undervisningen
i skolen med henvisning til religion.14 Felles for disse to sakstyper er at EMD i
spørsmål som angår forholdet mellom stat og religion har valgt å tildele statene en
relativt stor skjønnsmargin. Det kan imidlertid diskuteres hvor stor overføringsverdi
særlig sakene om forbud mot bruk av religiøse hodeplagg har til en nordisk kontekst,
fordi forholdet mellom stat og religion er regulert på en annen måte i de nordiske
landene enn i Frankrike, Tyrkia og Sveits, som hodeplaggsakene har omhandlet.15
Det finnes også en tredje sakstype som mer direkte omhandler arbeidstakeres
mulighet til å reservere seg mot bestemte arbeidsoppgaver med henvisning til
religion. Disse vil jeg nedenfor vie særlig oppmerksomhet.
Avvisningskjennelsen Pichon og Sajous mot Frankrike16 omhandlet to apotekeiere
(heretter omtalt som «klagerne») som nektet å selge prevensjonsmidler til kvinner
12
13

14
15
16

Se lov 21. mai 1999 nr. 30 om styrking av menneskerettighetenes stilling i norsk rett
(menneskerettsloven) § 3, som lyder: «Bestemmelsene i konvensjoner og protokoller som er nevnt i
§ 2 skal ved motstrid gå foran bestemmelser i annen lovgivning.»
Sentrale saker som er behandlet av Den europeiske menneskerettighetskommisjon og Den
europeiske menneskerettighetsdomstolen (EMD) er Ahmet Arslan m.fl. mot Tyrkia (Application no.
41135/98, 23. februar 2010), Dahlab mot Sveits (Application no. 42393/98 (avgjørelse om avvisning) 15.
februar 2001), Kurtulmuş mot Tyrkia (Application no. 65500/01) (avgjørelse om avvisning) 24. januar
2006), Leyla Şahin mot Tyrkia (Storkammer) (Application no. 44774/98, 10. november 2005), Köse og
93 andre mot Tyrkia (Application no. 26625/02 (avgjørelse om avvisning) 24. januar 2006), Dogru mot
Frankrike (Application no. 27058/05, 4. desember 2008) og Ebrahimian mot Frankrike (Application
no. 64846/11, 26. november 2015).
Den nyeste saken som omhandler denne type problematikk er Osmanoğlu og Kocabaş mot Sveits
(Application no. 29086/12, 10. januar 2017).
Se Vibeke Blaker Strand Prohibitions against Religious Clothing and Symbols in Public Schools
and Universities: Narrowing the Scope by Introducing the Principle of Equal Treatment of Religious
Manifestations s. 160 – 190 i Religion and Human Rights. An International Journal 2015 nr. 2.
EMD, Pichon og Sajous mot Frankrike, Application No. 49853/99, 2.10.2001.

596

A r be t e i f ö r ä n d r i n g

som oppsøkte deres apotek med gyldige resepter. Klagerne mente at retten til
religionsfrihet i EMK artikkel 9 inkluderte en rett til ikke å føre prevensjonsmidler
som stred mot deres religiøse overbevisning. Nasjonale domstoler hadde konkludert
med at klagerne hadde brutt det nasjonale regelverket, og klagerne hevdet at de
nasjonale domstolene ved dette hadde krenket deres rettigheter etter EMK artikkel
9. EMD avviste saken som «åpenbart grunnløs» etter EMK artikkel 35 nr. 3. I
begrunnelsen het det blant annet:
“Article 9 of the Convention does not always guarantee the right to behave in public
in a manner governed by that belief. The word “practice” used in Article 9 § 1 does
not denote each and every act or form of behaviour motivated or inspired by a religion
or a belief. …
It considers that, as long as the sale of contraceptives is legal and occurs on medical
prescription nowhere other than in a pharmacy, the applicants cannot give precedence
to their religious beliefs and impose them on others as justification for their refusal
to sell such products, since they can manifest those beliefs in many ways outside the
professional sphere.”

At salg av prevensjonsmidler var lovregulert samt at kvinnenes resepter kun kunne
brukes på apotek, førte til at EMD mente at klagerne ikke kunne tvinge sine
religiøse synspunkter på andre individer. Deres religionsutøvelse kunne komme
til uttrykk i andre sammenhenger. Saken ble ansett å falle utenfor EMK artikkel
9. Dermed ble det heller ikke foretatt noen konkret vurdering med utgangspunkt i
unntakshjemmelen i artikkel 9 nr. 2.
På lignende måte har EMD17 i flere tidligere saker hatt som utgangspunkt at «the
possibility of resigning from the job and changing employment meant that there
was no interference with the employee’s religious freedom».18 Utgangspunktet om at
religionsfriheten ikke er berørt fordi et individ står fritt til å skifte jobb, ble forlatt i
2013 i saken Eweida m. fl. mot Storbritannia. Her uttalte EMD at:
“Given the importance in a democratic society of freedom of religion, the Court
considers that, where an individual complains of a restriction on freedom of religion in
the workplace, rather than holding that the possibility of changing job would negate any
interference with the right, the better approach would be to weigh that possibility in the
overall balance when considering whether or not the restriction was proportionate.”19

17
18
19

Herunder Den europeiske menneskerettighetskommisjon.
EMD, Eweida m. fl. mot Storbritannia, Application Nos. 48420/10, 59842/10, 51671/10 og 36516/10,
15.1.2013 punkt 83.
Ibid.
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Med dette ble det slått fast at spørsmål om berettigelsen til religiøst begrunnede
reservasjoner i arbeidslivet som utgangspunkt anses å falle innenfor konvensjonens
materielle rammer. Dermed må det i hver enkelt sak tas stilling til om begrunnelsen
for å gjøre inngrep i retten til religionsfrihet og/eller forbudet mot diskriminering
tilfredsstiller kravene til lovhjemmel, saklig begrunnelse og forholdsmessighet.
Eweida-saken omhandlet fire ulike problemstillinger. To av dem er særlig relevante
for reservasjonstematikken. Saken om Mr McFarlane omhandlet en konservativ
kristen som arbeidet som seksualrådgiver i en privat organisasjon. Spørsmålet var
om han kunne nekte å rådgi homofile par med henvisning til religionsfriheten i
EMK artikkel 9, samt diskrimineringsforbudet i artikkel 14 sett i sammenheng med
artikkel 9. Arbeidstakerne i organisasjonen hadde i utgangspunktet forpliktet seg
til å rådgi både heterofile og homofile par på lik linje. Mr McFarlanes nektelse av å
rådgi homofile par ledet til at han mistet jobben. EMD erkjente at Mr McFarlanes
standpunkt var begrunnet i hans religion og dermed handlet om religionsutøvelse.
Saken ble vurdert som et spørsmål om staten hadde tatt tilstrekkelige skritt for å
«sikre» Mr McFarlanes rett til religionsutøvelse.20 For å ta stilling til dette måtte det
vurderes om det forelå «a fair balance … between the competing interests at stake».21
I forholdsmessighetsvurderingen la EMD særlig vekt på at «the employer’s action
was intended to secure the implementation of its policy of providing a service without
discrimination.»22 At det dreide seg om en situasjon der en persons religionsutøvelse
kom i konflikt med arbeidsgivers målsetting om å ivareta vernet mot diskriminering
for en annen gruppe, gjorde at EMD tilkjente Storbritannia en vid skjønnsmargin.
Det ble konkludert med at det verken forelå brudd på artikkel 9 eller artikkel 14 sett
i sammenheng med artikkel 9.
Eweida-saken omhandlet også situasjonen til Ms Ladele. I likhet med Mr
McFarlane var Ms Ladele konservativt kristen og mente at ekteskap må inngås
mellom mann og kvinne samt at homofilt samliv er i strid med Guds vilje. Hun var
offentlig ansatt registrar og hadde som arbeidsoppgave å registrere fødsler, dødsfall
og ekteskap ved London Borough of Islington. Islington har en formalisert “Dignity
for All”-politikk om likebehandling og mangfold. I 2004 ble det i Storbritannia tillatt
for homofile å inngå sivilt partnerskap. I 2005 ble det bestemt at arbeidsoppgavene til
registrarene på Islington ble utvidet til også å omfatte registrering av partnerskap,
samt at de skulle delta i partnerskapsseremoniene. Ms Ladele ønsket ikke å bistå
ved partnerskapsinngåelser og i begynnelsen ble det på uformell måte byttet om på
arbeidsoppgaver slik at hun ikke trengte å delta ved slike seremonier. Etter hvert
førte imidlertid hennes syn til uro på arbeidsplassen. Noen anså hennes motstand
20
21
22

Ibid punkt 107.
Ibid.
Ibid.
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mot partnerskapsinngåelser for å være diskriminerende og trakasserende. Ms Ladele
mistet til slutt jobben. Hun mente at hun var hadde blitt diskriminert på grunn
religion etter EMK artikkel 14, sett i sammenheng med artikkel 9 om religionsfrihet.
Etter hennes oppfatning hadde nasjonale myndigheter ved ikke å ta tilstrekkelig
hensyn til relevante forskjeller utsatt henne for indirekte diskriminering.23 I sin
behandling av saken tok EMD utgangspunkt i en diskrimineringstilnærming. EMD
la til grunn at Ms Ladele var utsatt for forskjellsbehandling sammenlignet med
registrarer som ikke har religiøst begrunnede motforestillinger mot partnerskap.24
Spørsmålet var om forskjellsbehandlingen bygget på en legitim og forholdsmessig
begrunnelse. EMD anså det som «evident» at arbeidsgivers formål om å sikre at
ansatte handlet på en måte som ikke diskriminerte andre, var legitimt.25 EMD
presiserte at statene vanligvis ble tildelt “a wide margin of appreciation when it comes
to striking a balance between competing Convension rights”.26 Det ble ikke ansett å
foreligge brudd på artikkel 14 sett i sammenheng med artikkel 9.
I februar 2017 ble EMDs tilnærming i saken om Ms Ladele tillagt stor vekt da
Aust-Telemark tingrett i Norge konkluderte med at det ikke var i strid med EMK å
si opp en fastlege som ikke ønsket å sette inn spiral på kvinnelige pasienter.27

5. Teser
Jeg vil i det følgende fremsette fire teser som jeg vil kaste lys over blant annet ved
å trekke inn Samvittighetsutvalgets utredning, samt forholdet til de gjennomgåtte
konvensjonsbestemmelsene og håndhevingspraksisen.

5.1. Tese 1
Dess mer et rettssystem tilrettelegger for at arbeidstakere gis unntak fra arbeidsoppgaver
og rutiner med henvisning til religion, dess mer vil det akseptere negative konsekvenser av
reservasjonene overfor kvinner og seksuelle minoriteter.
Koblingen religion, kjønn og seksualitet skaper ofte kontroverser i religiøse
sammenhenger. Kontroversene kommer ofte til overflaten i spørsmål om ekteskap,
prevensjon og seksualitet.28 Med hensyn til kvinners og menns stilling, er det på det
23
24
25
26
27
28

Ibid punkt 70.
Ibid punkt 104.
Ibid punkt 105.
Ibid punkt 106.
Saksnummer 16-109909TVI-AUTE avsagt 9.2.2017 i Aust-Telemark tingrett.
Se Stina Hansteen Solhøy, Vibeke Blaker Strand og Jorunn Økland: ”Rettferdighetens grenser
– religion, kjønn og homofili” s.103-125 i Beatrice Halsaas og Anne Hellum ”Rettferdighet”
Universitetsforlaget 2010.
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rene at en rekke religioner bygger på en patriarkalsk kjønnsrollestruktur der kvinner
og menn anses å ha ulike oppgaver og der mannen ofte anses å være overordnet
kvinnen. Dessuten har annen seksualitet enn heterofili opp gjennom historien ofte
vært sett på som å stride mot religionen. Grovt sagt er heterofile menn den gruppen
som kommer best ut når ulike religiøse grunnlag tolkes.
Religiøst begrunnede reservasjonskrav vil i mange tilfeller i hovedsak omhandle
forholdet mellom arbeids-/oppdragsgiveren og det enkelte individ som ønsker
tilrettelegging på grunn av religion. Dette er for eksempel tilfelle der en muslimsk
barnehagelærer ikke selv ønsker å spise sammen med barnehagebarna under
Ramadan. Barnehagelæreren vil i et slikt tilfelle kunne være til stede og hjelpe barna
selv om vedkommende ikke spiser selv. Konsekvensene for barna må anses å være
små. Det er imidlertid på det rene at en god del reservasjonsønsker, enten direkte
eller indirekte, særlig viser seg å ramme kvinner eller seksuelle minoritetsgrupper.
Eksemplene fra EMD viser dette med all tydelighet. Når en apoteker ikke ønsker å
selge prevensjonsmidler på resept, er det kvinnene som rammes, jf. saken Pichon og
Sajous mot Frankrike. Og begge eksempler fra Eweida-saken – både saken om Mr
McFarlane og om Ms Ladele – handlet om forskjellsbehandling av homofile.
De ulike religionenes interne «tolkningskamper» i spørsmål om likebehandling,
kjønn og seksualitet, har som konsekvens at dess mer et rettssystem generelt legger til
rette for at arbeidstakere gis unntak fra arbeidsoppgaver og rutiner med henvisning
til religion, dess mer vil det akseptere de negative konsekvenser reservasjonene har
overfor kvinner og seksuelle minoriteter.

5.2. Tese 2
Det er en viss terskel før et reservasjonskrav faller innenfor menneskerettslige normer om
religionsfrihet og diskrimineringsvern.
Samvittighetsutvalgets utgangspunkt er at arbeidstakers ønske om reservasjon
må bygge på «en dyp og viktig samvittighetsoverbevisning». Etter utvalgets syn
kan en slik dyp overbevisning være forankret i «et religiøst eller ikke-religiøst
livssyn», og utvalget er av den oppfatning at arbeidstakeres reservasjonsønsker må
«likebehandles uavhengig av om kilden til reservasjonsønsket er religiøs eller ikke».29
Utvalget mener at det skal relativt lite til for at overbevisningen skal anses som
dyp og viktig. Det er et minstekrav at begrunnelsen for et reservasjonsønske er
«forståelig» for andre borgere.30 Begrunnelsen bør heller ikke bygge på «påviselige
faktafeil eller selvmotsigelser».31 Samtidig bør arbeidsgivere – eller andre som skal
29
30
31

NOU 2016:13 s. 126 og 128.
Ibid.
Ibid.
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ta stilling til reservasjonskrav – utvise «innlevelse og velvilje».32 Det er personens
«egen oppfatning av viktighet» som skal være avgjørende.33 Utvalget konkluderer
på dette punkt på følgende måte:
«I sum mener utvalget at et reservasjonsønske må vurderes som sterkt når det er rimelig,
dypt og viktig tolket i lys av personens etiske holdning og livsanskuelse.»34

Etter min oppfatning stiller utvalget færre krav til hva som skal kunne gi grunnlag
for et reservasjonakrav enn det som følger av EMDs praksis. I Eweida-saken
problematiserte EMD hva som skal til for at et spørsmål skal anses å falle innenfor
artikkel 9. I sin gjennomgang av de generelle prinsippene i artikkel 9 sa EMD:
“The right to freedom of thought, conscience and religion denotes views that attain a
certain level of cogency, seriousness, cohesion and importance …
Even where the belief in question attains the required level of cogency and importance,
it cannot be said that every act which is in some way inspired, motivated or influenced by
it constitutes a “manifestation” of the belief. [...] In order to count as a “manifestation”
within the meaning of Article 9, the act in question must be intimately linked to the
religion or belief. An example would be an act of worship or devotion which forms
part of the practice of a religion or belief in a generally recognised form. However,
the manifestation of religion or belief is not limited to such acts; the existence of a
sufficiently close and direct nexus between the act and the underlying belief must be
determined on the facts of each case. In particular, there is no requirement on the
applicant to establish that he or she acted in fulfilment of a duty mandated by the
religion in question [...].”35

Vi ser her at artikkel 9 inkluderer ulike religiøse tolkninger, ved at praksiser som
ikke anses som obligatoriske innen en religion, også omfattes av artikkel 9. EMD
oppstiller imidlertid unektelig en terskel for hvilke individuelle begrunnelser som
kvalifiserer til å være omfattet av artikkel 9. EMK artikkel 14 inneholder også en
terskel ved at forskjellsbehandling som utgangspunkt må settes i sammenheng med
«religion».
Det menneskrettslige utgangspunktet i dag er dermed at det eksisterer en
viss terskel før et reservasjonakrav faller innenfor bestemmelser om retten til
religionsfrihet og vernet mot diskriminering. En rekke reservasjonsønsker som har

32
33
34
35

Ibid s. 127.
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Ibid s. 127-128.
Ibid. para. 81-82.
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sammenheng med spesielle individuelle syn, vil derfor i utgangspunktet kunne falle
utenfor konvensjonsvernet.

5.3. Tese 3
Muligheten for at arbeidsgivere velger å legge til rette for religiøst begrunnede
reservasjonskrav bør rekke lengst der slik tilrettelegging rammer alle kunder/pasienter likt.
Adgangen til å reservere seg mot arbeidsoppgaver og rutiner som kun rammer noen grupper
(slik som kvinner og seksuelle minoriteter), bør være meget snever.
A. Hva som skal til for å si at noen grupper «rammes» av en reservasjon, bør tolkes
snevert slik at også signaleffekten av å akseptere reservasjonskrav inkluderes.
B. Dersom reservasjoner fører til at noen grupper i praksis får vanskeliggjort
tilgangen til visse tjenester, vil innvilgelse av reservasjon kunne innebære en
menneskerettskrenkelse av andre individers rettigheter.
Konsekvensene det har for tredjeparter at det innvilges adgang til religiøst begrunnede
reservasjoner, må alltid kartlegges og inkluderes i de konkrete avveiningene.
Konsekvenser handler både om a) hvilken signaleffekt det har at det gis adgang
til religiøst begrunnede reservasjoner, og b) de direkte praktiske konsekvenser for
berørte enkeltindivider.

Til a)
Med hensyn til spørsmålet om signaleffekt sa Samvittighetsutvalget at det «ikke
[er] nok å henvise til en krenkende symboleffekt for å avvise reservasjon».36 Dette er
utdypet på følgende måte:
«Utvalget vil framheve at ved innvilgelse av reservasjonsadgang aksepterer man
implisitt at oppfatningen til den som ønsker å reservere seg er plausibel, dyp og viktig.
En innvilgelse av reservasjon er en anerkjennelse av at oppfatningen er et syn som
forekommer i vårt pluralistiske samfunn, og videre at oppfatningen er en holdning som
det er akseptabelt å ha i vårt liberale demokrati. Innvilgelse av reservasjon signaliserer ikke
tilslutning til den moraloppfatningen som reservasjonen uttrykker. Etter utvalgets oppfatning
ligger det ikke noe mer i toleranse for reservasjon enn en anerkjennelse av at holdningen
finnes i samfunnet, og en aksept av at noen har denne holdningen. Dette innebærer derfor
ikke nødvendigvis noen moralsk problematisk «godkjenning» av den oppfatningen som
ligger til grunn for reservasjonsønsket. Det ligger i sakens natur at reservasjonsønsker, som
jo typisk er minoritetsoppfatninger, for en tredjepart kan framstå ikke bare som fremmedartede
36
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og søkte, men til og med som støtende. Hvis vi som liberalt demokrati mener alvor med
samvittighetsfriheten som vern også av minoriteters moralske integritet, må borgerne tåle et
visst monn av ubehag i møte med visse reservasjonsønsker.»37

Jeg tolker derfor utvalget slik at arbeidsgivere i hvert enkelt tilfelle – som utgangspunkt
– skal forsøke å legge til rette for religiøst begrunnede reservasjoner, også dersom
reservasjonene har særlige negative konsekvenser for kvinner og seksuelle minoriteter
og dermed kan bidra til å bygge opp under diskriminerende fordommer og strukturer.
Konkret tar utvalget for eksempel til orde for at det bør legges til rette for at fastleger
kan reservere seg mot innsetting av spiral.38 Det utelukkes i prinsippet heller ikke at
det kan legges til rette for at ansatte kan reservere seg mot å håndhilse på kollegaer
eller brukergrupper av motsatt kjønn.39
Praksisen fra EMD som ble gjennomgått i punkt 4, viser at konsekvensene for
tredjeparter spiller inn i forholdsmessighetsvurderingene i tilfeller der det fremsettes
krav om innvilgelse av religiøst begrunnede reservasjoner. I både saken om Ms
McFarlane og Ms Ladele ble det ansett problematisk å legge til rette for religiøst
begrunnede reservasjoner som gikk på tvers av verdier om likebehandling som
arbeidsgiver ønsket å fremme. Symboleffekten var dermed sentral. Jeg mener dermed
det er rimelig å si at en diskriminerende signaleffekt etter EMK kan være tilstrekkelig
til å begrunne hvorfor et individ – i dette tilfellet Ms McFarlane og Ms Ladele – ikke
innvilges religiøst begrunnede reservasjoner. Dermed foreslår Samvittighetsutvalget
en tilnærming som i langt mindre grad inkluderer symbolvirkninger enn EMD.

Til b)
Samvittighetsutvalget ser også ut til å mene at det at en tjeneste blir noe vanskeligere
tilgjengelig – for eksempel ved at en pasient må henvende seg til en annen fastlege
– ikke bør begrense muligheten for religiøst begrunnede reservasjoner. De sier:
«i spørsmål der adgang til samvittighetsfrihet synes særlig viktig av politiske grunner,
er det samtidig sterke politiske grunner for å begrense tilgang til reservasjon for å
beskytte tredjepart mot det de opplever som uttrykk for moralsk fordømmelse eller
manglende anerkjennelse av likeverd. Utvalget anbefaler at man i slike tilfeller
etterstreber løsninger som kan imøtekomme de som ønsker å reservere seg på måter
som i minst mulig grad rammer brukeres opplevelse av tilgang og anerkjennelse.» 40
37
38
39
40

Ibid s. 130.
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Etter min oppfatning er denne løsningen utilstrekkelig opp mot menneskerettslige
standarder om blant annet kvinners rett til helse og statens plikter knyttet til at den
skal ta skritt for å avskaffe diskriminerende strukturer, se punkt 3. Det kan ikke
utelukkes at ordninger som har som konsekvens at noen grupper får vanskeligere
tilgang på visse tjenester enn andre, kan være menneskerettsstridige. En løsning
der arbeidsgivere skal «etterstrebe[r] løsninger som kan imøtekomme de som ønsker
å reservere seg på måter som i minst mulig grad rammer brukeres opplevelse av
tilgang og anerkjennelse» er utilstrekkelig for å håndtere spørsmål om hvorvidt
reservasjonsrettigheter kan krenke andre individers rettigheter.

5.4. Tese 4
En ordning der det ikke legges opp til å etablere lover og regler som definerer
reservasjonsadgangens presise innhold på områder der det kan være aktuelt, men som kun
legger opp til at løsningen skal finnes på den enkelte arbeidsplass gjennom forhandlinger,
er utilstrekkelig for å sikre at de ulike rettigheter og interesser som er i spill balanseres på
en tilstrekkelig og lovlig måte.
Samvittighetsutvalget anbefaler «en tolerant grunninnstilling og smidige løsninger
i møte mellom arbeidstaker og arbeidsgiver i praksis, framfor ytterligere lovfesting
av reservasjonsadgang eller -rett.»41 Dette er mer konkret utdypet slik:
«Oppsummert vil utvalget derfor fraråde en generell lovfesting av reservasjonsrett i
arbeidslivet, og anbefale at lovfesting av reservasjonsrett for spesifikke problemstillinger
også kun brukes unntaksvis. Dette er ikke en nedvurdering av betydningen av
samvittighetsfrihet, men en erkjennelse av at lovverket ikke alltid er det beste redskapet
for å beskytte samvittighetsfriheten innenfor arbeidslivet. I stedet for lovregulering framhever
utvalget moralsk dialog og refleksjon, hvilket særlig vil si en gjensidig vilje til forståelse og til
å finne gjennomførbare løsninger i praksis. Utvalget mener reservasjonsønsker først og fremst
bør behandles lokalt på den aktuelle arbeidsplassen i lys av de tre foreslåtte hovedkriteriene.»42

De foreslår likevel at noen spesielle problemstillinger – slik som mulighet til å
reservere seg mot å bistå ved aktiv dødshjelp – gjøres til gjenstand for lovregulering.
Utvalgets skepsis mot lovregulering av reservasjonsproblematikken, ser ut til å
henge sammen med en generell skepsis mot at domstoler skal ta stilling til denne
type spørsmål:

41
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«Utvalget vil peke på at en samvittighetskonflikt er en kompleks moralsk problemstilling,
som lett kan forenkles og endre karakter dersom den lovreguleres. Taper en arbeidstaker
en sak om reservasjonsrett i en domstol er det stor sannsynlighet for at dette vil sette
endelig punktum for saken. Vinner arbeidstakeren, kan det også få en negativ effekt
på miljøet på arbeidsplassen. Å bringe slike saker inn for domstolene bør dermed være
siste utvei i en konflikt som fortoner seg helt uløselig. Domstolsbehandling tar dessuten
lang tid og er kostbar, og vil derfor i de fleste tilfeller være uegnet for å få en rask og
smidig løsning på en konkret sak.» 43

Etter min oppfatning er utvalgets konklusjon med hensyn til hvordan den foreslåtte
modellen skal gjennomføres, utilstrekkelig av flere grunner:
1. Utvalget skyver med sitt forslag ansvaret for å foreta avveiningene fra lovgiver
og over på den enkelte arbeidsgiver. Dette er imidlertid et meget komplekst felt,
og det kan tenkes å foreligge både en menneskerettslig plikt for arbeidsgivere
til å legge til rette for reservasjoner og plikt til ikke å gjøre det. Utvalgets
foreslåtte modell korresponderer imidlertid ikke med de menneskerettslige
rammene, fordi modellen – slik jeg forstår den – gir søker å åpne opp for
reservasjoner i større utstrekning enn menneskerettighetene. Samtidig er det
er problem at modellen ikke i tilstrekkelig grad oppstiller klare skranker for
tilfeller der reservasjoner kan føre til brudd på menneskerettighetene til andre
individer.
2. Tematikken dreier seg om ivaretakelse av grunnleggende menneskerettigheter.
Det kan stilles spørsmål ved om utvalgets forslag til modell og gjennomføring
– dersom dette settes i kraft – kan føre til at staten i fremtiden vil kunne holdes
ansvarlig for menneskerettsbrudd. Dette har sammenheng med at forslaget
er meget uklart på hvor grensene går. Tilnærmingen kan derfor i seg selv gi
opphav til menneskerettsbrudd i forholdet mellom private parter.
3. Når ansvaret overføres til det lokale plan, vil det kunne oppstå stor grad
av ulikhet mellom ulike arbeidsplasser med hensyn til innvilgelse av
reservasjoner. At man ikke får noen overordnede standarder på dette feltet,
bidrar til å svekke opprettholdelsen av grunnleggende verdier om blant
annet diskrimineringsvern, som utstrakt innvilgelse av reservasjoner kan
komme i konflikt med. Dette kan være negativt i arbeidet med å avskaffe
diskriminerende strukturer.
4. Premisset om at det å unngå lovregulering vil gi fordeler ved at disse sakene
holdes unna domstolene, er ikke riktig. Tematikken er allerede regulert
43

Ibid s. 142.
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gjennom internasjonale menneskerettskonvensjoner som er del av nasjonal
lovgivning etter menneskerettsloven § 2. Vi har allerede eksempler på at norske
domstoler har saker om reservasjonsrettigheter til behandling.44 Disse sakene
vurderes i stor grad opp mot de menneskerettslige kravene i EMK. Etter min
oppfatning vil den foreslåtte modellen tvert i mot kunne aktualisere en rekke
nye spørsmål som domstolene må ta stilling til. Modellens uklare forhold til
menneskerettighetene vil kunne føre til at det oppstår spørsmål om modellen
praktiseres på en måte som er i tråd med det menneskerettslige rammeverket,
samt om nasjonale myndigheter har gjort nok for å «sikre» at individets
rettigheter ivaretas i relasjon til reservasjonsproblematikken.

44

Se punkt 4.
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Skyldigheten att utföra arbete och
religionsfrihet
Erik Danhard, advokat, Sverige

I korreferatet kommenteras de teser som Vibeke Blaker Strand angivit i anknytning
till den offentliga utredningen NOU 2016:13 ”Samvittighetsfrihet i arbeidslivet” samt
problematiseras reservationsrätt som metod för att skydda religionsfrihet i arbetslivet.
Korreferatet lägger fram tre teser som komplement till referentens teser.

1. Referatets teser
Referentens teser tar tydligt sin utgångspunkt i den nyligen framlagda utredningen
NOU 2016:13 ”Samvittighetsfrihet i arbeidslivet”.
Jag har själv inte tagit del av hela utredningen, utan kommentarerna tar
utgångspunkt i referentens redogörelse för innehållet.
Referentens teser belyser väl
 den europarättsliga problematik som föreligger gällande den negativa
religionsfriheten, dvs. andra individers rätt att inte bli utsatta för en persons
religionsutövning och förhålla sig neutrala
 de rättspolitiska och politiska konsekvenser som ligger inbäddade i olika
uttryck för religionsfrihet och därmed i det legala skyddet för religionsfriheten.
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Det bör observeras att ämnet i referatet har avgränsats till frågan om vägran att
utföra arbetsuppgifter. Den besläktade frågan om praktiska tillämpningar av
religionsfriheten i arbetslivet – som ledighet för bönestunder och bärande av religiösa
symboler – ligger utanför referatet och därmed även denna uppsats.

2. Europarättslig- och konventionsrättslig bakgrund
Referenten har hänvisat till en rad internationella rättsakter som tillsammans
med traditioner och grundlagar i de europeiska länderna bekräftar existensen av
religionsfrihet och det rättsliga skyddet för religionsfriheten.
När det gäller den europarättsliga bakgrunden utifrån Europeiska konventionen
om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna
(Europakonventionen) kan några fördjupningar och kommentarer göras för att
värdera förslagen i NOU 2016:13.
Frågorna om Europakonventionens funktionssätt, effektiva rättsmedel och en
reservationsrätts europarättsliga status kommer då tydligt i spel. Frågorna har i
Sverige nyligen behandlats genom Arbetsdomstolens dom AD 2017 nr 23. 1

3. AD 2017 nr 23
En legitimerad barnmorska nekades anställning vid kvinnokliniker inom en Region,
med ansvar för sjukvården inom ett geografiskt område, då hon till följd av sin
religiösa tro inte önskade medverka vid aborter. Frågan i målet var om avböjandet av
anställning medförde att Regionen brutit mot Europakonventionen alternativt den
svenska diskrimineringslagen (2008:567) på sådant sätt att ideellt skadestånd skulle
utgå. De i målet mest relevanta reglerna kan presenteras enligt följande:
Artikel 9 – Tankefrihet, samvetsfrihet och religionsfrihet
1. Var och en har rätt till tankefrihet, samvetsfrihet och religionsfrihet; denna
rätt innefattar frihet att byta religion eller tro och frihet att ensam eller i
gemenskap med andra, offentligt eller enskilt, utöva sin religion eller tro
genom gudstjänst, undervisning, sedvänjor och ritualer.
2. Friheten att utöva sin religion eller tro får endast underkastas sådana
inskränkningar som är föreskrivna i lag och som i ett demokratiskt samhälle
1

Domen meddelades efter referatet. För läsarens kännedom bör även anges att jag var ett av
ombuden för Regionen.
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är nödvändiga med hänsyn till den allmänna säkerheten eller till skydd för
allmän ordning, hälsa eller moral eller till skydd för andra personers fri- och
rättigheter.
Därutöver har artikel 8 – Rätt till skydd för privat- och familjeliv – indirekt betydelse
i målet eftersom en motstående rättighet är den abortsökande kvinnans rätt att
erhålla abort med tillämpning av den svenska abortlagen.2
Diskrimineringslagen innehåller ett materiellt skydd mot diskriminering på
grund av religion eller annan trosuppfattning genom bl.a. bestämmelserna om direkt
och indirekt diskriminering i 1 kap 4 § punkterna 1-2:
direkt diskriminering: att någon missgynnas genom att behandlas sämre än någon
annan behandlas, har behandlats eller skulle ha behandlats i en jämförbar situation,
om missgynnandet har samband med […] religion eller annan trosuppfattning […].
indirekt diskriminering: att någon missgynnas genom tillämpning av en
bestämmelse, ett kriterium eller ett förfaringssätt som framstår som neutralt men
som kan komma att särskilt missgynna personer med […] viss religion eller annan
trosuppfattning […], såvida inte bestämmelsen, kriteriet eller förfaringssättet har
ett berättigat syfte och de medel som används är lämpliga och nödvändiga för att
uppnå syftet.
Arbetsdomstolen fann att Regionens beslut inte hade sin grund i barnmorskans
religion som sådan, utan i de begränsningar hon uttryckt och gjorde därefter följande
bedömning.
”Friheten att utöva religionen kan enligt artikel 9.2 i Europakonventionen
inskränkas efter en proportionalitetsbedömning som ligger i linje med den
proportionalitetsbedömning som enligt diskrimineringslagen ska göras vid indirekt
diskriminering.”
Arbetsdomstolen fortsatte beträffande kravet på lagstöd enligt följande.
Regionen har haft lagstöd för de villkor som har ställts upp. Det har inte stått i
strid med hälso- och sjukvårdslagstiftningen att låta barnmorskor efter ordination av
ansvariga läkare iordningsställa och ge aborterande läkemedel. Regionen har enligt
svensk rätt haft rätt att bestämma över sin egen organisation.
Med denna bedömning hade Arbetsdomstolen mejslat ut den rättsliga ramen
till att avse en prövning enligt endast diskrimineringslagen och därvid skyddet mot
indirekt diskriminering.
När det gäller det berättigade syftet och intresseavvägningen enligt
diskrimineringslagen uttalade Arbetsdomstolen följande. Tillvägagångsättet i fråga
om abortvård syftar till att genomföra den lagstiftning om abortvård som beslutats i
2

Europadomstolen P och S mot Polen (57375/08) och Europadomstolen R.R mot Polen (27617/04).
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demokratisk ordning enligt svensk grundlag. Det kriterium som Regionen tillämpat
motiveras av ett berättigat syfte.
”Av utredningen har framgått att abortverksamheten är en integrerad del av
kvinnoklinikernas verksamhet som berör flera avdelningar och att arbetet är
organiserat på sådant sätt att en barnmorska måste vara beredd att arbeta på samtliga
dessa avdelningar. Detta får anses nödvändigt för att, såsom föreskrivits, säkerställa
att en abort utförs snarast möjligt efter det att en kvinna har bestämt sig för att
genomgå abort. För en god hälsovård är det viktigt att aborten sker så tidigt som
möjligt, dvs. att det inte uppstår väntetider på grund av brist på sjukvårdspersonal.”
Arbetsdomstolen fortsatte. Det tillämpande kriteriet för anställning får anses
som både lämpligt och nödvändigt för att uppnå det aktuella syftet. Förfarandet
har inte utgjort indirekt diskriminering och det har inte skett någon kränkning av
barnmorskans rätt enligt Europakonventionens artiklar 9.2 och 14.
Arbetsdomstolen fann alltså att den svenska regleringen av skyddet
för religionsfriheten i form av diskrimineringsregler var förenlig med
Europakonventionen och att det inte ägt rum någon diskriminering.

4. Några kommentarer med anledning av AD 2017 nr 23
Det principiellt mest viktiga med Arbetsdomstolens dom är belysningen av
Europakonventionens funktionssätt. Barnmorskan hade stött sin talan till del direkt
på Europakonventionens regler. Regionen menade att i Sverige regleras skyddet för
religionsfriheten och utövningen därav i arbetslivet av diskrimineringslagen, som
är avsedd att vara en uttömmande reglering av frågan; i vart fall i förhållande till en
skadeståndstalan grundad direkt på Europakonventionen. Den korrekta juridiska
metodiken skulle därmed enligt Regionen vara att tillämpa diskrimineringslagen; i
förekommande fall på ett fördragskonformt sätt.
Arbetsdomstolens bedömning visar att rättigheterna enligt Europakonventionen
ska säkerställas på nationell botten; dvs. i Sverige genom lag. Först om det visar sig
att det saknas ett nationellt rättskydd helt och hållet eller om det inte går att tolka det
nationella rättskyddet så att överensstämmelse med Europakonventionen uppnås blir
det aktuellt att utdöma skadestånd så att säga direkt enligt Europakonventionen3.
En viktig frågeställning i sammanhanget är – och som Arbetsdomstolen
också framhåller – att staterna vid intresseavvägningen av motstående intressen
i den aktuella typen av frågor tillerkänns ”a margin of appreciation”, ett
3

Se bl.a. NJA 2005 s. 462 och NJA 2013 s. 842. En lagrådsremiss har lagts fram den 1 juni 2017
gällande bestämmelser i den svenska skadeståndslagen om statens ersättningsskyldighet vid
överträdelse av Europakonventionen (se SOU 2010:87).
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tolkningsutrymme. Europakonventionen tillåter med andra ord i den aktuella typen
av värderingsgrundade frågor ett spektra av olika sätt att balansera de ifrågavarande
rättigheterna. Principen om ”margin of appreciation” blir extra viktig när lagstiftaren
i lag och förarbeten till lag tydligt har uttryckt vilka motstående rättigheter som
någon annan kan göra gällande; som i fallet abortlagstiftningen i Sverige.
Något förfaringssätt i form av att en person kan reservera sig emot – bli rättsligt
befriad från – vissa specifika arbetsuppgifter (fortsättningsvis ”reservationsrätt”)
finns inte i Sverige. Arbetsdomstolen har genom ställningstagandena i AD 2017 nr
23 indirekt funnit att det inte heller enligt Europakonventionen har krävts av Sverige
att det måste införas en sådan reservationsrätt. En individs rättigheter måste enligt
Arbetsdomstolen inte nödvändigtvis skyddas på just ett visst sätt.

5. Reservationsrätten i Europarättslig kontext
En fråga som bör ställas är om religionsfriheten enligt Europakonventionen måste
skyddas specifikt i formen av en reservationsrätt i den tappning som följer av
förslagen i NOU 2016:13.
Först bör följande slutsatser uttryckas. Europakonventionen skyddar främst
den religiösa tron som sådan. När det gäller handlingar och uttryck skyddar
Europakonventionen sådant som är intimt förknippat med den religiösa övertygelsen.
Europakonventionen skyddar därmed inte alla handlingar och uttryck (referentens
tes 2).
Enligt Europadomstolens nyare praxis kan en arbetstagares religionsfrihet
anses berörd även om arbetstagaren kan välja att inte söka en anställning eller
säga upp sig självmant. Däremot ska det beaktas som en fråga inom ramen för
proportionalitetsbedömningen att personen kan försörja sig på annat sätt och att det
inte rör sig om något faktiskt tvång med offentliga maktmedel bakom. 1
Vidare måste karaktären av den motstående rättigheten värderas. Det är den
nationella rätten som bestämmer innehållet i rätten till abort och den utformning
rättigheten har i nationell rätt blir en stark utgångspunkt för prövningen av
religionsfriheten.2
Frågan om en reservationsrätts rättsliga status var indirekt aktuell i AD 2017 nr 23.
Barnmorskan gjorde gällande att skyddet mot diskriminering i Europakonventionens
artikel 14 inte utgör ett tillräckligt rättsligt skydd för samvetsfriheten; alltså att
1
2

Referatet s. 7-8, Europadomstolen Eweida m.fl. mot Storbritannien (48410/10 m.fl.).
Professor Iain Cameron, Uppsala universitet, Rättsutlåtande i Nyköpings tingsrätts mål T 2153/152
juni 2016, Bilaga 2, punkten 4 (fortsättningsvis ”Rättsutlåtande Iain Cameron”).
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Europakonventionens artikel 9 och artikel 14 garanterar olika rättigheter och att
samvetsfrihet inte skyddas alls av artikel 14.
Tvärtemot vad barnmorskan gjorde gällande föreligger det en tydlig dualism
redan i Europakonventionen genom skyddet för religionsfrihet och skyddet mot
diskriminering i artikel 9 respektive artikel 14. Europakonventionens artikel 14
kan sägas komplettera de övriga rättigheterna och säkerställa att dessa kan utövas.
Diskrimineringsreglerna i Europakonventionen är därmed inte fristående från
Europakonventionen i övrigt – av innebörd att det skulle handla om helt separerade
rättigheter.
När de gäller den andra aspekten av frågan, nämligen att samvetsfriheten inte
skyddas av Europakonventionens artikel 14 kan följande anges.
Det saknas i praxis från Europadomstolen och kommissionen en egentlig
definition av begreppen religion å ena sidan och tanke- och samvetsfrihet å andra
sidan. Vanligare är att begreppen behandlas som en helhet. I ett avgörande anförde
Europakommissionen sålunda att artikel 9 ”is essentially destined to protect religions,
or theories on philosophical or ideological universal values.”3 Samvetsfriheten kan
följaktligen sägas ha en begränsad självständig betydelse och omfattar i princip
endast den enskildes absoluta rätt att ha en viss samvetsgrundad uppfattning. 4
Följaktligen får därmed den europarättsliga frågan anses handla om att individen
ska ha ett effektivt rättsmedel att tillgå. Enligt artikel 13 ska det i nationell rätt
finnas rättsmedel att tillgå för den som, i konventionens mening, på rimliga
grunder för klagan. Även om skyldigheten inte sträcker sig så långt att det ska
finnas rättsmedel som tillgodoser att den enskilde inför domstol kan få det prövat
om en konventionsstats nationella lagstiftning står i strid med Europakonventionen,
är staten skyldig att tillgodose att den som med rimliga grunder påstår sig ha
blivit utsatt för ett konventionsbrott har rätt till ett effektivt rättsmedel. I detta
sammanhang har följande slutsatser uttryckts.
”Här bör betonas att Europadomstolen, när den behandlar frågan om en
klagande har haft tillgång till ett effektivt rättsmedel på nationell nivå, inte kräver
att det råder total samstämmighet mellan det nationella rättighetsskyddet och
konventionens rättighetsskydd. Det räcker med att den nationella domstolen i sina
domskäl behandlar kärnan av den relevanta konventionsrättigheten. Storkammaren
av domstolen uttryckte det i Rotaru v. Romania på följande sätt: “Article 13
guarantees the availability at national level of a remedy to enforce the substance
of the Convention rights and freedoms in whatever form they might happen to be
secured in the domestic legal order. This Article therefore requires the provision of
3
4

F P mot Tyskland (1993), X mot Tyskland (1981).
Rättsutlåtande Iain Cameron, Bilaga 2, punkten 2.
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a domestic remedy allowing the ‘competent national authority’ both to deal with
the substance of the relevant Convention complaint and to grant appropriate relief,
although Contracting States are afforded some discretion as to the manner in which
they conform to their obligation under this provision”. – Min bedömning, är därför
att det inte är fel att behandla frågan som en fråga om religiös diskriminering,
förutsatt att man tar hänsyn till Europadomstolens praxis såvitt gäller artikel 9.” 5
Slutligen följer det direkt av principen om ”margin of appreciation” att staterna
ska tillerkännas möjlighet att på skilda sätt balansera motstående intressen. En
nationell lösning kan av Europadomstolen alltså godkännas som förenlig med
Europakonventionen, även om den avviker från en lösning som har valts till och
med i en majoritet av de andra fördragsslutande länderna. Principen förutsätter alltså
att det inte endast kan finnas ett sätt att skydda religionsfriheten.
Sammanfattningsvis finns det knappast något stöd alls enligt domar från
Europadomstolen att en reservationsrätt – inom arbetslivet eller i övrigt – skulle
vara det enda sättet att skydda religionsfriheten.
Av detta följer att en modell för att skydda religionsfriheten är just
diskrimineringsbestämmelser i anslutning till EU-direktiv mot diskriminering.6
Man bör här ge referens till den med temat besläktade frågan7 om bärande av
religiösa symboler; se EU-domstolens dom Samira Achbita, C-157/15, dom den 14
mars 2017 och EU-domstolens dom Asma Bougnaoui, C 188/15, dom den 14 mars
2017; gällande uppsägning i anledning av bärande av religiösa symboler.8

6. Reservationsrätten som rättsmedel
Referenten har väl belyst de problem som följer av ett system med reservationsrätt.
Problematiken kan målas även med en något bredare pensel. Det bör noteras att
kommentarerna nedan inte ansluter till de konkreta förslagen i NOU 2016:13, utan
är mer inriktade på fenomenet reservationsrätt.
Till en början står principen i strid med den traditionella avtalsbildningsmetoden
allmänt och på arbetsmarknaden. Perspektivet förskjuts genom en reservationsrätt
från det behov en verksamhet och en arbetsgivare kan ha, till vilka arbetsuppgifter en
arbetstagare kan tänka sig att utföra. Den arbetssökande kan rubba förutsättningarna
för förhandlingarna om ett avtal genom att som ett sista kort – när alla villkorsfrågor
5
6
7
8

Rätsutlåtande Iain Cameron, Bilaga 2, punkten 2.
Rådets direktiv 2000/78/EG av den 27 november 2000 om inrättande av en allmän ram för
likabehandling och Rådets direktiv 2000/43/EG av den 29 juni 2000 om genomförandet av
principen om likabehandling av personer oavsett deras ras eller etniska ursprung.
Se om ämnets avgränsning i avsnitt 1.
Domarna har meddelats efter referatet.
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är lösta – lägga fram sin reservationsrätt. Motparten arbetsgivaren kan inte vara säker
på att få ”köpa” det arbete verksamheten behöver.
I den arbetsrättsliga traditionen i Norden har tydligt gällt stora
förändringsmöjligheter för arbetsgivaren med hänsyn till verksamhetens krav.
Denna grundtanke har kommit sig bl.a. av det förhållandet att en anställning har
varit avsedd att gälla för långa tider och att det vid avtalstidpunkten inte går att ta
höjd för exempelvis en teknisk utveckling. En reservationsrätt blir i detta perspektiv
otymplig att hantera, eftersom den kan utgöra ett orubbligt villkor i anställningen
och inte kunna förändras i takt med verksamhetens behov.
Utgångspunkten för anställningsskyddet är att en arbetstagare har en skyldighet
att visa att denne svarar upp mot kompetenskrav – exempelvis utbildningskrav – som
uppställs för en anställning. Reservationsrätten ändrar själva kärnan i principen om
anställningsskydd. Principiellt handlar det om att ett förfarande som i sig utgör
kontraktsbrott, inte kan utgöra saklig grund för uppsägning.
Man kan därutöver tänka sig att de arbetsuppgifter som omfattas av en
arbetstagares reservationsrätt är på något sätt betungande. En effekt av detta är
att andra arbetstagare på ett oförutsebart sätt kan belastas med tyngre plikter i
anställningen än vad som inledningsvis var tänkt.
Vidare ligger i kravet på saklig grund för uppsägning att en arbetsgivare kan
vara skyldig att utreda och även genomföra olika slag av förändringar för att en
arbetstagare ska kunna ha kvar sin anställning. Eftersom en arbetstagare som
har utnyttjat en reservationsrätt inte står till förfogande för en omfördelning av
arbetsuppgifter, blir andra arbetstagares anställningsskydd svagare.
En reservationsrätt är vidare i strid med grundläggande förutsättningar för den
traditionella nordiska kollektivavtalsmodellen som grundar sig på föreningsrätt.
Denna modell har förenklat på arbetarområdet brukat beskrivas som att de
fackliga organisationerna utgör en utbudskartell.9 Om arbetsgivaren påtar sig att
ingå kollektivavtal med en facklig organisation som tillgodoser rimliga lönevillkor
för medlemmarna, ska den fackliga organisationen sörja för att arbetsgivaren
tillhandahålls en effektiv arbetskraft i form av organisationens medlemmar.
En individuell reservationsrätt sätter denna tankemodell ur spel och tar på ett
principiellt plan bort ett grundläggande incitamentet för arbetsgivaren att omfattas
av kollektivavtal.
Särskilt problematisk blir en sådan reservationsrätt inom ett så känsligt område
som vården. Den svenska vårdlagstiftningen tar tydligt avstamp i patientens
önskningar och självbestämmande. Det är inte svårt att inse att en patient kan
9

Här lämnas ingen annan referens än min allmänna erfarenhet av vad som brukar sägas i samband
med att en facklig organisation önskar få till stånd kollektivavtal.
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ifrågasätta vårdgivarens integritet om patienten tvingas till möten med arbetstagare
som är avståndstagande till patientens önskningar; det kan gälla exempelvis rätten
att utföra en abort eller att få vissa preventivmedel.
I förhållande till tredje man blir symbolverkan så mycket större och också
ifrågasättandet av tredje mans värdering – det kan gälla patienter eller kunder – med
en reservationsrätt. Reservationsrätten signalerar på ett tydligt sätt att arbetstagaren
i fråga inte delar vissa grundvärderingar i arbetsgivarens verksamhet och tar avstånd
från vissa personliga ställningstaganden som kunder och patienter för egen del
gör. Reservationsrätten ter sig därmed snarare som en form av politisk/religiös
manifestation än en inre tro och övertygelse.
Reservationsrätten kan i sin förlängning göra den motstående individuella rätten
relativ. Ett exempel på detta är just aborträtten. Svensk abortlagstiftning innebär
en ovillkorlig rättighet för kvinnan (fram till vecka 18) att genomgå en abort. Det
är alltså kvinnans rättighet som står starkt i fokus i hur Sverige har valt att reglera
denna situation. Enligt sjukvårdslagstiftningen har kvinnan rätt till att utan yttre
påverkan genomföra en abort och bemötas med empati under förfarandet. En sådan
rättighetslagstiftning som kombineras med en reservationsrätt för den som ska utföra
uppgiften framstår principiellt som kluven.
Med dessa exempel som utgångspunkt kan det slås fast att en reservationsrätt
som metod för att skydda religionsfriheten är mycket spetsig och påverkar på ett
tydligt sätt inte bara arbetsgivarens verksamhet utan kanske oftare tredje man.

7. Alternativa metoder att skydda religionsfriheten
Som har framgått i det föregående omfattas begränsningar i plikten att utföra arbete
till följd av tro och livsåskådning i Sverige av ett diskrimineringsskydd. Ett på sådant
sätt utformat skydd har möjlighet att på ett nyanserat sätt balansera arbetsgivarens
behov, individens tro och övertygelse, karaktären på arbetsuppgift samt påverkan
på utomstående och på andra arbetstagare. 10
Frågan har exempelvis prövats i AD 2005 nr 21. En kvinna, tillhörig Jehovas
vittnen, hade på grund av sin trosuppfattning inte varit beredd att utföra vissa
av de arbetsuppgifter som ankom på henne i egenskap av så kallad aktiverare
på ett äldreboende. Hon fråntogs därför sysslan och menade att detta utgjorde
diskriminering till följd av religion eller annan trosuppfattning. Arbetsdomstolen
bedömde att kvinnan ansett sig förhindrad att delta inte endast i traditionellt
helgfirande innebärande bl.a. dans kring midsommarstång och julgran utan även
10

Regleringen kan även omfatta vissa besläktade frågor; se om ämnets avgränsning i avsnitt 1.
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att delta i planeringen av aktiviteter vid och förberedelser inför dessa och andra
högtider. Arbetsdomstolen fann att det inte förelegat ett missgynnande i lagens
mening med följande uttalande: ”Arbetsdomstolen finner det vara ett rimligt krav
från arbetsgivarens sida att den som åtar sig det extra uppdraget som aktiverare
också personligen kan utföra detta i allt väsentligt. Utifrån den beskrivning av
arbetsuppgifterna som har lämnats i målet skulle [aktiveraren] på grund av sin
trosuppfattning vid ett flertal tillfällen under året anse sig förhindrad att delta i just
sådana aktiviteter som uppdraget var särskilt inriktat på. Arbetsdomstolen finner att
det måste godtas att arbetsgivaren i en situation som den förevarande har rätt tilldela
någon annan anställd uppdraget eller lösa frågan på något annat sätt.”
På motsvarande sätt har det med stöd av diskrimineringslagen prövats om en person
som haft rätt till en arbetsmarknadsåtgärd och ersättning från Försäkringskassan,
men som sedermera stängts av från ersättning, blivit diskriminerad. Personen hade
till följd av trosuppfattning avböjt ett arbete som innefattade lotteriförsäljning.
Hovrätten menade att beslutet varit diskriminerande. 11
Ett annat sätt att skydda religionsfriheten och i övrigt diskretionär olikbehandling
är att i anslutning till regler i Sverige, Norge och Finland ställa ett krav på sakliga
grunder för uppsägning och/eller andra beslut och åtgärder från en arbetsgivares
sida. Ett sådant sakligt grund-skydd kan utformas på olika sätt och utformas typiskt
sett antingen som ett krav på att arbetsgivaren anger sakliga skäl, för egen del
bedömer att de sakliga skälen verkligen föreligger, påvisar att de angivna skälen
kan ha betydelse eller bevisar att de sakliga skälen föreligger och har den påstådda
innebörden.
Ett lagstadgat krav på sakliga skäl för beslut och åtgärder från arbetsgivarens
sida kan på ett mjukare och mer nyanserat sätt än en reservationsrätt ta höjd för såväl
den personliga övertygelsen som påverkan på arbetsgivarens verksamhet och tredje
mans befogade förväntningar.

8. Kompletterande teser
Med anledning av vad som har anförts ovan kan följande tre kompletterande teser
formuleras:
1. Det finns enligt Europakonventionen ingen plikt för en stat att införa en
reservationsrätt i syfte att skydda religionsfriheten.

11

Svea hovrätts dom den 22 mars 2017 i mål T 777-16 gällande Kammarrätten i Göteborg, dom den 22
april 2015 i mål 4254-14.
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2. En reservationsrätt är en olämplig metod att skydda religionsfriheten eftersom
den på ett tydligt sätt påverkar arbetsgivarens verksamhet och tredje mans
rättigheter. Detta gäller särskilt i vårdrelaterad verksamhet.
3. Det berättigade intresset av religionsfrihet skyddas på ett rimligare sätt
genom regler mot diskriminering alternativt krav på sakliga grunder för
arbetsgivarbeslut.
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Service som myndighetsutövning
Ulrik von Essen, professor i offentlig rätt, Sverige1

Inom offentlig förvaltning finns en tydlig trend från en mer formell myndighetsutövning
mot att i mer informella former hjälpa enskilda och styra deras ageranden; service i vid
mening. Denna utveckling är inte oproblematisk. Genom information på sin hemsida
kan en myndighet snabbt ingripa och t.ex. få bort en skadlig produkt från marknaden.
Resultatet är alltså detsamma som vid ett förbudsbeslut, men detta sker utan de
rättssäkerhetsgarantier som följer av den förvaltningsrättsliga regleringen. Resultatet
nås med andra ord utan krav på en robust utredning, kommunikation av inhämtade
uppgifter, motivering av beslut och – i regel – utan möjlighet till överprövning i
domstol. Andra exempel är då en myndighet per e-post/telefon informerar om att
det saknas förutsättningar att bifalla en planerad ansökan och den enskilde därför
avstår från att lämna in en sådan, alternativt upplyser om att den kommer att ingripa
mot en viss planerad verksamhet med följd att denna inte kommer till stånd. I båda
fallen sker en styrning, en form av myndighetsutövning, dock med risk för att inte alla
relevanta förhållanden kommit fram och utan möjlighet till överprövning. Å andra
sidan finns ett värde i att enskilda inte lägger tid, kraft och pengar på ansökningar
och åtgärder som inte kommer att accepteras. Annorlunda uttryck är det effektivt för
alla parter att myndigheterna hjälper enskilda att göra rätt från början i stället för att
ingripa i efterhand. Utvecklingen mot en mer serviceinriktad förvaltning leder till ett
spänningsförhållande mellan effektivitet och legalitet.
1

Ulrik von Essen är professor i offentlig rätt vid Stockholms universitet. Han har författat ett
flertal böcker och artiklar främst inom ämnena förvaltningsprocessrätt, allmän förvaltningsrätt,
kommunalrätt samt allmänna handlingar och sekretess. Ulrik von Essen är en flitigt anlitad
föreläsare även utanför universiteten. Han har dessutom uppdrag i olika utredningar och har
periodvis arbetat internationellt med rättsbistånd. Ulrik von Essen är styrelseledamot för
Förvaltningsrättslig tidskrift och har tidigare under flera år varit tidskriftens redaktör. I september
2017 tillträder han en tjänst som justitieråd i Högsta förvaltningsdomstolen.
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1. Inledning
Utvecklingen i Sverige, och så vitt jag förstår även i övriga nordiska länder, har
gått mot att myndigheterna har en närmare och ofta mer informell kontakt med
enskilda. Det förutsätts ofta att myndigheterna inte bara på förfrågan ska lämna
råd och vägledning utan också mer proaktivt informera och bistå medborgarna.
Regelmässigt arbetar myndigheterna aktivt med information på webbplatser, har
telefonrådgivning m.m. Myndigheternas stöd till enskilda har med andra ord ökat
över tid och många myndigheter berömmer sig av att vara ”servicemyndigheter”.
När jag i det följande talar om service använder jag uttrycket i en vid bemärkelse,
allt från enkla svar på telefon till ett mer proaktivt arbete via hemsidor och sociala
medier. I uttrycket service innefattas alltså all verksamhet i förhållande till enskilda
som sker vid sidan av ärendehandläggningen, dvs. den verksamhet som utmynnar i ett
formligt beslut. Vid ärendehandläggningen är det rättssäkerheten som sätts i fokus.
Här måste de faktiska förhållandena utredas ordentligt, handlingar kommuniceras,
uppgifter dokumenteras etc. När det gäller service handlar det främst effektivitet
samt de fördelar som följer av att medborgarna är välinformerade och kan agera
därefter.
Myndigheternas serviceansvar innehåller en mängd olika delar, såsom krav på
öppettider, kontaktvägar, bemötande, språk, publicering av olika dokument m.m. Jag
kommer emellertid endast att ta upp en fråga kopplad till serviceansvaret, nämligen
om myndigheterna ger för mycket, eller snarare för långtgående, service. Titeln på detta
referat, ”Service som myndighetsutövning”, är alltså inte helt rättvisande. Vad jag
avser att behandla är konsekvenserna av att serviceåtgärder övergår till att i realiteten
utgöra, eller i vart fall kunna jämställas med, myndighetsutövning.
En omfattande service är inte alltid av godo. Ju mer myndigheten formlöst
involverar sig i en fråga desto större är risken att servicen glider över i smygstyrning
och att därvid viktiga rättssäkerhetsregler sätts ur spel. Vidare finns en fara att
känsliga uppgifter blir offentliga, eftersom sekretessreglerna många gånger inte blir
tillämpliga vid service. Till detta kommer att resursanvändningen måste diskuteras.
Service tar tid från ärendehandläggningen. Omfattande service kan alltså vara
ineffektivt.
Nu nämnda frågor illustreras och diskuteras utifrån ett antal svenska exempel,
men de grundläggande frågeställningarna är allmängiltiga. Min grundtanke är att
myndigheterna i många situationer bör begränsa sin service. Hur avvägningen ska
göras och vilka faktorer som ska vägas in är emellertid inte en lätt fråga. I detta
sammanhang dristar jag mig dock till att ställa upp tre kategoriska och tämligen
onyanserade teser. Jag ställer mig inte fullt ut bakom dem, men de tydliggöra den
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informella hantering som förekommer inom offentlig verksamhet och kan ligga till
grund för en diskussion kring lämpligheten av denna utveckling.
Tes 1.

Myndigheterna ska bistå enskilda med upplysningar, men vara ytterst
restriktiva med att ge direktiv, mer konkret vägledning och råd.

Tes 2.

Service ska ges i former som utesluter att myndigheterna dokumenterar
uppgifter som kan vara känsliga.

Tes 3.

Myndigheterna bör styra resurserna mot kärnverksamheten genom att
begränsa sin service i förhållande till enskilda.

2. Rättsliga utgångspunkter
I de nordiska förvaltningslagarna finns någorlunda utförligt reglerat vad som
gäller vid ärendehandläggningen. I stort finns regler om jäv, kommunikation,
vägledningsplikt, dokumentation, motiveringsskyldighet osv. Till detta kommer
krav på legalitet, objektivitet och likabehandling. När det gäller servicen är denna,
av ganska naturliga skäl, mer sparsamt reglerad.2 I den svenska lagen anges i stort
sett endast att varje myndighet ska lämna upplysningar, vägledning, råd och annan
sådan hjälp till enskilda i frågor som rör myndighetens verksamhetsområde samt att
hjälpen ska lämnas i den utsträckning som är lämplig med hänsyn till frågans art,
den enskildes behov av hjälp och myndighetens verksamhet. Dessa krav, som speglar
kraven för en god förvaltningsstandard, gäller oavsett om den som efterfrågar hjälpen
är part i ett ärende eller inte. Regleringen i övriga nordiska länder är i huvudsak
densamma, även om ansvaret uttrycks på lite olika sätt och något skiljer sig i detaljer.
Det är emellertid inte den närmare innebörden i de olika regleringarna som är av
intresse här utan själva förhållningssättet till service.
Grovt kan myndigheternas serviceansvar i det avseende som här är aktuellt delas
in i tre kategorier; information, vägledning och råd. Någon exakt gränsdragning
mellan dessa former av stöd är naturligtvis inte möjlig att göra.
Givet är att varje myndighet ska ge enskilda den information de är i behov av.
Det kan handla om hur en ansökan görs, vilka handlingar som bör bifogas, om
några tidsfrister gäller osv. Vidare ska myndigheten lämna upplysningar av mer
generellt slag, t.ex. vilka författningsbestämmelser som är tillämpliga avseende ett
visst förhållande, myndighetens praxis på det aktuella området etc. Detta krav att
2

Här bortses från regler i kompletterande förordningar, myndighetsinstruktioner m.m.
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lämna upplysningar i skilda frågor är okontroversiellt och kommer i det följande
inte beröras särskilt.
Utöver ren information är enskilda ofta i behov av viss vägledning, t.ex. avseende
hur en blankett ska fyllas i, i vilken turordning saker bör göras eller för- och nackdelar
med olika åtgärder. Serviceplikten går emellertid längre än så. Myndigheten ska
även bistå med råd. Det kan gälla huruvida en viss åtgärd uppfyller legala krav
eller om det finns ett annat, bättre, sätt att nå det som den enskilde eftersträvar.
Givetvis måste den hjälp myndigheterna lämnar enskilda vara korrekt och i alla
avseenden laglig. Det kan inte komma i fråga att lämna råd om hur man kringgår
gällande bestämmelser eller på ett otillbörligt sätt undgår konsekvenserna av vissa
beslut, exempelvis råd att inte skicka tillbaka mottagningsbevis. Det som främst är av
intresse här, och som ska diskuteras nedan, är att denna vägledning och rådgivning
inte får övergår till att i realiteten innebära myndighetsutövning mot enskilda eller
annars en dold styrning av enskildas handlande. Sker detta har gränsen mellan
ärendehandläggning och service suddats ut.
När det gäller omfattningen och inriktningen på servicen ger lagstiftningen
myndigheterna ett stort spelrum. Mer generellt, alltså om man bortser från de olika
regleringarnas olikheter och skillnader i detaljer, är inriktningen att servicen ska
anpassas till frågans art, den enskildes behov av hjälp samt myndighetens verksamhet
och resurser. Det är alltså myndigheten som avgör i vilken utsträckning service
ska ges och lagstiftningen får sägas förutsätta en bedömning i det enskilda fallet.
Emellertid måste myndigheterna ändå ha någon typ av policy avseende detta,
eftersom kraven på saklighet och allas likhet inför lagen även gäller serviceansvaret.
Många svenska myndigheter – och jag utgår från att detsamma gäller i övriga
nordiska länder – har en högre ambitionsnivå när det gäller service, något som också
ligger i tiden. Lagstiftningen möjliggör detta. Frågan är hur långt myndigheterna
bör gå och vilka riskerna är med omfattande service. Detta är i många avseenden
mer en lämplighetsfråga än en rättsfråga.

3. Service eller maktutövning?
Tes 1. Myndigheterna ska bistå enskilda med upplysningar, men
vara ytterst restriktiva med att ge direktiv, mer konkret
vägledning och råd.
Som nämnts ovan får servicen aldrig övergår till någon form av styrning, snarast
smygstyrning eller alltså dold maktutövning. Den enskildes rättssäkerhet äventyras
då. En sådan styrning kan ta sig många uttryck och initiativet kan komma från
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olika håll. Den farligaste formen, och som enligt min mening många gånger kan
vara direkt fel, är när myndigheten tar initiativet och åtgärden innebär ett ingrepp i
enskilds rätt. Två exempel från svensk rättspraxis kan belysa detta.
I det första fallet hade det svenska Livsmedelsverket gått ut på sin webbplats och
dömt ut ett antal angivna olivoljor (RÅ 2004 ref. 8). Följden blev att dessa försvann
från hyllorna i livsmedelsaffärerna, till stor ekonomisk skada för importörerna. I
det andra fallet hade en socialsekreterare tillskrivit en biståndstagare och meddelat
denne att han måste sälja sin bil för att få bistånd kommande månad (RÅ 2007 ref.
7). I båda fallen fann Högsta förvaltningsdomstolen att myndigheternas åtgärder
utgjorde överklagbara beslut.
Det som är av intresse i detta sammanhang är att i båda fallen når myndigheten
ett eftersträvat resultat. Men, detta sker utan att alla de rättssäkerhetsgarantier
som finns i förvaltningslagen iakttas. Hade dessa frågor handlagts inom ramen
för ett ärende som utmynnat i ett beslut skulle de enskilda garanterats möjligheten
att få yttra sig över handlingar, haft rätt till partsinsyn, fått ett motiverat beslut,
osv. Att agera i en viss fråga via webbplatser, e-post, brev etc., kan alltså få den
effekten att enskilda försätts i ett sämre läge än om myndigheten inlett ett ärende.
Myndigheterna gör naturligtvis dessa saker med goda intentioner och ofta för
att hjälpa enskilda. Det förändrar emellertid inte det faktum att det här finns en
betydande risk att servicen övergår i maktutövning, en maktutövning som sker utan
att den enskilde ges den rättssäkerhet som lagstiftningen syftar till.
Nu angivna exempel är särskilt allvarliga, eftersom de i realiteten innebär
ett ingrepp mot enskilda. Dessutom är det inte en uppgift för den centrala
tillsynsmyndigheten att ingripa mot enskilda företag, utan något som ankommer,
enligt svensk rätt, på de lokala myndigheterna. Vidare har socialnämnden inte
befogenhet att ålägga någon att sälja sin bil. Bilinnehav är endast något som
kan beaktas vid bedömningen av om försörjningsstöd – bidrag till den dagliga
livsföringen – ska utgå.
Även om det formlösa agerandet inte innebär ingrepp mot enskild kan de
bedömningar som myndigheten härvid gör leda till att enskildas handlande styrs
på, som det kan visa sig, ett felaktigt sätt. I regel kommer då initiativet från den
enskilde, inte från myndigheten. Ett exempel kan vara att en person kontaktar
en myndighet för att efterhöra möjligheterna att få tillstånd för viss verksamhet
eller legitimation för viss yrkesutövning. Förstår myndigheten under samtalet att
förutsättningarna inte är uppfyllda ligger det naturligtvis nära till hands att tala
om detta och avråda den enskilde från att ansöka. Detta spar tid och arbete för den
enskilde och denne undgår dessutom eventuella ansökningsavgifter. Det kan dock
vara så att den enskilde faktiskt uppfyller kraven, men inte förstått att vissa uppgifter
är av betydelse. Sådana uppgifter kommer i regel fram vid ärendehandläggningen
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där myndigheten har en mer omfattande utredningsskyldighet och måste motivera
sitt avgörande.
Mot bakgrund av nyss angivet exempel kan hävdas att myndigheten bör avstå
från bedömningar av specifika förhållanden i konkreta situationer. Häremot
kan naturligtvis anföras att man undgår de potentiellt negativa effekterna om
myndigheten är tydlig med att fråga endast är om en preliminär, oförbindande
bedömning och att ställning först kan tas efter att en ansökan kommit in. Emellertid
är detta inte alltid en framkomlig väg när det gäller bedömningssituationer, vilket
ytterligare ett exempel kan illustrera.
För produkter som utgör läkemedel gäller en mängd regler för marknadsföring
m.m., vilka inte behöver följas avseende andra typer av varor, exempelvis kosttillskott.
Gränsdragningen i dessa avseenden är inte alltid självklar. Bör då Läkemedelsverket
på förfrågan göra en bedömning av om en produkt ska anses som läkemedel eller
inte? Myndigheten är inte ålagd att fatta bindande klassificeringsbeslut utan har ett
tillsynsansvar och ska ingripa när det konstateras att enskilda inte följer regelverket.
Enligt min mening finns här inte utrymme för någon typ av bedömning utan
myndigheten bör begränsa sin verksamhet till information om hur regelverket ser ut.
Övergår myndigheten från vägledning till mer direkta råd är risken för
”smygstyrning” än större. Inte sällan kontaktar enskilda myndigheter och ber om
anvisningar hur han eller hon ska göra i en viss situation. De flesta människor
är hjälpsamma till sin natur och det ligger naturligtvis nära till hands att som
tjänsteman dela med sig av sin sakkunskap och ge adekvata råd. Vid en svensk
myndighet uppkom följande situation. En lantbrukare kontaktade myndigheten
angående vilka krav som ställs på djurstallar för viss typ av ändrad djurhållning.
Efter att stallarna byggts om enligt myndighetens anvisningar fann myndigheten
vid sin tillsyn att dessa inte uppfyllde kraven för den djurhållning som faktiskt
förekom. Den enskilde fick därför ett föreläggande att vidta relativt kostsamma
ändringar. Problemet var att den enskilde inte lämnat helt korrekt information eller
snarare utelämnat vissa viktiga förhållanden. Utifrån den information som gavs var
myndighetens råd korrekta, men verkligheten var en annan.
Nyss beskriven situation reser även frågan om myndigheternas skadeståndsansvar.
I Sverige är det en ganska hög tröskel för att få skadestånd vid felaktig rådgivning.
Dessutom är en sådan talan förknippad med risker i form av rättegångsansvar
osv. Möjligen finns här skillnader mellan de olika länderna och i vart fall är
skadeståndsansvaret en fråga som bör vara med i diskussionen om servicens
omfattning och inriktning.
I samband med rådgivning uppkommer även frågan i vilken utsträckning
myndigheter därvid kan komma att konkurrera med privata subjekt som erbjuder
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samma typer av tjänster. Denna fråga är också värd att diskutera, men ska inte
ytterligare beröras här.
Mot bakgrund av ovan angivna exempel kan hävdas att myndigheterna bör
begränsa sin service till upplysningar samt vägledning avseende formalia och liknande.
Vid vägledning i konkreta frågor, bedömningar av faktiska förhållanden och råd i
specifika fall är risken stor för att enskilda utsätts för en dold myndighetsutövning
utan de rättssäkerhetsgarantier som präglar ärendehandläggningen och utan
möjlighet till överprövning. Mot detta kan argumenteras att det är ett ganska
omodernt förhållningssätt som dessutom många gånger kan vara ineffektivt och
försvåra för enskilda. Jag har stor förståelse för dessa argument och återkommer
något till dem i avsnitt 5. Oavsett hur man ställer sig till detta är det emellertid
centralt att de faror som är förknippade med service uppmärksammas. Varje
myndighet måste ha en väl utarbetad policy för service grundad på verksamhetens
karaktär. Mitt intryck är emellertid att servicefrågor sällan föregås av någon form
av riskkalkyl. I all välmening blir det lite som det blir. Det är sällan en god ordning
inom offentlig förvaltning.

4. Skyddet för känsliga uppgifter
Tes 2. Service ska ges i former som utesluter att myndigheterna
dokumenterar uppgifter som kan vara känsliga.
Ovan har givits en rad exempel där det finns en risk för att myndigheternas
serviceansvar leder fel. Ett sätt att motverka detta är att myndigheterna säkerställer
att de har så mycket information som möjligt innan de ger vägledning. Här måste
emellertid uppmärksammas hur servicen inverkar på skyddet för känsliga uppgifter.
Frågan ska endast mycket kort beröras.
Sekretessregler kan vara uppbyggda på olika sätt. I regel anges föremålet för
sekretessen, t.ex. uppgifter om affärs- eller driftförhållanden, och sekretessens
räckvidd, t.ex. att den gäller i viss verksamhet eller hos viss myndighet. Det är
reglerna om sekretessens räckvidd som kan innebära risker i samband med
serviceåtgärder. Anges exempelvis att sekretess gäller för vissa uppgifter vid ”tillsyn”
eller ”tillståndsgivning” blir regeln inte tillämplig vid service.
I HFD 2013 ref. 48 uppkom frågan om sekretess avseende den rådgivning det
svenska Skatteverket initierat avseende större bolag, s.k. fördjupad samverkan. Av
lagstiftningen följer att sekretess gäller ”i verksamhet som avser bestämmande
av skatt eller fastställande av underlag för bestämmande av skatt” för uppgift om
en enskilds personliga eller ekonomiska förhållanden. Sekretessen är absolut.
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Högsta förvaltningsdomstolen fann emellertid att denna samverkan inte är en
sådan verksamhet som regleras i sekretessbestämmelsen. Den verksamhet som
myndigheten ägnade sig åt var i stället att se som en form av rådgivning, dvs. det som
jag här kallar för en form av service. Flera av företagen var säkert överraskade över
att de uppgifter de lämnade inte omfattades av sedvanlig sekretess i skatteärenden.
Är sekretessreglerna utformade på detta sätt måste myndigheten vara försiktig
med att begära in uppgifter. Myndigheten kommer då att ha ett magert underlag
för att ge vägledning och råd. Alternativt kan myndigheten höra sig för om de
närmare förhållandena men underlåta att dokumentera dessa. Enligt min mening
är det emellertid knappast förenligt med god förvaltningssed att inte dokumentera
underlaget i situationer där mer konkret vägledning ges eller då samverkan
avses leda till vissa ställningstaganden, även om det formellt inte handlar om
ärendehandläggning.
Sekretessreglernas utformning kan alltså tala för att myndigheten bör begränsa
sin service till upplysningar och avstå från att ta in underlag som möjliggör adekvat
vägledning eller rådgivning.

5. Service är resurskrävande
Tes 3. Myndigheterna bör styra resurserna mot kärnverksamheten
genom att begränsa sin service i förhållande till enskilda.
Flertalet myndigheter mäter sin verksamhet i olika avseenden och prestationerna
redovisas och kostnadsätts sedan i årsredovisningen. Syftet är bland annat att fördela
resurser inom verksamheten samt att följa upp graden av måluppfyllelse. I detta
arbete registreras bland annat ”kundkontakter”. Emellertid används olika kvalitetsoch produktionsmått och det är svårt att få en jämförbar bild av olika myndigheter,
liksom att avgöra fördelningen mellan ärendehandläggning och service. Klart är
emellertid att det handlar om mycket stora volymer besök, telefonsamtal och e-post.
Rimligtvis avser en inte obetydlig del av detta serviceverksamheten, något som jag
också ofta får bekräftat vid myndighetskontakter även om några exakta siffror inte
kan ges.
Mot denna bakgrund finns det anledning att diskutera hur servicen inverkar på
myndigheternas resurser. Hur mycket tid läggs egentligen på rådgivning m.m. och
hur påverkar detta kapaciteten för ärendehanteringen? Detta är en avvägning som det
ankommer på varje myndighet att göra. Å ena sidan kan det vara effektivt att verka
för att enskilda gör rätt från början. Å andra sidan får inte handläggningstiderna
för de ärenden som myndigheten hanterar påverkas negativt av servicefunktionen.
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Klart är att en myndighet som får en förfrågan från en enskild måste lämna
någon form av svar. I vilken form – brev, e-post eller muntligen – avgör myndigheten
och valet styrs av vad som är lämpligt med hänsyn till frågas art. Om frågan är sådan
att myndigheten finner att den inte kan eller bör besvaras måste detta meddelas
frågeställaren. Det viktiga är att en fråga inte får bli liggande. Den centrala frågan
här är hur utförligt svaret ska vara. Lagstiftningen öppnar här upp för begränsningar
utifrån främst två parametrar.
För det första gäller serviceplikten endast frågor som rör myndighetens
verksamhetsområde. Det är alltså endast avseende de egna uppgifterna som det finns en
skyldighet att bistå enskilda. Det betyder att myndigheter med ett mycket vidsträckt
verksamhetsområde, t.ex. universitet, endast behöver vara behjälpliga i frågor om
universitetets verksamhet, dvs. forskning och utbildning, inte i de sakfrågor som är
föremålet för forskningen eller undervisningen. Jag har sett exempel då myndigheter
bistår enskilda i frågor som ligger långt utanför den egna verksamheten. Hur vanligt
det är har jag dock ingen säker bild av.
För det andra kan servicen begränsas av lämplighetsskäl. Hjälpen ska lämnas i
den utsträckning som är lämplig med hänsyn till frågans art, den enskildes behov
av hjälp och myndighetens verksamhet. Många gånger kan dessa olika faktorer
vägas samman i en allmän lämplighetsbedömning. Som anförts ovan bör, enligt
min mening, frågans art många gånger leda till att endast begränsad hjälp lämnas.
Jag tänker här på de risker som är förenade med att göra bedömningar och ge
vägledning i mer konkreta frågor samt vid rådgivning. Vidare kan långtgående
önskemål om bistånd många gånger nekas med hänsyn till den aktuella arbetsoch resurssituationen, dvs. med hänvisning till myndighetens verksamhet. Vid
upprepade och omfattande framställningar kan servicenivån behöva sänkas redan av
den anledningen att myndighetens arbetsbelastning annars blir ohållbar. Samtidigt
kan då ifrågasättas om den enskilde verkligen är i behov av hjälp. Inte minst gäller
detta vid kontakten med s.k. rättshaverister.
Enligt min mening måste myndigheternas fokus alltid vara på kärnverksamheten,
vilken typiskt sett utgörs av ärendehandläggningen. Serviceverksamhet bör endast
i obetydlig utsträckning tillåtas förlänga handläggningstiderna avseende ärenden.
Även detta talar för att myndigheterna begränsar nivån på servicen.
Mot detta kan anföras att service tvärtom kan vara effektivt. En omfattande
service leder till att antalet ärenden minskar genom att enskilda ges möjlighet att
enkelt rätta till felaktigheter och att grundlösa ansökningar stoppas. Vidare att de
ansökningar som kommer in är bättre underbyggda och därmed kan handläggas
snabbare. Är det så? Jag vet inte. Det förefaller finnas begränsat med forskning som
stödjer att service innebär ett effektivt resursutnyttjande, liksom undersökningar
som syftar till att visa vilka ekonomiska effekter olika former av service ger.
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Det nyss sagda reser den större frågan varför utvecklingen går åt detta håll,
alltså mot en mer informell vägledning och rådgivning. Kan det vara så att det
saknas underbyggda, rationella argument för detta, exempelvis grundade i
rättssäkerhetsöverväganden eller ekonomisk effektivitet? Är utvecklingen i stället
en följd av att offentlig sektor tar intryck av det privata näringslivet – parter kallas för
”kunder”, myndigheter tillhandahåller ”tjänster” osv. – och att det helt enkelt känns
angeläget att vara service minded? Detta är frågor värda att begrunda.

6. Avslutning
Utvecklingen mot en mer serviceinriktad förvaltning leder till ett spänningsförhållande
mellan effektivitet och legalitet. Vilka avvägningar som bör göras i skilda situationer
och inom olika verksamhetsgrenar är inte givet. Det finns dock goda skäl som talar
för att myndigheternas service i huvudsak bör gälla information, dvs. mer allmänna
upplysningar.
Utgångspunkten måste vara att offentlig maktutövning ska ske genom ett
formligt beslutsfattande med de rättssäkerhetsgarantier som är kopplade till detta.
Myndigheterna måste därför säkerställa att service och information inte i realiteten
innebär ingrepp eller påbud i förhållande till enskilda. Vidare bör myndigheterna
vid informella kontakter vara försiktiga med att ge mer precis vägledning och råd
i konkreta situationer, eftersom detta kan leda till rättsförluster för den enskilde.
För att kunna ge adekvat vägledning behöver myndigheterna ofta information
om den enskilde eller dennes verksamhet. Många gånger kan emellertid dessa
uppgifter inte skyddas genom sekretess. Det finns därmed anledning att undvika
att ta in sådana uppgifter i en servicesituation, vilket också talar för att servicen
begränsas till information snarare än vägledning och råd.
Myndigheterna är till för medborgarna, vilket talar för att myndigheterna bör
vara mycket tillmötesgående vid förfrågningar m.m. Frågan är dock vilka medborgare
som ska prioriteras. En mer allmänna service i förhållande till allmänheten får inte
på ett påtagligt sätt försena ärendehandläggningen till förfång för de medborgare,
parter, som är beroende av myndigheternas beslut.
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Myndigheders service
Karsten Naundrup Olesen, professor i formueret ved Det Juridisk
Fakultet, Københavns Universitet

Offentlige myndigheder tilbyder i stigende omfang forskellige ydelser, der kan opfattes
som service til borgere og virksomheder. For en del af disse aktiviteter gælder, at de
også (kan) stilles til rådighed af private virksomheder. Det er eksempelvis tilfældet,
når en person ønsker svar på, om en virksomhed, hun vil stifte, er anmeldelsespligtig
til selskabsregisteret – her kan myndigheden svare, eller man kan rådføre sig med en
advokat.
Når der også er kommercielle aktører, som stiller en service til rådighed, sker der
en sammenblanding af markedet og det offentliges aktiviteter. I de tilfælde er der
grund til at overveje myndighedernes service ud fra et markedsretligt perspektiv. Den
markedsretlige regulering kan sætte rammer for, hvordan en myndighed i givet fald
kan stille service til rådighed, men tankegange fra markedsretten kan også genfindes
i forbindelse med spørgsmålet, om myndighederne i det hele taget har hjemmel til at
yde service.

1. Myndigheder som leverandører af service
En del af den service leveret af myndigheder, som danner grundlag for professor von
Essens indlæg, kan meget vel tænkes også at blive leveret af private virksomheder.
Det gælder som eksempel, når en person ønsker svar på, om en virksomhed, han
vil stifte, er anmeldelsespligtig til selskabsregisteret – her kan svar givet hentes hos
den relevante myndighed, men også hos en advokat. Det samme gør sig gældende,
når en virksomhed skal have svar på, om deres markedsføring er i overensstemmelse
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med kravet om god markedsføringsskik eller forbuddet mod urimelig handelspraksis.
Eller hvis der ønskes svar på, om en given adfærd vil udløse skattepligt – her kan
skattemyndighederne bidrage, men det kan advokaten, revisoren og skatterådgiveren
også.
Denne iagttagelse er et eksempel på en sammenblanding af den offentlige og
den private sektor, en sammenblanding som professor von Essen i sit indlæg påpeger
som en mulig årsag til udviklingen mod en mere uformel vejledning og rådgivning
hos myndighederne.
Det forhold, at den samme service leveres af såvel myndigheder som private
virksomheder, giver en anden vinkel på spørgsmålet rejst af professor von Essen – om
myndighederne skal levere service. Når der også er kommercielle aktører, sker der en
sammenblanding af markedet og det offentliges aktiviteter, og der er derfor grund
til også at lægge en markedsretlig vinkel på spørgsmålet om, og i givet fald hvordan,
myndigheder skal levere service. En sådan analyse af myndighedernes service knytter
umiddelbart an til tese 3 i indlægget fra professor von Essen.
Også når der er tale om service, skal myndigheder have hjemmel for aktiviteterne.
Den markedsretlige analyse som præsenteres i dette indlæg omfatter derfor først
(afsnit 2) nogle overvejelser om hjemmelsgrundlagt for myndigheders service og
dernæst en skitsering af markedsretlige aspekter (afsnit 3).

2. Hjemmelsgrundlagt for myndigheders service
En af forskellene mellem den offentlige og den private sektor er, at private som
udgangspunkt ikke behøver tilladelse for at kunne gennemføre aktiviteter,
som ikke er forbudte, mens offentlige instanser skal have tilladelse i form af et
hjemmelgrundlag for alle aktiviteter. Det følger heraf, at det kun bliver relevant
at overveje markedsretlige reglers betydning for den offentlige sektors aktiviteter,
hvis der kan findes hjemmel for en given aktivitet. Hertil skal dog føjes, at det
markedsretlige tankegods i f lere tilfælde kan genfindes ved overvejelse af
hjemmelsspørgsmålet i den forstand, at hjemmel til en given aktivitet kan findes
under forudsætning af, at aktiviteten gennemføres på vilkår, som også opstilles i de
markedsretlige regler, eksempelvis at en aktivitet gennemføres på markedsvilkår.
En myndighed kan finde hjemmel for sine aktiviteter flere steder. Oplagt er det
naturligvis at søge efter hjemmel i lovgivningen, som da også giver mulighed for en
mængde aktiviteter.
Når det drejer sig om myndighedernes service, er der ofte tale om aktiviteter
på nye områder, idet omverdenens efterspørgsel, eller en entreprenant offentlig
leder, identificerer nye behov, der skal dækkes, eller ydelser der kan tilbydes. Derfor
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sker det ikke sjældent, at der ikke er gennemført lovgivning, som specifikt er rettet
mod den pågældende service. I mangel af udtrykkelig lovhjemmel kan der i stedet
findes grundlag for en aktivitet, i det som kan betegnes som stiltienden hjemmel,
forudsætningsvis hjemmel eller forudsat hjemmel.1 Dette begreb dækker over, at en
myndighed findes at have hjemmel til at varetage en ellers uhjemlet aktivitet som en
naturlig følge af andre opgaver, den pågældende myndighed er pålagt. Som eksempel
kan et universitet uden udtrykkelig hjemmel, men inden for den økonomiske
bevilling, ansætte det personale, der skønnes nødvendigt for at varetage den opgave
med at give forskningsbaseret undervisning, der er pålagt universitetet (i Danmark
gennem universitetslovens § 2, stk. 12).
Problemet med forudsat hjemmel som grundlag for myndigheders aktiviteter er,
at det er uklart, hvor langt en sådan implicit hjemmel kan strækkes. Usikkerheden
er her blandt andet forbundet med, at de aktiviteter, som udføres på baggrund af en
forudsat hjemmel, har vidt forskellig karakter. For dansk rets vedkommende synes
hovedlinjerne at kunne beskrives som følger.
Udgangspunktet må naturligt være, at når lovgivningsmagten har pålagt en
offentlig myndighed en opgave, må der også allerede heri ligge hjemmel til at foretage
de handlinger, som er nødvendige for at løse opgaven. Det kan i denne sammenhæng
fremhæves, at selv de nødvendige handlinger kun må gennemføres, hvis der findes
økonomisk bevilling og råderum. I det bevillingsgrundlag, som således skal findes,
kan der være skabt hjemmel for accessoriske ydelser, herunder service, sådan som
det eksempelvis er tilfældet når det i forbindelse med en finanslovsbevilling er
anført, at det forudsættes, at bevillingen suppleres med indtjening fra salg af ydelser
opstået som følge af de utvivlsomt hjemlede aktiviteter. Dette kan eksempelvis være
formuleret sådan: ”Der afsættes en statslig bevilling på 10,0 mio. kr. årligt i 20142017, der ydes som tilskud til opstarts- og driftsudgifter med krav om en stigende
medfinansieringsandel, hvor målet er et blivende og selvfinansieret videncenter”.3
Men hvor langt kan man strække ”hvad der er nødvendigt”? Et klart svar på dette
synes ikke at foreligge, og det er derfor vanskeligt at bruge det nævnte udgangspunkt
til at sige noget mere fast om, hvornår der kan antages at foreligge forudsat hjemmel
for en myndigheds aktiviteter, herunder for en service.

1

2
3

Se blandt andet Garde og Revsbech i Revsbech m.fl.: Forvaltningsret – almindelige emner (2016), s.
208ff, Sten Bønsig i UfR 2010B.173 og Søren H. Mørup i UfR 2010B.240. Lignende begreb kendes i
EU-retten under betegnelsen implied powers; se her til blandt andet EU-Domstolens afgørelse i de
forenede sager 281/85, 283/85, 284/85, 285/85 og 287/85 – Tyskland m.fl. mod Kommissionen, præmis
28.
Lovbekendtgørelse nr. 261 af 18. marts 2015.
Citatet er hentet fra taget fra den danske finanslov, § 19.34.01.70; bevillingen drejer sig om
oprettelse af et videncenter for historie og kulturarvsformidling.
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Om forudsat hjemmel er det også anført, at ”udgangspunktet er vistnok,
at skridt, der er nødvendige eller naturlige led i realiseringen af en opgave, som
lovgivningsmagten har bemyndiget til, ikke kræver særskilt bemyndigelse”.4 Bortset
fra at hvad der er ”naturlige led” måske nok bredere, end hvad der er ”nødvendigt”,
giver heller ikke denne formulering noget synderligt konkret indhold til begrebet
forudsat hjemmel.
Usikkerheden omkring, hvor langt man kan strække betragtninger om, at
hjemmel må være forudsat, skyldes som anført blandt andet de (måske) hjemlede
aktiviteters vidt forskellige art. Henset til dette vil en blot lidt mere konkret
beskrivelse, af hvornår man kan forvente at kunne forudsætte hjemmel i anden
lovgivning, formodentlig blive hjulpet på vej af at foretage en opdeling af de ydelser,
der skal findes forudsat hjemmel til.
Hvor der er tale om tvang fra myndighedens side, forekommer det nærliggende
at stille krav om klar hjemmel. Tilsvarende hvis resultatet af myndighedens handling
på anden måde er bebyrdende for den borger eller virksomhed, handlingen har
konsekvens for.
Men handlinger i form af service fra en myndighed har vel sjældent karakter af
tvang eller af at være bebyrdende, så iagttagelse vedrørende bebyrdende handlinger
hjælper ikke meget i forhold til at svare på, i hvilken udstrækning service kan ydes
på grundlag af en forudsat hjemmel.
Når der er tale om serviceydelser, som der også aktuelt eller potentielt findes
et kommercielt marked for, er hjemmel ikke kun grundlag for en offentlig
myndigheds aktivitet, men også fundament for kommercielle aktiviteter og dermed
for privatretlige transaktioner. Udstrækningen af en hjemmelsbestemmelse – som
traditionelt betragtes som et offentligretligt spørgsmål – bør måske derfor ske under
inddragelse af de faktiske og retlige hensyn, som gør sig gældende i forbindelse med
markedsaktiviteter og retlig regulering heraf. Der kan gives flere argumenter for
denne fremgangsmåde.
Hensynet til den borger som umiddelbart påvirkes. Hvor en offentlig service sker i
konkurrence med privates erhvervsudøvelse, vil den offentlige myndigheds aktivitet
have betydning for de private, og typiske vil der være tale om en byrde som lægges
på den private i form af risiko for mindre indtjening. Ud fra denne betragtning kan
der trækkes en parallel til det ovenfor anførte krav om klar hjemmel for handlinger,
der er byrdefulde.
Hensynet til borgerne generelt (samfundet). Den offentlige sektor er som
udgangspunkt ikke udviklet til at varetage kommercielle aktiviteter. Selv om
sektoren engagerer sig i sådanne aktiviteter i en række sammenhænge, skaber dette
4

Bent Christensen: Forvaltningsret – opgaver, hjemmel, organisation (1997), s. 262.
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en formodning for, at sektoren for den overordnede betragtning ikke er velegnet til
at drive kommercielle aktiviteter. Hensynet til økonomisk forsvarlig forvaltning – og
dermed til samfundets økonomi – taler derfor for den generelle betragtning for at
indskrænke det offentliges kommercielle aktiviteter. Netop fordi det offentlige på
visse områder, eksempelvis forsyningssektoren i bred forstand, traditionelt har ageret
på en form for marked, må dette argument imidlertid vurderes i de konkrete tilfælde,
da dets styrke kan variere.
Hensynet til markedet. Vurdering af hjemmel efter offentligretlige perspektiver
sikrer inddragelse af de hensyn, som er kendetegnende for offentlig ret. Men når der
er tale om markedsaktiviteter, er det andre hensyn, der er fremherskende, værdier
som dels sigter mod at varetage aktørernes interesse, men som også i vid udstrækning
skal sikre markedets funktion. Når denne markedsregulering og dens bestræbelser
på at sikre markedets funktion er central på de rendyrkede kommercielle markeder,
kan der argumenteres for, at det samme skal gælde når offentlige myndigheder
optræder som markedsaktører. I relation til hjemmelsspørgsmålet tilsiger denne
betragtning, at offentlige myndigheders markedsaktiviteter kun hjemles, når det
kan ske på markedsvilkår.
Særligt det sidste argument – hensynet til markedet – leder interessen hen til det
markedsretlige perspektiv på myndigheders serviceydelser. Med argumentationen
ovenfor vil markedsretlige hensyn få betydning for om myndighederne kan varetage
serviceopgaver. Men også uden denne forbindelse med hjemmelsspørgsmålet – hvis
der findes hjemmel på anden måde – må den markedsretlige regulering overvejes,
fordi det skal fastlægges, under hvilke omstændigheder (hvordan) myndigheder kan
levere service.

3. Markedsretlige aspekter af myndigheders service
3.1. Konkurrenceretten
Fokuseres der på konkurrenceretten som den er udformet i EU-retten, finder disse
regler som udgangspunkt også anvendelse på offentlige virksomheder, hvilket direkte
fremgår af TEUF art. 106, stk. 1 og 2.
Dette udgangspunkt tager sigte på aktiviteter, der normalt er af kommerciel
karakter, mens det modificeres for visse andre typer af aktiviteter. I relation til
myndigheders service kan det således fremhæves, at for aktiviteter, der er tæt knyttet
til en offentlige myndigheds udøvelse af sine prærogativer, finder konkurrencereglerne
ikke anvendelse. Se hertil afgørelsen i sag C-113/07 P, Selex, hvor Eurocontrol (Den
Europæiske Organisation for Luftfartens Sikkerhed) blandt andet havde til opgave at
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arbejde for teknisk standardisering inden for luftfartssystemer, en aktivitet som ved
tidligere afgørelse var fundet ikke at være af økonomisk art, og derfor ikke omfattet
af konkurrencereglerne. Hjælp til nationale myndigheder ved gennemførelsen
af offentlige udbud til erhvervelse af udstyr eller systemer til administration af
luftfarten – en hjælp som angiveligt skulle kunne resultere i favorisering af visse
virksomheder – blev i den forbindelse af EU-Domstolen anset for at være så tæt
knyttet til opgaven med teknisk standardisering, at konkurrencebestemmelserne
i traktaten heller ikke fandt anvendelse på disse aktiviteter. Se videre afgørelsen i
sag C-138/11, Compass-Datenbank, hvor det ikke blev anset for at være en økonomisk
aktivitet, at det nationale, østrigske handelsregisters indsamlede og lagrede
oplysninger, som de registrerede virksomheder var tvungne til at afgive, og som
handelsregisteret senere gav interesserede personer adgang til at søg i og i øvrigt
leverede fysiske udskrifter af. Handelsregisteret var derfor ikke en virksomhed som
dette begreb anvendes i TEUF art. 102. Det var i den forbindelse uden betydning,
at der blev opkrævet betaling for ydelser oplysninger fra handelsregisteret.
Det ses af eksemplerne, at visse af de aktiviteter, der er omfattet af servicebegrebet
hos professor von Essen, såvel som her i artiklen, formodentlig vil falde uden for EU’s
konkurrenceregler, til trods for udgangspunktet nævnt i begyndelsen af dette afsnit.
Konkurrencereglernes anvendelse vil altså afhænge af de konkrete serviceopgavers
karakter. Netop derfor, og fordi konkurrencereglerne – hvis de konkret finder
anvendelse – sætter rammer for aktørernes adfærd, bør reglerne overvejes i forbindelse
med alle tiltag til myndigheders serviceaktiviteter.

3.2. Statsstøttereglerne
Mindst lige så relevant for myndigheders udøvelse af service, som sker i aktuel eller
potentiel konkurrence med private, er reglerne om statsstøtte, som i lighed med
konkurrenceområdet også er undergivet såvel national som EU-retlig regulering.
Fokus er i det følgende på den EU-retlige regulering, hvor hovedbestemmelsen
findes i TEUF art. 107, stk. 1.
Også i forbindelse med statsstøtteretten kan det have betydning, hvilken art
serviceydelse der er tale om. Fordi de serviceydelser, der er i fokus for artiklen,
stilles til rådighed i tilknytning til varetagelse af offentlige tjenester, kan det være
nærliggende at overveje, om den konkrete service kan betragtes som såkaldte
Service of General Economic Interest (SGEI). Selv om der ikke findes en entydig
definition af SGEI-begrebet, kan det beskrives økonomiske aktiviteter, som af
myndigheder identificeres som værende af særlig betydning for befolkningen, og
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som ikke ville blive stillet til rådighed uden støtte fra det offentlig.5 Posttjenester og
kollektiv trafik kan nævnes som konkrete eksempler. Når det er særligt interessant
at overveje myndighedernes service i lyste af SGEI, er det fordi SGEIs falder uden
for statsstøttereglerne, jf. Altmark-testen opstillet af EU-Domstolen i sag C-280/00
– Altmark. Altmark-testen indeholder 4 kriterier, som alle skal være opfyldte, for at
økonomisk støtte i form af offentlige midler til en aktivitet, som udfører offentlige
tjenesteydelser, kan anses for ikke at være statsstøtte efter art. 107, stk. 1.6 Det første
kriterie er, at den aktivitet, der er tale, om skal være pålagt med henblik på at opfylde
forpligtelser til offentlig tjeneste, og disse forpligtelser skal være klart defineret. Ofte
vil de serviceydelser, der er i fokus for denne artikel, være selvinitierede, og i disse
tilfælde vil dette kriterie næppe være opfyldt. Er dette tilfældet vil serviceydelsen
ikke kunne undtages fra art. 107, stk.1 som en SGEI.
Ser man alene på service, der (også) kan tilbydes som kommerciel virksomhed,
og som derfor helt falder uden for overvejelsen om SGEI, er TEUF art.107, stk.
1, den centrale bestemmelse i relation til statsstøttespørgsmålet. I bestemmelsen
er der opstillet en række betingelser for, at en given handling betragtes som
statsstøtte i strid med det indre marked. Alle betingelserne skal være opfyldt,
men særlig opmærksomhed må der, i forbindelse med vores emne, være omkring
bestemmelsens krav om, at støtte, for at være i strid med det indre marked, skal
påvirke samhandelen mellem medlemsstaterne. Når dette er interessant, er det fordi,
man for den umiddelbare betragtning kan fristes af den tanke, at myndighedernes
service ikke kan have interesse uden for nationalstatens grænser. At dette konkret er
tilfældet kan ikke afvises, men må afgøres i de enkelte tilfælde. På det mere generelle
niveau skal det dog bemærkes, at kravene til påvirkning af samhandlen er begrænset
til en potentiel påvirkningsmulighed. Der stilles således ikke krav om, at påvirkning
skal være realiseret. Yderligere har EU-Domstolen anlagt en ganske vidtgående
fortolkning af kravet om påvirkning af samhandlen, efter hvilken der kan foreligge
påvirkning, selv om virksomheden kun driver aktiviteter lokalt. Begrundelsen for
denne tilgang er blandt andet, at støtte i sådan tilfælde kan gøre det vanskeligere
for andre aktører (fra andre medlemsstater) at etablere sig på det lokale marked.7
Endelig kan det bemærkes, at EU-Domstolen heller ikke opererer med en nedre
grænse for størrelsen af støtte, som kan være i strid med det indre marked.8 Modsat
dette har Kommissionen udstedt forordning 1407/2013, den såkaldte de minimisforordning. Efter denne er støtteforanstaltninger, der opfylder en række betingelser
5
6
7
8

Kommissionens beskrivelse som den kan læses på http://ec.europa.eu/competition/state_aid/
overview/public_services_en.html, den 21. juni 2017.
Sag C-280/00 – Altmark, præmis 89-94.
Sag C-222/04 – Cassa di Risparmio, præmis 143.
Se blandt andre sag C-393/04 – Air Liquide, præmis 36.
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opregnet i forordningen, ikke omfattet af art. 107, stk. 1. Blandt betingelserne er
blandt andet størrelsen på den samlede støtte, som ikke må overstige 200.000 euro
over en periode på tre regnskabsår.
Sammenfattende kan det ikke udelukkes, at konkrete tilfælde af offentlige
myndigheders serviceydelser kan falde inden for anvendelsesområdet for TEUF
art. 107, stk. 1.

4. Sammenfatning
Indlægget her har ikke haft som sigte at analysere, om myndigheder bør anvende
sine resurser på kerneopgaverne og begrænse sin service over for borgerne. Men hvis
en myndighed ønsker at yde service, skal den først overveje, om der er hjemmel for
en sådan aktivitet. Og hvis der findes hjemmel for serviceaktiviteter, bør det i hvert
enkelt tilfælde analyseres, hvordan aktiviteten skal gennemføres, og i den forbindelse
bør den markedsretlige regulering iagttages.
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Konventionsorganens
generella kommentarer till
barnkonventionen och andra
människorättskonventioner
– vilken betydelse har
kommentarerna i nordisk rätt?
Debattledare:
Fhv. høyesterettsdommer Ingse Stabel (N)
Referent:
Professor Kjetil Mujezinovic’ Larsen (N)
Korreferent:
Justitierådet Anne E. Niemi (F)
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Konvensjonsorganenes generelle
kommentarertil barnekonvensjonen og
andre menneskerettskonvensjoner – hvilken
betydning har kommentarene i nordisk rett?
Kjetil Mujezinović Larsen, professor, Norge

Generelle kommentarer fra konvensjonsorganene til FNs menneskerettskonvensjoner
gir uttrykk for organenes tolkning av bestemmelser i konvensjonene, men denne
tolkningen er ikke rettslig bindende for statene. Dermed oppstår spørsmål om hvilken
vekt man skal legge på slike generelle kommentarer i nasjonal rett. Nordiske land gir
utad uttrykk for at generelle kommentarer må tillegges betydelig vekt, men i konkrete
saker vil vekten i praksis likevel avhenge av det øvrige rettskildebildet. Dette innlegget
argumenterer for at syv ulike variabler vil påvirke vekten av generelle kommentarer i
en konkret sak: 1, hvilken formell status konvensjonene har i nasjonal rett; 2, hvilken
metodisk kvalitet kommentaren har; 3, hvordan det øvrige rettskildebildet ser ut; 4,
om kommentarens løsning er kjent eller fremmed i nasjonal rett; 5, om kommentarens
løsning presiserer eller fraviker nasjonal rett; 6, hvor spesifikke temaer som behandles,
og hvor spesifikt temaet behandles; og 7, om kommentaren gir uttrykk for en dynamisk
tolkning av konvensjonen, og i så fall hva begrunnelsen for den dynamiske tolkningen er.
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1. Introduksjon
Dette innlegget skal diskutere den rettskildemessige betydningen av generelle
kommentarer 1 fra FNs konvensjonsorganer. Med “konvensjonsorganer” menes her
overvåkningsorganene til følgende syv sentrale menneskerettskonvensjoner innenfor
FN-systemet: Konvensjonen om sivile og politiske rettigheter, 1966 (heretter ICCPR,
siden vi her benytter de engelske forkortelsene), konvensjonen om økonomiske,
sosiale og kulturelle rettigheter, 1966 (ICESCR), konvensjonen om avskaffelse av
alle former for rasediskriminering, 1965 (CERD), konvensjonen om om avskaffelse
av alle former for diskriminering av kvinner, 1979 (CEDAW), konvensjonen mot
tortur og annen grusom, umenneskelig eller nedverdigende behandling eller straff,
1984 (CAT), konvensjonen om barnets rettigheter, 1989 (CRC), og konvensjonen om
rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne, 2006 (CRPD).2 For hver av
disse konvensjonene er det opprettet et eget organ, en komité, som skal overvåke
statenes etterlevelse av konvensjonene. Disse komiteene har ulike virkemidler for å
gjennomføre overvåkingen, hvor det viktigste virkemidlet er å motta og gi merknader
til konvensjonspartenes periodiske statsrapporter. Komiteene har imidlertid også
andre virkemidler, herunder kompetanse til å avgi generelle kommentarer. Denne
kompetansen fremgår ikke uttrykkelig av konvensjonene, men har aldri i særlig
grad blitt bestridt av konvensjonspartene. Generelle kommentarer gir uttrykk for
konvensjonsorganenes tolkning og forståelse enten av enkeltbestemmelser eller av
mer gjennomgripende forhold ved den enkelte konvensjonen. Ofte vil de generelle
kommentarene være basert på komiteenes erfaring fra statsrapporteringen, og de
kan enten gi en sammenfatning av komiteens eksisterende praksis eller angi hvordan
komiteen ser for seg utviklingen videre. Generelle kommentarer er ikke rettslig
bindende for den enkelte konvensjonspart, verken folkerettslig eller internrettslig,
men er likevel autoritative i den forstand at de gir uttrykk for konvensjonstolkningen
til det organet som er gitt kompetanse til å overvåke statenes etterlevelse av
konvensjonen. Dermed oppstår spørsmålet om hvilken vekt domstoler og andre
rettsanvendere i den enkelte stat skal legge på slike generelle kommentarer
ved anvendelsen av konvensjonene eller av nasjonale regler som gjennomfører
konvensjonene i nasjonal rett.

1
2

CERD-komiteen og CEDAW-komiteen bruker begrepet «generelle anbefalinger». I dette
innlegget brukes «generelle kommentarer» som samlebetegnelse. Engelsk original: «General
comments» og «General recommendations».
Konvensjonen om beskyttelse av fremmedarbeidere og deres familier, 1990 (CMW), og
konvensjonen om beskyttelse av alle mennesker mot tvungne forsvinninger, 2006 (CED), er utelatt
her fordi ingen nordiske land har ratifisert konvensjonene.
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2. Konvensjonenes status i nordiske lands rett
De nordiske landene har ulike tradisjoner med hensyn til hvilken status
internasjonale menneskerettskonvensjoner gis i nasjonal rett. Norge har en egen
menneskerettslov (1999) som inkorporerer ICCRP, ICESCR, CRC, og CEDAW
(i tillegg til Den europeiske menneskerettskonvensjonen, ECHR, som ikke er
relevant her) som norsk lov med forrang fremfor andre lovbestemmelser i tilfelle
av motstrid. I tillegg er CERD inkorporert med lovs rang, men uten forrang. CAT
og CRPD er ikke inkorporert i Norge. Finland har inkorporert de sentrale FNkonvensjonene med lovs rang, mens Sverige, Danmark og Island tradisjonelt bare
har inkorporert ECHR (Island også barnekonvensjonen) med lovs rang, mens øvrige
menneskerettskonvensjoner transformeres, det vil si skrives om til nasjonalt lovspråk.
I noen land er det imidlertid nå en diskusjon om hvorvidt flere konvensjoner bør
inkorporeres. I Sverige er det foreslått at barnekonvensjonen skal inkorporeres
med lovs rang, mens i Danmark er et tilsvarende forslag om inkorporering av flere
konvensjoner avvist. Noen konvensjoner blir verken inkorporert eller transformert,
ved at det i stedet konstateres rettsharmoni – Danmarks ratifikasjon av CRPD er et
eksempel. Jeg kjenner ikke til eksempler på at ratifiserte menneskerettskonvensjoner
ikke gjennomføres i nasjonal nordisk rett på noe nivå, og heller ikke at en konvensjon
er gitt konstitusjonell rang.
Uavhengig av gjennomføringsmåten i nasjonal rett vil konvensjonene være
folkerettslig bindende for staten. Alle de nordiske land har et rettslig prinsipp om at
nasjonal rett skal formodes å være i samsvar med landets folkerettslige forpliktelser,
og så langt som mulig tolkes slik at motstrid mellom nasjonal rett og folkerettslige
forpliktelser unngås. Hvis man tar som premiss at konvensjonsorganenes generelle
kommentarer klargjør innholdet i de folkerettslige forpliktelsene, og at nasjonal
rett skal tolkes i samsvar med dette burde utgangspunktet være at konvensjonenes
status i nasjonal rett ikke påvirker hvilken vekt som tillegges generelle kommentarer
til konvensjonen. I praksis vil dette likevel formodentlig ha stor betydning, ved at
generelle kommentarer må antas å bli tillagt større vekt desto høyere formell status
konvensjonen har i nasjonal rett. Generelle kommentarer som presiserer innholdet i
inkorporerte konvensjoner, som gjelder som nasjonal lov, kan få en annen betydning
enn generelle kommentarer til konvensjoner som er skrevet om til nasjonalt lovspråk,
hvor det er et annet rettskildebilde for de transformerte bestemmelsene.
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3. Utgangspunktene om generelle kommentarers betydning
Generelle kommentarer er ikke rettslig bindende for konvensjonspartene. I beste
fall får de folkerettslig status som «soft law», som er et begrep som brukes om
folkerettslige normer som ikke er formelt bindende, men som likevel bør være
retningsgivende og som kanskje også burde være bindende (de lege ferenda). Generelle
kommentarer anses for å gi uttrykk for konvensjonsorganenes autoritative tolkning
av konvensjonene, og gjennom disse organenes kompetanse etter konvensjonene får
generelle kommentarer på denne måten en viss autoritetsvirkning – de gir uttrykk
for en tolkning som bør følges i egenskap av hvem som har avgitt tolkningen. Dette
forandrer likevel ikke at kommentarene ikke er rettslig bindende, verken folkerettslig
eller internrettslig. I praktisk rettsanvendelse må det derfor antas at domstoler og
andre rettsanvendere ikke vil anse seg rettslig forpliktet til å følge de generelle
kommentarenes løsninger. Utover dette er det ingen alminnelighet enighet om
hvilken rettskildemessig vekt slike kommentarer skal ha.
Generelle kommentarer er ikke alminnelig anerkjent som en folkerettslig
rettskilde. Et mulig rettslig grunnlag for å legge vekt på generelle kommentarer
ved tolkningen av internasjonale menneskerettskonvensjoner finner man likevel
i Wienkonvensjonen om traktatretten (1969), artikkel 31(3)(b), som sier at ved
tolkningen av en traktat er det relevant å legge vekt på «[a]ny subsequent practice in the
application of the treaty which establishes the agreement of the parties regarding its
interpretation», eller artikkel 32, som sier at «supplementary means of interpretation»
også kan tas i betraktning. FNs folkerettskommisjon (ILC) diskuterer for tiden
rekkevidden av blant annet disse bestemmelsene,3 og i den forbindelse vurderes det
i hvilken grad uttalelser, herunder generelle kommentarer, fra konvensjonsorganer
er omfattet. I en rapport fra 2016 drøfter spesialrapportøren i stor bredde blant annet
«the legal significance, for the purpose of interpretation and as forms of practice
under a treaty, of pronouncements of expert bodies».4 Utgangspunktet for rapporten
er at slike uttalelser ikke er rettslig bindende, men at dette «does not exclude the
possibility … that such pronouncements might be relevant for the interpretation
of a treaty as a form of practice subsequently arrived at under the treaty.»5 Det
rettslige grunnlaget for dette er imidlertid omdiskutert. På den ene siden kan
det hevdes at selv om uttalelser og annen praksis fra konvensjonsorganene ikke
utgjør statspraksis, vil statenes reaksjoner til uttalelsene (herunder høringsinnspill i
forbindelse med utarbeidelse av kommentarene) utgjøre statspraksis. På den annen
3
4
5

ILC tema 1.11, Subsequent agreements and subsequent practice in relation to interpretation of
treaties, påbegynt 2012, se generelt http://legal.un.org/ilc/guide/1_11.shtml.
Georg Nolte, Fourth report on subsequent agreements and subsequent practice in relation to the
interpretation of treaties, 7.3.2016, UN doc. A/CN.4/694, avsn. 9.
Ibid., avsn. 15-16.
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side kan det hevdes at det ikke er relevant om komitépraksis overhodet kan kobles til
statspraksis, fordi Wienkonvensjonen åpner for at «subsequent practice» er bredere
enn bare å gjelde statspraksis.6 Spesialrapportøren selv er kritisk til å anvende
Wienkonvensjonen artikkel 31 på komitépraksis. Han skriver at slik praksis «cannot,
as such, constitute subsequent practice under article 31(3)(b), since that provision
requires that a subsequent practice in the application of the treaty establishes
the agreement of the parties»,7 og at selv om komitépraksis enten kan reflektere
eller gi grunnlag for praksis fra statene selv, så er det i multilaterale traktater med
mange statsparter vanskelig å fastslå om komitépraksis faktisk gir uttrykk for
enighet mellom statspartene.8 Spesialrapportøren understreker imidlertid at selv
om komitépraksis ikke omfattes av Wienkonvensjonen artikkel 31, kan slik praksis
likevel være et relevant tolkningsmoment, men da formelt sett etter artikkel 32, som
altså sier at det «may» legges vekt på «supplementary means of interpretation». Her
er det hensiktsmessig å gi et lengre sitat av spesialrapportørens redegjørelse:
54. States parties to a human rights treaty do not consider that their courts are under
a general obligation pursuant to the treaty to take pronouncements of an expert body
into account whenever they apply the treaty. Since human rights treaties are typically
applied at the domestic level, and since such treaties usually leave room for the way
in which States parties transpose the obligations which arise under the treaty in their
domestic law, it cannot be assumed that human rights treaties expect domestic courts to
always take pronouncements of human rights expert bodies into account as a matter of
legal obligation. Such a duty may, however, flow from the domestic law of a particular
State itself, in particular if the national constitution is understood as encouraging
the reception of international law generally, or at least certain kinds of international
obligations.
55. That does not exclude the idea that such pronouncements should nevertheless
be taken very seriously. As the International Court of Justice has held, interpreters
“should ascribe great weight to the interpretation adopted by this independent body
[the Human Rights Committee] that was established specifically to supervise the
application of that treaty”. The point is rather that the weight that should be given to
such pronouncements in each case depends on specific considerations which include the
cogency of their reasoning, the character of the treaty and of the treaty provisions in
question, the professional composition of the responsible body, the procedure by which
a pronouncement has been arrived at and possibly other factors. It would therefore
go too far to accord such pronouncements a general “presumption of substantive
correctness”, or to even assume that “the final arbiter for interpreting the Covenant [is] the
Committee and not individual States”.
6
7
8

For diskusjonen, se ibid., avsn. 25-27.
Ibid., avsn. 42, se også avsn. 62.
Ibid., avsn. 43 flg.
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56. That means, in particular, that an individual pronouncement normally carries less
weight than a series of pronouncements or a general comment reflecting a settled position
on a question of interpretation (a “ jurisprudence” or “case law”). Accordingly, the
International Court of Justice has emphasized the “considerable body of interpretative
case law” and the “ jurisprudence” of the Human Rights Committee in order to
substantiate the proposition that “it should ascribe great weight to the interpretation
adopted by this independent body” in a general comment as it reflected “30 years of
experience in the application of the above-mentioned Article 14”. The interpretative
weight of a general comment, for the purpose of interpretation, accordingly depends
on whether it reflects a thoroughly considered view of the Committee regarding the
actual legal content (lex lata) of certain provisions of the Covenant, in particular
whether the general comment is based on repeated engagement by the Committee
with certain specific cases or situations. Every element of a general comment should
be assessed separately under that standard. The level of acceptance of a particular
pronouncement, or series of pronouncements, by States parties is also an important
factor that determines the degree to which States, and their courts, should or need
to take them into account. It is, however, also clear that an expert body may always
reconsider its own interpretative practice (“case law”, “jurisprudence”) in the light of
further developments.9

Det mest sentrale her er at rettsanvendere ifølge Den internasjonale
folkerettsdomstolen (ICJ) skal tillegge komitépraksis betydelig vekt, men at vekten
«in each case depends on specific considerations which include the cogency of
their reasoning, the character of the treaty and of the treaty provisions in question,
the professional composition of the responsible body, the procedure by which a
pronouncement has been arrived at and possibly other factors.» Dernest fremheves
det at en generell kommentar som gir uttrykk for en fast praksis skal tillegges større
vekt enn uttalelser i enkeltsaker.
Spesialrapportørens forslag til konklusjon, som blant annet sier at «[a]
pronouncement of an expert body, in the application of the treaty under its mandate,
may contribute to the interpretation of that treaty when applying articles 31, paragraph
1, and 32»,10 ble deretter gitt foreløpig tilslutning av ILC under første lesing.11
Selv om ILCs behandling av spørsmålet ikke er avsluttet, og selv om ILCs
endelige konklusjon uansett ikke vil være folkerettslig bindende (med mindre
den anses for å gi uttrykk for folkerettslig sedvanerett), tilsier ILCs autoritet
og spesialrapportørens grundige diskusjon, også sett i lys av at rappporten er av
svært ny dato, at synspunktene i rapporten kan og bør legges til grunn for den
9
10
11

Ibid., avsn. 54-56 (fotnoter utelatt).
Ibid., avsn. 94.
UN doc. A/CN.4/L.874, 6.6.2016.
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videre drøftelsen av hvilken vekt generelle kommentarer bør gis ved tolkningen av
menneskerettskonvensjoner, også med virkning for nordisk nasjonal rett.

4. Nordiske lands syn utad
Da FNs generalforsamlings sjette komité debatterte ILCs arbeid i 2015, ga Sverige
en uttalelse om generelle kommentarers betydning på vegne av Sverige, Danmark,
Finland, Island og Norge:
General Comments and views expressed in individual cases by treaty bodies consisting
of independent experts should be of great importance for States’ implementation and
interpretation of international conventions at national level and be used actively in the
work to follow up conventions at national level. However, such comments and views
should be regarded as means of interpretation. They should not be regarded as legally
binding or as having the purpose of amending a treaty.

Og videre:
General Comments can be viewed as interpretative statements, which can contribute
to a normative consensus. They can serve as means to ensure a dynamic nature of
international human rights law. All human rights treaties must be regarded as living
instruments whose interpretation develops over time. Let me take as an example
General Comment No 34 to the International Covenant on Civil and Political Rights
which interprets the right to freedom of expression as including electronic and internetbased modes of expression. In particular the Human Rights Committee has over the
years brought about general acceptance of their pronouncements.12

Dette viser at nordiske land utad støtter at generelle kommentarer skal gis betydelig
vekt i den nasjonale rettsanvendelsen, men bare som tolkningsmoment og ikke som
rettslig bindende uttalelser.

5. Nordiske lands praksis
Både Sverige og Danmark har grundige utredninger av nyere dato som på generelt
grunnlag beskriver vekten som tillegges generelle kommentarer i nasjonal rett. I
12

Nordic statement by Ambassador Rönquist on International Law Commission, Agenda item
83, 4.11.2015, tilgjengelig på http://www.swedenabroad.com/en-GB/Embassies/UN-New-York/
Current-affairs/Statements/Nordic-statement-by-Ambassador-Ronquist-on-International-LawCommission-Agenda-item-83-sys/. Se også referatet i UN doc. A/C.6/70/SR.20, 13.11.2015, avsn. 8.
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Norge er de generelle utredningene om dette av eldre dato, men Norge har etter
hvert også en viss høyesterettspraksis som redegjør for dette både i konkrete saker
og i generelle vendinger.
I Norge diskuterte Menneskerettighetslovutvalget allerede i 1993 hvilken
vekt som skal legges på uttalelser fra konvensjonsorganene, og allerede da ble det
uttalt at konvensjonsorganenes tolkning av konvensjonene vil «som regel være en
rettskildefaktor av betydelig vekt».13 Videre ble det uttalt noen premisser som vil
diskuteres nærmere i pkt. 6 nedenfor:
Så lenge konvensjonsorganenes tolkninger er i overensstemmelse med statens egen
politikk eller lovgivning, vil det være uproblematisk for nasjonale myndigheter å legge
tolkningene til grunn. Vanskeligere blir spørsmålet når tilsynsorganets tolkning ikke
uten videre faller sammen med vedkommende myndigheters oppfatning av innholdet
i konvensjonen.
Noen folkerettslig forpliktelse til å følge slike avgjørelser eller uttalelser er
ikke uttrykkelig fastsatt i noen av de aktuelle konvensjoner, og heller ikke i Wienkonvensjonen om traktatretten. Dette betyr imidlertid ikke at statene kan ignorere
avgjørelser og uttalelser i saker som ikke direkte gjelder dem. I utgangspunktet
ligger det nær å si at konvensjonene er bindende med det innhold de kompetente
internasjonale kontrollorganer har fastslått. Men dette må modifiseres. Det kan ikke
være slik at de nasjonale myndigheter må anse enhver tolkning som et hvilket som
helet internasjonalt organ har fastslått, som bindende for seg … Antagelig må det
sees hen til sammensetningen av det aktuelle organ (er medlemmene uavhengige og
faglig godt kvalifisert?), om dets tolkning er uttrykk for en festnet oppfatning som
med sannsynlighet vil bli lagt til grunn også i fremtiden, og om denne har fått bred
aksept. I enkelte situasjoner vil det være åpenbart at opprettholdelsen av en konkret
rettstilstand er uforenlig med kravet til lojal oppfyllelse av konvensjonen, uten at dette
nødvendigvis kan leses ut av konvensjonsteksten.14

I odelstingsproposisjonen (lovforslaget til Stortinget) sammenfattet
Justisdepartementet det slik:
Generelle kommentarer som er utarbeidet av de kompetente FN-komiteer med
hjemmel i FN-konvensjonen om økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter artikkel
21 og FN-konvensjonen om sivile og politiske rettigheter artikkel 40 …, utfyller
konvensjonene og gir uttrykk for komiteenes samlede syn. Disse kommentarene må,
for de spørsmål de behandler, antakelig tillegges betydelig vekt i en rent folkerettslig
sammenheng. Deres betydning i en sak for en norsk domstol vil i noen grad variere med

13
14

NOU 1993: 18 pkt. 6.4 på s. 88.
Ibid.
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hvor klar den aktuelle uttalelse er, og om saken under pådømmelse fremviser særtrekk
i forhold til de situasjoner som kommentaren antas å ha hatt for øye.15

Dette ble lagt til grunn av Høyesterett i Rt. 2008 s. 1764, hvor Høyesterett uttalte at
det er «klart at en konvensjonstolking foretatt av FNs menneskerettskomité må ha
betydelig vekt som rettskilde.»16
I 2014 ble den norske Grunnloven revidert, ved at det ble innført en egen
menneskerettskatalog til supplement av de relativt få menneskerettighetene som
allerede var beskyttet i Grunnloven. I forarbeidene til de nye grunnlovsbestemmelsene
gis det ingen særlig redegjørelse for vekten av generelle kommentarer, utover at
utvalget viser til Høyesteretts uttalelser om dette.17 I mellomtiden ble det imidlertid
gitt en uttalelse i forarbeidene til en endringslov til barneloven som spesielt gjelder
generelle kommentarer fra FNs barnekomité:
De generelle kommentarene som FNs barnekomité utgir er verdifulle retningslinjer for
tolkingen og anvendelsen av konvensjonen. FNs barnekomité er det ekspertorgan som
tolker barnekonvensjonen. Det bør derfor legges relativt stor vekt på disse uttalelsene
ved tolking og anvendelse av konvensjonens bestemmelser i praksis.18

Norges Høyesterett viste i Rt. 2009 s. 1261 til denne uttalelsen, og uttalte i den
forbindelse at komitéuttalelser generelt ikke er folkerettslig bindende,19 men videre at:
Man kan etter mitt syn ikke legge mer i dette enn at det formelle grunnlaget for at
uttalelsen er avgitt, har en viss betydning for den vekt den skal tillegges. Det avgjørende
vil likevel være hvor klart den må anses å gi uttrykk for overvåkingsorganenes forståelse
av partenes forpliktelser etter konvensjonene. Særlig må man vurdere om uttalelsen
må ses som en tolkingsuttalelse, eller mer som en tilråding om optimal praksis på
konvensjonens område. Dernest må man vurdere om uttalelsen passer på det aktuelle
faktum og rettsområde. Dette siste er av særlig betydning ved generelle uttalelser som
ikke er knyttet til enkeltsaker eller landrapporter, og som derfor ikke har vært gjenstand
for dialog mellom komitéen og den berørte staten.20

I Rt. 2015 s. 1388 fant førstvoterende, som representant for flertallet, at en generell
kommentar ikke ga grunnlag for å fravike en lovtolkning som fremgikk av
15
16
17
18
19
20

Ot.prp. nr. 3 (1998-99) kap. 12 på s. 68.
Rt. 2008 s. 1764 avsn. 81.
Se generelt Dok. 16 (2011-2012) Rapport til Stortingets presidentskap fra
Menneskerettighetsutvalget om menneskerettigheter i Grunnloven.
Ot.prp. nr. 104 (2008-2009) pkt. 6.2 på s. 27.
Rt. 2009 s. 1261, avsn. 41.
Rt. 2009 s. 1261, avsn. 44.
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nasjonal rett. Under henvisning til tidligere nasjonal rettspraksis uttalte han om
FNs barnekomités generelle kommentar 12 (2009) at den ga uttrykk for «ei ytring
frå barnekomiteen om korleis rettstilstanden bør utvikle seg. Eg kan ikkje sjå at
synsmåten er forankra i konvensjonsteksten».21 Annenvoterende, som mindretall,
uttrykte seg mer generelt:
Komiteens generelle kommentarer er ikke bindende, men tillegges likevel vekt. Jeg
nevner at EMD ganske konsekvent viser til disse kommentarene i sine redegjørelser
for gjeldende rett under barnekonvensjonen… Andre lands høyesteretter trekker disse
generelle kommentarene inn i sine vurderinger. …
At barnekomiteens generelle kommentarer bør tillegges vekt ved
konvensjonstolkningen, må ses i sammenheng med at kommentarene bygger på
komiteens samlede erfaring og den særlige rollen komiteen er gitt som det primære
folkerettslige håndhevingsorganet under barnekonvensjonen. Som påpekt i Rt-20091261 avsnitt 44, med tilslutning i Rt-2012-1985 avsnitt 136, vil tyngden imidlertid
kunne variere. Det har her blant annet betydning hvor klart den aktuelle kommentaren
gir uttrykk for komiteens syn på partenes rettslige forpliktelser. 22

Hovedinntrykket fra rettspraksis er at generelle kommentarer i utgangspunktet må
tillegges betydelig vekt, men at det vil bero på konkrete omstendigheter hvilken vekt
som legges på de generelle kommentarene i en konkret sak.
I Sverige har vekten av generelle kommentarer blitt grundig vurdert i forbindelse
med at CRC foreslås inkorporert som svensk lov. I SOU 2016:19, «Barnkonventionen
blir svensk lag», redegjøres det for de kildene som her er nevnt, uten at jeg kan se at
det trekkes noen avvikende konklusjoner for svensk rett.23
I Danmark er det særlig Betænkning 1546/2014 om inkorporering mv. inden
for menneskeretsområdet som diskuterer disse spørsmålene. Denne utredningen
er særegen ved at den går detaljert inn på forhold knyttet til de enkelte komiteenes
generelle kommentarer, men det uttales også generelt at utvalget ser nokså restriktivt
på hvilken vekt generelle kommentarer skal tillegges:
Det nu nedsatte udvalg kan principielt tilslutte sig, at fortolkningen og anvendelsen
af FN-konventionerne skal ske under hensyntagen til relevant praksis fra komitéerne,
og at relevant praksis som udgangspunkt skal anvendes. Da komitéernes praksis –
i modsætning til domme fra Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol – ikke
er bindende for Danmark, bør domstolene og andre retsanvendende myndigheder
dog være meget tilbageholdende med at lægge en komitépraksis til grund, hvis der
er tvivl om, hvordan lovgivningsmagten forholder sig hertil, og der samtidig er
21
22
23

Rt. 2015 s. 1388 avsn. 154.
Rt. 2015 s. 1388 avsn. 271-272.
SOU 2016:19 pkt. 7.8.4 på s. 430-442.
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tale om fordelingspolitiske og andre spørgsmål, som det efter dansk retstradition
tilkommer lovgivningsmagten at tage stilling til. Domstolene bør efter udvalgets
opfattelse afstå fra at tage påstande om krav på ydelser, der alene baseres på eventuelt
inkorporerede konventionsbestemmelser og konventionsorganernes fortolkning
af konventionsbestemmelserne, og som ikke i øvrigt har grundlag i danske
lovbestemmelser, til følge. Ved afgørelsen af, hvilken betydning en udtalelse fra en FNkomité kan tillægges f.eks. ved fortolkningen af dansk lovgivning, må det endvidere
tages i betragtning, om regeringen og eventuelt Folketinget måtte have besluttet ikke
at efterleve bestemte ikkebindende udtalelser fra en FN-komité. Det kan desuden
tillægges betydning, hvis der foreligger oplysninger om, hvordan udtalelsen er blevet
modtaget af andre landes regeringer og domstole mv.

I sin redegjørelse for betydningen av generelle kommentarer til barnekonvensjonen
spesielt, skiller utvalget mellom ulike kategorier av generelle kommentarer. Etter
først å ha konstatert at to generelle kommentarer (nr. 2 og 5) berører strukturelle
forhold som ikke har praktisk betydning ved tolkning av konvensjonens materielle
bestemmelser, uttales følgende:
En række af komitéens øvrige generelle bemærkninger vil efter udvalgets opfattelse
kunne have praktisk betydning for domstolene og andre retsanvendende myndigheder
ved fortolkningen og anvendelsen af konventionens materielle bestemmelser. Det
gælder [nr. 1, 3, 4, 7, 8, 9, 11 og 16].24 Udvalget lægger i den forbindelse bl.a. vægt
på, at disse generelle bemærkninger er omfattende, udførlige og detaljerede. Det
skal dog samtidig bemærkes, at bemærkningerne i vidt omfang beskriver de retlige
og faktiske områder, som giver anledning til særlige problemer i forhold til bl.a.
bestemte grupper af børns rettigheder efter konventionen, ligesom de beskriver, hvad
medlemsstaterne positivt skal gøre på disse områder. Da de generelle bemærkninger
endvidere bygger på komitéens samlede erfaringer fra arbejdet med medlemslandendes
periodiske rapporter, beskriver de i vidt omfang problemer på områder, der ikke som
udgangspunkt er relevante for Danmark.
[Generell kommentar nr. 6 og 10] kan efter udvalgets opfattelse også have
praktisk betydning for domstolene og andre retsanvendende myndigheder. Udvalget
lægger herved vægt på, at bemærkningerne indeholder en omfattende, udførlig og
detaljeret beskrivelse af forhold, som skal eller bør inddrages ved behandlingen af
f.eks. straffesager mod unge eller sager om asyl for uledsagede børn. Domstolene og
andre retsanvendende myndigheder vil efter udvalgets opfattelse kunne finde en vis
vejledning i de generelle bemærkninger til brug for tilrettelæggelsen og behandlingen

24

Utelatt her av plasshensyn. En liste over barnekomiteens generelle kommentarer er tilgjengelig her:
http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/TBSearch.aspx?Lang=en&TreatyID=5&
DocTypeID=11
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af disse og andre typer sager, som vedrører uledsagede børn eller børns rettigheder i
retssystemet.
Endelig er der en række af komitéens generelle bemærkninger, som vedrører
specifikke bestemmelser i konventionen. Det drejer sig om [generell kommentar nr.
12, 13, 14, 15 og 17]. Bemærkningerne er omfattende, udførlige og detaljerede, og de
kan efter udvalgets opfattelse i vidt omfang bidrage til fortolkningen og anvendelsen
af konventionens artikel 3, stk. 1 (barnets tarv), artikel 12 (retten til at blive hørt),
artikel 19 (om beskyttelse mod alle former for vold), artikel 24 (om den højest opnåelige
sundhed) og artikel 31 (om retten til fritid, leg mv.). Disse generelle bemærkninger ses
således at have betydning for fortolkningen og anvendelsen af konventionens materielle
bestemmelser og dermed praktisk betydning for lovgivningsmagten, domstolene og
andre retsanvendende myndigheder og enkeltpersoner.
Det bemærkes, at de generelle bemærkninger ikke er bindende for deltagerstaterne.

Det danske utvalget foreslo å inkorporere en rekke menneskerettskonvensjoner,
noe som senere har blitt avvist, men jeg kjenner ikke til at denne forståelsen av
FN-komiteenes generelle kommentarer har blitt tilbakevist.
For den videre diskusjonen av generelle kommentarers betydning i nasjonal rett
legges det uansett til grunn at generelle kommentarer skal tillegges «betydelig vekt»
sett i lys av omstendighetene i en konkret sak. Da oppstår spørsmålet om hvilke
omstendigheter som påvirker denne vurderingen i konkrete saker.

6. Omstendigheter som kan påvirke vekten i den enkelte sak
For den følgende diskusjonen vil premisset være at generelle kommentarer som
utgangspunkt må tillegges betydelig vekt, men at vekten i en konkret sak vil avhenge
av rettskildebildet i den konkrete saken. Da er spørsmålet hvilke omstendigheter som
påvirker denne vurderingen. Som vist ovenfor, så er det en rekke ulike momenter
som kan spille inn.
Et utgangspunkt er at en generell kommentar vil aldri være den eneste
tilgjengelige rettskilden ved vurderingen av et konkret rettslig spørsmål. Selv om
det ellers skulle være fullstendig rettskildetørke (noe som i praksis aldri vil skje), vil
man alltid ha konvensjonsteksten samt tolkningsprinsippene i Wienkonvensjonen
om traktatretten fra 1969. Hvilken vekt som legges på en generell kommentar i
en konkret sak, vil avhenge av hvordan den generelle kommentarens løsninger
passer med det øvrige rettskildebildet i nasjonal rett. Her vil konvensjonenes status
i nasjonal rett angi et formelt utgangspunkt. Når det er tale om tolkning av en
konvensjon som er inkorporert med lovs rang (eventuelt til og med med forrang),
må det antas at generelle kommentarer som gir bidrag til tolkningen vil veie tyngre
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enn hva som er tilfelle i saker hvor det er tale om tolkning av en ikke-inkorporert
konvensjon, hvor det i realiteten er tale om tolkning av nasjonale lovbestemmelser.
Et omdiskutert spørsmål ved tolkningen av menneskerettskonvensjoner er i
hvilken utstrekning konvensjonene skal tolkes dynamisk (evolutivt) av nasjonale
rettsanvendere eller av konvensjonsorganene. Her forstås dynamisk tolkning som
en tolkning som utvider konvensjonsvernet sammenliknet med tidligere tolkning.
Generelle kommentarer vil normalt gi uttrykk for konvensjonsorganenes forståelse
av gjeldende rett på det aktuelle tidspunktet, men de kan også gi uttrykk for en
dynamisk tolkning i form av at konvensjonsorganene gir anvisning på en presisering
eller en endring av eksisterende forståelse av konvensjonen. Dynamisk tolkning kan
ha tre ulike begrunnelser,25 og i tilfeller hvor en generell kommentar gir uttrykk
for en dynamisk tolkning, kan konvensjonsorganets begrunnelse for tolkningen
påvirke hvilken vekt nasjonale rettsanvendere legger på den. Hvis dynamisk
tolkning begrunnes med den teknologiske utviklingen, typisk at det klargjøres i
en generell kommentar at en konvensjonsbestemmelse skal komme til anvendelse
på nylig utviklet teknologi, vil det normalt være ukontroversielt for nasjonale
rettsanvendere å følge den generelle kommentaren. Hvis dynamisk tolkning
begrunnes med generelle endringer i samfunnets verdioppfatninger, vil derimot
vekten av den generelle kommentaren formodentlig påvirkes av hvorvidt dette er
verdioppfatninger som er alminnelig akseptert i staten. Hvis dynamisk tolkning i
en generell kommentar begrunnes med at konvensjonsorganet rett og slett ønsker å
utvide konvensjonsvernet, må det vurderes i lys av øvrige rettskilder om dette er en
tolkning som kan forsvares nasjonalt.
Ovenfor er det pekt på at komiteenes sammensetning kan påvirke hvilken vekt
som legges på generelle kommentarer. Kanskje er det riktigere å si at det snarere
er den generelle kommentarens metodiske kvalitet som har betydning. Dette har
likevel nær sammenheng, siden komiteenes sammensetning påvirker kvaliteten på
uttalelsene. Alle komiteene har krav om at de skal inneha juridisk kompetanse,
men noen komiteer har betydelig større innslag av slik kompetanse enn andre. En
særlig komité i denne forbindelse er CRPD-komiteen, hvor bare 1/3 av komiteens
medlemmer har juridisk kompetanse. Generelle kommentarer fra denne komiteen
er nok ansett for å ha en mindre overbevisende form enn kommentarer fra andre
komiteer. Det kan nevnes at Norges Høyesterett i snr. HR-2016-2591-A den 20.
desember 2016 vurderte betydningen av CRPD-komiteens generelle kommentar
nr. 1 (2014), og fant at selv om komiteens konvensjonsforståelse var klar, kunne den
ikke legges til grunn så lenge CRPD ikke gjelder som norsk lov og så lenge lovgiver
25

Inge Lorange Backer, «Om Høyesteretts forhold til Den europeiske menneskerettskonvensjon», 23
Nordic Journal of Human Rights (2005) 425-432.
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klart har gitt uttrykk for en annen forståelse av de nasjonale reglene som er satt til
gjennomføring av konvensjonen.26
Nær sammenheng med metodisk kvalitet har det hvor grundig og utførlig
en generell kommentar er. Generelle kommentarer får vekt gjennom sin
argumentasjonsverdi, og det spiller da en vesentlig rolle hvor overbevisende
argumentasjonen er.
Det må videre antas at generelle kommentarer lettere vil tillegges vekt hvis den
angir en tolkning som samsvarer med, eller presiserer, gjeldende rett, enn hvis den
angir en tolkning som er ukjent i nasjonal rett eller som skaper motstrid. Dette
spørsmålet er aktualisert i Norge gjennom FNs menneskerettskomités generelle
kommentar nr. 35, som sier at en person som er frihetsberøvet skal fremstilles for
en dommer innen 48 timer, jf. kravet i SP art. 9(3) om at slik fremstilling skal skje
«omgående». Dette er et strengere krav enn hva som som fremgår av den norske
straffeprosessloven, hvor § 183 sier at fremstilling skal skje «senest den tredje dagen
etter pågripelsen».27
Et siste moment som kan trekkes frem er at generelle kommentarer varierer med
hensyn til hvor generelle eller konkrete temaer som behandles, og hvor konkret det
temaet behandles. En generell kommentar som gir konkret anvisning på tolkningen
av en konkret bestemmelse, vil lettere tillegges vekt ved løsningen av en konkret sak
enn en generell kommentar som redegjør for hensyn, prinsipper, generelle trekk ved
konvensjonen, eller liknende.

7. Teser
1. En generell kommentars rettskildemessige vekt påvirkes av konvensjonens
formelle status i nasjonal rett.
2. En generell kommentars rettskildemessige vekt påvirkes av dens metodiske
kvalitet og dens grundighet.
3. Generelle kommentarer skal tillegges betydelig vekt, men deres
rettskildemessige vekt i konkrete saker påvirkes av det øvrige rettskildebildet.
4. En generell kommentars rettskildemessige vekt påvirkes av om dens løsninger
er kjent i nasjonal rett.
26
27

HR-2016-2591-A avsn. 63. Norge har for øvrig også avgitt en tolkningserklæring som ikke
samsvarer med komiteens syn, og dette kan også ha påvirket vurderingen.
I Rt. 2015 s. 1142 avsn. 29-35 uttaler Høyesterett at den generelle kommentaren må tillegges
betydelig vekt, men at det i den konkrete saken forelå tilstrekkelige grunner til å godta fremstilling
etter 52 timer.
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5. En generell kommentar kan benyttes til å presisere nasjonal rett, men ikke til
å fravike den med mindre dette støttes av det øvrige rettskildebildet.
6. En generell kommentars rettskildemessige vekt avhenger av hvor konkrete
temaer som behandles, og hvor konkret veiledning som gis.
7. Den rettskildemessige vekten til en generell kommentar som gir uttrykk for en
dynamisk tolkning, avhenger av begrunnelsen for den dynamiske tolkningen.
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Konventionsorganens generella
kommentarer till barnkonventionen och andra
människorättskonventioner – vilken betydelse
har kommentarerna i nordisk rätt?
Anne E. Niemi, justitieråd vid Högsta
förvaltningsdomstolen, Finland

1. Infallsvinkeln
Temat för vår diskussion är FN-kommittéernas allmänna kommentarer och
deras betydelse i nordisk rätt. Referenten har ingående redogjort för de olika FNkommittéernas arbete och FN-konventionernas rättsliga ställning i de nordiska
länderna. I referatet motiveras omfattande varför de allmänna kommentarerna inte
är juridiskt bindande men ändå ska ges betydlig vikt i rättstillämpningen.
Det här är ett vitt diskussionsämne som öppnar för många infallsvinklar.
Den infallsvinkel jag valt påverkas självklart av min arbetserfarenhet med
förvaltningsprocess, bland annat med barnskyddsärenden och utlänningsärenden.
Inom dessa rättsområden kommer det fram frågor som gäller barnets bästa och den
vägen konventionen om barnets rättigheter. I mitt nuvarande arbete är asylfrågor
aktuella, och via dem det arbete som görs inom FN:s kommitté mot tortyr.
Det faktum att jag arbetar som domare och behandlar enskilda rättsfall påverkar
infallsvinkeln så att jag ser pragmatiskt på ämnet. De teser som förs fram i referatet
medför intressanta synvinklar och får en att verkligen fundera över hur rättskällor
tillämpas i det egna arbetet.
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2. Informationens tillgänglighet och tydlighet
Den centrala frågan, hur de allmänna kommentarerna syns i konkreta fall,
sammanfattas i referatet i sju avvägda teser. Av dessa är det lätt att till alla delar
bifalla de två första:
Tes 1.

En allmän kommentars betydelse som rättskälla påverkas av vilken
formell status konventionen har i nationell rätt

Den juridiska status en konvention har i varje enskild stat påverkar säkert vilken
betydelse de allmänna kommentarerna ges.
Å andra sidan kan man fråga sig om skillnaden beror på konventionens rättsliga
status som sådan eller om den mänskliga faktorn spelar in genom till exempel
hur tillgänglig informationen är. Konventionen om rättigheter för personer med
funktionsnedsättning har nyligen inkorporerats som lag i Finland och det är
följaktligen enkelt att få information om konventionen med hjälp av regeringens
proposition. Även om det numera är alldagligt att använda internationella rättskällor
är det klart att det hur lätt informationen hittas i dagens informationsflöde har stor
betydelse för hur väl informationen kommer att användas.
Här är det skäl att lyfta fram betydelsen av olika nationella kanaler för
informationsspridning. Speciellt olika ombudsmän har en central roll när det
gäller informationsspridning inom det egna rättsområdet. En viktig roll har
också specialiserade advokater och biträden som ofta är de första att upptäcka
nya kommentarer som kommittéerna arbetat fram. De argument baserade på
kommittéernas ställningstaganden som lyfts fram kan leda till nya rättsfrågor och
infallsvinklar som sedan de nationella domstolarna får stanna upp vid och dryfta.
tes 2: En allmän kommentars betydelse som rättskälla påverkas av kommentarens
metodiska kvalitet och hur grundlig den är.
Tesen om vilken betydelse kommenterarnas kvalitet och grundlighet har för
hur stor vikt de får i praktiken är alldeles central. Men det handlar inte endast om
hur övertygande argumenten är: en tydligt uttryckt tanke och motivering är lätt att
omfatta och utnyttja som stöd för den egna tankegången.

3. Växelverkan mellan rättsliga aktörer
Tes 3.

Allmänna kommentarer ska ges betydlig vikt men deras betydelse som
rättskälla i konkreta fall påverkas av de övriga rättskällorna som helhet.
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Enligt den tredje tesen påverkas de allmänna kommentarernas betydelse av de övriga
rättskällorna som tillämpas. I det här sammanhanget kan man konstatera att tesen
på ett bra sätt för fram växelverkan mellan rättskällor och rättsliga aktörer. I en
pluralistisk och mångfacetterad rättsordning kan egentligen ingen rättskälla fungera
ensam.
Som ett bra exempel på olika former av växelverkan tänkte jag i detta nordiska
sammanhang nämna HFD:s beslut den 4 november 2016 (liggare nummer 4664). I
motsats till de indoeuropeiska språken, medräknat de skandinaviska språken, saknar
finskan artiklar. Det här innebär att den finska översättningen av den beviskraftiga
engelska texten i konventionen om barnets rättigheter är väldigt absolut till sin
formulering. HFD använde därför i sitt beslut uttryckligen brittisk rättspraxis som
stöd för tolkningen av konceptet ”barnets bästa”. HFD stödde sig på en linjedragning
som gjorts av Storbritanniens högsta domstol år 2011 [ZH (Tanzania) UKSC 4,
1.2.2011] och konstaterade, att ”a primary concern” inte betyder detsamma som ”the
primary concern” eller ”the paramount consideration”.1 Det här är en språklig skiftning
som inte kommer fram på finska.
Jag har med stort intresse kunnat konstatera att en artikel på Norges högsta
domstols webbplats behandlar samma fråga ur norsk synvinkel (den ubestemte formen
”et” grunnleggende hensyn, ikke den bestemte formen ”det” grunnleggende hensynet).2

4. Betydelsen som rättskälla i tolkningen av rättsprinciper
Tes 4.

En allmän kommentars betydelse som rättskälla påverkas av om dess
innehåll har motsvarighet i nationell rätt

Tes 5.

En allmän kommentar kan användas till att precisera nationell rätt men
inte till att avvika från nationell rätt om inte detta samtidigt stöds av
övriga rättskällor.

Tes 6.

En allmän kommentars vikt som rättskälla avgörs av hur konkreta teman
som behandlas och hur konkret vägledning som ges.

1
2

Om HFD:s beslut se även justitierådet Matti Pellonpää, De europeiska domstolarnas rättspraxis i
högsta förvaltningsdomstolens utlänningsrättsliga avgöranden, HFDs årsberättelse 2016 s. 20-24.
Høyesterettsdommer dr. juris Arnfinn Bårdsen, Barnekonvensjonen i Høyesteretts praksis

Barnerettsdagen JUS, Oslo 1. november 2016
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Teserna fyra och fem, som gäller hur förenlig tolkningen av de allmänna
kommentarerna är med nationell rätt, är tätt sammankopplade. Enligt min
uppfattning kan de väl studeras tillsammans med den sjätte tesen om hur konkreta
teman och vägledningen är.
I referatet ges som exempel tiden för frihetsberövande utan rättegång som enligt
FN:s människorättskommitté inte får överskrida 48 timmar. Norges högsta domstol
ansåg, trots att den allmänna kommentaren ansågs ha stor betydelse, att i saken
kunde tillämpas Norges lagstiftning, enligt vilken en frihetsberövad ska få sin sak
prövad senast den tredje dagen. Exemplet visar tydligt hur det genom tolkning kan
vara svårt att avvika från exakta stadganden i lag. I dylika fall kan man med ett
prejudikat och välskrivna motiveringar fästa lagstiftarens uppmärksamhet vid ett
behov att ändra lagstiftningen.
Ett konkret exempel från Finland är HFD:s beslut i ett ärende som gällde
hörande av en minderårig (HFD 2017:81). Frågan gällde en mans ansökan om
internationellt skydd för sig och hans då 13-årige barn. Migrationsverket hade inte
hört barnet om grunderna för ansökan och inte utrett hans åsikt. I bedömningen av
myndighetens skyldighet att höra ett barn som är över 12 år hänvisade HFD inte bara
till utlänningslagens ifrågavarande paragraf men också bland annat till konventionen
om barnets rättigheter och till barnrättskommitténs allmänna kommentarer. HFD
ansåg att Migrationsverket hade förfarit fel då barnets åsikter inte beaktats i enlighet
med hans ålder och utvecklingsnivå.
I en knepig avvägningssituation kan en tillämpning av flexibla rättsnormer och
rättsprinciper ge mer spelrum för tolkningen än exakta nationella stadganden.
I vissa fall tolkas konceptet barnets bästa uttryckligen genom såväl nationell rätt
som barnkonventionen. Det gäller särskilt fall där en förälder utvisas med hänvisning
till allmän ordning eller säkerhet. I dylika fall har i HFD:s rättspraxis ”barnets bästa”
uppgetts som sökord och barnets bästa har behandlats i domskälen. Däremot nämns
i allmänhet inte barnrättskommitténs allmänna kommentarer som rättskälla i dessa
fall. Här gäller en så kallad case-by-case prövning som barnrättskommittén avser i
sin allmänna kommentar nr 14 (2013).3

5. Inflytelsen via andra juridiska aktörer
När vi talar om allmänna kommentarer är det skäl att märka att det inte
nödvändigtvis syns i beslutet att kommentarerna använts som stöd för den juridiska
3

Potential conflicts between the best interest of a child --- have to be resolved on a case-by-case
basis, carefully balancing interest of all parties and finding a suitable compromise.

660

Aktuell a frågor

argumentationen. Till exempel europeiska människorättsdomstolens dom Jeunesse
v. Nederländerna, som är betydande med tanke på tolkningen av barnets bästa,
innehåller ett citat (stycke 74) ur barnrättskommitténs allmänna kommentar nr
7. Jeunesse-domen har definitivt fått en central roll i tolkningen av barnets bästa
i nationella domstolsbeslut. Högsta förvaltningsdomstolen i Finland har i sitt
årsboksbeslut 2016:165 uttryckligen hänvisat till Jeunesse-domen som tillämpad
rättskälla och på så sätt tagit i beaktande kommitténs ovannämnda kommentar.
En sökning på EMD:s webbplats med orden ”the Committee on the Rights of
the Child ” ger 97 träffar. Vid en genomgång hittar man snabbt hänvisningar
till flera allmänna kommentarer. I EMD:s praxis återfinns hälften (10/20) av
barnrättskommitténs allmänna kommentarer om man räknar med också de
avvikande åsikter som avgetts. Det är skäl att märka att de flesta hänvisningarna
ingår i domar av domstolen i stor sammansättning.
Sålunda kan man med fog säga att de allmänna kommentarerna har
större betydelse för tolkningen än vad man först kunde tro. Att konkret påvisa
kommentarernas betydelse är däremot inte lätt i de fall där tolkningen redan har
filtrerats av EMD.
man se tillämpningen av de allmänna kommentarerna. Däremot kan
tillämpningen av allmänna kommentarer förbli dold för läsaren då de i en
avvägningssituation används som bakgrundsmaterial eller på omvägar överförs till
den nationella rätten.

6. Spegling av förändringar i samhällets värdegrund
Tes 7.

Den betydelse en allmän kommentar som ger uttryck för en dynamisk
tolkning kommer att få som rättskälla är beroende av hur den dynamiska
tolkningen har motiverats.

Den dynamiska tolkningen som lyfts fram i den sista tesen ger oss anledning att
dryfta hur mycket konventionerna och de allmänna kommentarerna inom ett längre
tidsperspektiv har påverkat vår gemensamma uppfattning om de grundläggande
värdena i samhället. Konventionerna i sig bibehålls oförändrade men tolkningarna
förändras.
Man kan fråga sig om det i stället för dynamisk tolkning snarare är frågan
om en evolutiv tolkning som är djupgående och handlar om förändringen i
samhällets värdegrund. Som exempel kan nämndas användningen av kroppsaga
som uppfostringsmetod. Inte så länge sedan var det acceptabelt men nuförtiden helt
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förbjudet. Att på det här sättet genom evolutiv tolkning sätta ord på förändringar
i samhället kan till och med ses som ett av de allmänna kommentarernas syften.
Barnrättskommitténs allmänna kommentarer ger en tydlig bild av hur barnet
småningom har gått från att vara ett skyddsobjekt mot att vara en individ. Den
moderna uppfattningen om ett barn som en individ i utveckling beskrivs på ett
vackert sätt i barnrättskommitténs allmänna kommentar nr 15 från år 2013 4 .
Barnrättskommittén poängterar värdet av barnets alla rättigheter som gör det möjligt
för barnet att utveckla sin fulla potential i fråga om personlighet, begåvning samt
fysiska och psykiska anlag.
Jag är övertygad om att dessa målsättningar som övergår det vardagliga påverkar
synvinklar och attityder i samhället när det görs beslut och avgöranden som gäller
barn eller annars påverkar dem. Om 15 år när det nordiska juristmötet nästa gång
samlas här i Helsingfors kommer vi säkert att kunna diskutera hur konventionen om
rättigheter för personer med funktionsnedsättning, som nyligen har trätt i kraft, då
har hunnit påverka – konkret, evolutivt eller kanske dynamiskt.

4

General comment No. 15 (2013) on the right of the child to the enjoyment of the highest attainable
standard of health (art. 7) The Convention recognizes the interdependence and equal importance
of all rights (civil, political, economic, social and cultural) that enable all children to develop their
mental and physical abilities, personalities and talents to the fullest extent possible.
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1. Programmet för det 41 nordiska juristmötet
Onsdagen den 23 augusti
13.00–17.00 	REGISTRERING I FINLANDIAHUSET
16.00–18.00 ”FRAMTIDENS JURIST”
HELSINGFORS UNIVERSITETS SOLENNITETSSAL
18.00–19.30 HELSINGFORS STADS MOTTAGNING (för förhandsanmälda)
19.30–21.30 ÖPPNA HUS (för förhandsanmälda)

Torsdagen den 24 augusti
09.00–17.00	REGISTRERING I FINLANDIAHUSET
10.00–11.30	ÖPPNINGSMÖTE FÖR MÖTESDELTAGARE OCH LEDSAGARE
MÖTET ÖPPNAS
Orföranden för den finska lokalstyrelsen
Matti Pellonpää
NORDISKA JURISTPRISET
Utdelning av Knut och Alice Wallenbergs stiftelses pris
för rättsvetenskapliga insatser
FÖREDRAG
Folkrätten i de nordiska länderna på 1900-talet
Professor Martti Koskenniemi
11.45–13.00 LUNCH I FINLANDIAHUSET
13.00–14.30 	SEKTIONSMÖTEN
NORDEN I VÄRLDEN
En återgång till ett proaktivt samarbete – är tiden mogen?
Det rättsliga samarbetet mellan de nordiska länderna har lett till både
mellanstatliga överenskommelser och ett antal samnordiska lagar och
konventioner som förhandlats fram i nordiska ministerrådets regi. EUrättens ökade betydelse på många relevanta områden innebär dock
en stor utmaning för detta samarbete. Särskilt frågan om förhållandet
mellan EU-rätten och överlappande nordiska avtal har aktualiserats.
Finns det trots allt utrymme för ett nordiskt rättsligt samarbete och
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nordiska avtal? Kommer det nordiska samarbetet att ändra form från
att vara rättsligt bindande till ett samarbete av mera politisk karaktär?
Debattledare: Professor Pia Letto-Vanamo (F)
Referent: Professor Päivi Leino-Sandberg (F)
Korreferent: Expeditionschef Johan Danelius (S)
AFFÄRSJURIDIKEN I FOKUS
Barriärer för affärer: Reglerar vi oss till döds?
Företagande förutsätter regler bl.a. för att motverka oönskat beteende,
vilket bland annat bankkrisen gjorde klart för oss alla. Men hur mycket
regler behövs och när överstiger kostnaderna för ytterligare reglering den
marginalnytta man åstadkommer? Det finns ett otal negativa aspekter
av ökad reglering och dess inverkan på företagens konkurrenskraft kan
inte åsidosättas. Vi har allmänna regler, branschspecifika regler, tillsyn,
tillstånd och rapporteringsskyldigheter – kan man ännu tala om äkta
näringsfrihet? En ökad reglering leder till högre kostnader för större
s.k. complianceavdelningar och vi vet ju vem som i sista hand betalar
räkningen för företagens högre kostnader.
Debattledare: Verkställande direktör Magnus Billing (S)
Referent: Advokat Ola Åhman (S)
Korreferent: Højesteretsadvokat Heimir Örn Herbertsson (I)
MODERNA DOMSTOLAR
Den högsta domstolens uppgifter
Den högsta domstolen i en stat kan ha flera olika uppgifter i sin
dömande verksamhet. Den förhärskande synen i Norden är att de
högsta domstolarna är och skall vara prejudikatdomstolar. De högsta
domstolarna tolkar lagarna och bidrar till rättsutvecklingen, men
skall man göra dem till renodlade prejudikatdomstolar? Vilken tyngd
skall den nationella lagstiftningen ha i förhållande till avgöranden av
internationella domstolar? Hur långt får de högsta nationella domstolarna
styra rättsutvecklingen med tanke på lagstiftarens roll? Det faktum att de
högsta domstolarna har flera uppgifter än att skapa prejudikat inverkar
på hur prejudikatsfunktionen skyddas, bl.a. genom besvärstillstånd och
kraven på hur domarna formuleras.
Debattledare: Tidl. høyesterettsdommer Liv Gjølstad (N)
Referent: Professor (emeritus) Inge Lorange Backer (N)
Korreferenter: Højesteretsdommer Lars Hjortnæs (D)
Presidenten i Högsta domstolen Timo Esko (F)
Justitierådet, ordföranden i Högsta domstolen Stefan Lindskog (S)
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MILJÖ OCH MÄNNISKOR I FOKUS
Kan en klimatlag ge ett bättre klimat?
Situationen för vårt klimat är alarmerande. De flesta är överens om att
en skyndsam omställning till ett samhälle med låga utsläpp krävs. För
att åstadkomma en förändring har många länder bl.a. undertecknat
Parisavtalet. Juridiskt sett kan vi skönja en intressant internationell
rättsutveckling mot ett legalt ansvar för länderna att motverka skadliga
klimat-förändringar. Men med hurdan reglering åstadkommer vi de
effekter som måste uppnås? Många länder, bl.a. Sverige, har antagit en
”klimatlag”, men det är inte helt okontroversiellt – i synnerhet då det
existerar åsiktsskillnader visavi en optimal reglering.
Debattledare: Professor Jonas Ebbesson (S)
Referent: Advokat Kristina Forsbacka (S)
Korreferent: Universitetslektor Jon Christian Fløysvik Nordrum (N)
AKTUELLA FRÅGOR
Service som myndighetsutövning
Inom offentlig förvaltning finns en tydlig trend från en mer formell
myndighetsutövning mot att i mer informella former hjälpa enskilda
och styra deras ageranden; service i vid mening. Det förutsätts ofta att
myndigheterna inte bara på förfrågan ska lämna råd och vägledning utan
också mer proaktivt informera och bistå medborgarna. Detta innebär en
styrning, en form av myndighetsutövning, dock med risk för att inte alla
relevanta förhållanden kommit fram och utan möjlighet till överprövning.
Utvecklingen mot en mer serviceinriktad förvaltning leder till ett
spänningsförhållande mellan effektivitet och legalitet.
Debattledare: Justitierådet Erik Nymansson (S)
Referent: Professor Ulrik von Essen (S)
Korreferent: Professor Karsten Naundrup Olesen (D)
14.30–15.00 PAUS MED SERVERING
15.00–16.30 SEKTIONSMÖTEN
NORDEN I VÄRLDEN
Autonomi i Norden – dynamiska självstyrelser
som exempel för resten av världen?
De nordiska ländernas enhetsstatliga karaktär bryts på olika sätt upp
av olika autonomiarrangemang utan att länderna för den skull blir
federationer. Utöver de territoriella autonomierna (de självstyrande
områden Färöarna och Grönland i Danmark och det självstyrande Åland
i Finland) återfinns i Norden icke-territoriella former av kulturautonomi
för samerna. De statsrättsliga och administrativa lösningar som de
nordiska ländernas rättsordningar inbegriper med anledning av dessa
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autonomilösningar väcker också ett tämligen stort intresse utanför
Norden.
Debattledare: Juris licentiat Sten Palmgren (F)
Referent: Professor Markku Suksi (F)
Korreferent: Advokat Ole Spiermann (D)
AFFÄRSJURIDIKEN I FOKUS
Skyddet av affärshemligheter i ett nordiskt och
EU-rättsligt perspektiv
Affärshemligheter torde idag vara den mest använda skyddsformen för
företagens kunskap. Lagstiftningen på området är mycket begränsad
men kompletteras av en omfattande praxis med sekretessavtal.
Centrala frågeställningar är vad som utgör affärshemligheter, hur
dessa hemligheter skyddas och hur skyddet normalt begränsas. En
speciellt svår fråga utgörs av gränsdragningen mellan yrkeskunskap och
affärshemligheter samt hur man med lagstiftning och avtal kan begränsa
användningen av yrkeskunskapen vilket kan ha hämmande effekter på
näringslivet och arbetskraftens de facto fria rörlighet.
Debattledare: Advokat Pia Ek (F)
Referent: Företagsjurist Johannes Frände (F)
Korreferent: Førsteamanuensis Harald Irgens-Jensen (N)
MODERNA DOMSTOLAR
Rollbyten inom rättsväsendet – jäv eller mångsidig kompetens
Rörligheten från andra juristjobb till domstolarna, temporärt eller
som byte av karriär, har i Sverige lett till att invändningar om jäv har
ökat. Dessutom har det skett samhällsförändringar som innebär
att auktoriteter ifrågasätts vilket lett till att det håller på att ske en
förskjutning mot att se jävsfrågan ur ett institutionellt perspektiv:
kan man lita på rättsväsendet? Bedömningen av jäv på ett objektivt
eller institutionellt plan sker alltid utgående från en fiktion; domarens
bild av vad en objektiv allmänhet kan tänkas anse. Hur skall domarna
upprätthålla medborgarnas tilltro till rättsväsendet?
Debattledare: Justitiekansler Anna Skarhed (S)
Referent: Justitierådet Thomas Bull (S)
Korreferent: Ombudsmand Jørgen Steen Sørensen (D)
MILJÖ OCH MÄNNISKOR I FOKUS
Biobanker – faktiska möjligheter och rättsliga utmaningar
Någonstans ligger det en liten bit av var och en av oss lagrad i en s.k.
biobank. Dessa bitar kan vara celler, vävnad eller DNA. Kroppsbiten
innehåller mycket information (personupplysningar) om oss, såsom
genetiska upplysningar, sjukdomsdispositioner osv. Med utgångspunkt
i den norska regleringen av biobanker, som bygger på internationella
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principer, kan man peka på principiella utmaningar som antagligen är
gemensamma för de nordiska länderna. En relevant fråga är om de
personer som ger humant biologiskt material är införstådda med vad
provgivningen innebär. Behöver vi egentligen samtycke av givaren då
undantagen från kravet på samtycke är så många? Den nya teknologin,
såsom helgenomsekvensering, innebär stora faktiska möjligheter för
hälsoforskare, men samtidigt uppenbara rättsliga utmaningar. Ska
humant biologiskt material och forskningsdata kunna delas? När det
gäller vem? Har vi tillfredsställande kontroll?
Debattledare: Professor Henriette Sinding Aasen (N)
Referent: Førsteamanuensis Sigmund Simonsen (N)
Korreferent: Ekspert i persondatalov og databeskyttelse
Sigrún Jóhannesdóttir (I)
AKTUELLA FRÅGOR
Konventionsorganens generella kommentarer till barnkonventionen
och andra människorättskonventioner – vilken betydelse har
kommentarerna i nordisk rätt?
Genom FN-konventionen om barnets rättigheter och flera andra
människorättskonventioner har det upprättats internationella
övervakningsorgan med bl.a. behörighet att ge allmänna kommentarer
(”general comments”) om konventionernas tolkning. Kommentarerna
baserar sig i huvudsak på de rapporter som konventionsstaterna är
skyldiga att ge till övervakningskommittén i fråga. Trots att t.ex. FN:s
barnkommittés kommentarer inte är formellt bindande, har de i det
rättsliga livet relevans som varierar beroende på omständigheterna.
Vilken är de allmänna kommentarernas rättsliga betydelse särskilt ur
nordisk synvinkel?
Debattledare: Høyesterettsdommer Ingse Stabel (N)
Referent: Professor Kjetil Mujezinovic Larsen (N)
Korreferent: Justitierådet Anne E. Niemi (F)
16.30–17.30 LOKALAVDELNINGSMÖTEN
Danmark
Finland
Island
Norge
Sverige
19.00 PRIVATA MIDDAGAR OCH FEST FÖR UNGA MÖTESDELTAGARE
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Fredagen den 25 augusti
08.00–17.00	REGISTRERING
09.00–10.30	SEKTIONSMÖTEN
NORDEN I VÄRLDEN
Norden och migration - samsyn över gränserna
Migrationsrätten är ett område där juridik och politik är sammanflätade.
Vid prövningen av migrationsrättsliga ärenden behöver rättstillämparen
inte sällan genomföra proportionalitetsbedömningar där såväl individens
intresse av att befinna sig i en viss stat som denna stats intresse av att
reglera invandringen aktualiseras. Vad syftar begreppet ”intresset
av reglerad invandring” på och vad innebär det? Även om intresset av
reglerad invandring kan anses vara en nationell fråga, finns det tydliga
poänger med att föra en diskussion av detta slag på nordisk nivå.
Debattledare: Generalsekreterare Anne Ramberg (S)
Referent: Doktorand Louise Dane (S)
Korreferent: Kommitteret Claes Nilas (D)
AFFÄRSJURIDIKEN I FOKUS
Bolagsjuristens integritet – finns en sådan och hur ser den ut?
Jurister verksamma inom olika företag tvingas ofta leva i trycket från
affärsverksamhetens krav (”businessen”) och sådana krav på juristens
integritet som kan leda till yrkesmässiga konfliktsituationer. Vissa
yrkeskårer – såsom advokater – har etiska regler och vedertagna
modeller för lösning av olika konfliktsituationer, för hantering av
tystnadsplikt osv. För många bolagsjurister saknas dessa spelregler. Hur
ser den nordiska bolagsjuristens integritet ut idag? Finns det ett behov
att ge bolagsjurister privilegium i form av tystnadsplikt och ställa upp
sådana sekretesskrav som den nordiska lagstiftningen inte ännu känner
till? Ger den nordiska lagstiftningen tillräckliga verktyg för bolagsjuristen
att hantera besvärliga situationer som dawnraids, mutskandaler,
förundersökningar m.m.?
Debattledare: Professor Mads Bryde Andersen (D)
Referent: General Counsel, advokat Jon Iversen (D)
Korreferent: Juridisk direktør Kristine Ryssdal (N)
MODERNA DOMSTOLAR
EU-domstolen som människorättsdomstol – nordiska perspektiv
I EU:s grundrättighetssystem och i dess utveckling har bl.a. Europeiska
människorättskonventionen spelat en roll. Efter att EU införde en egen
rättsligt bindande grundrättighetsstadga har konventionens roll minskat
och blivit sekundär i EU-domstolens rättspraxis. Domstolen förefaller
agera som en författningsdomstol och inte såsom en internationell
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människorättsdomstol och betona EU-rättens autonomi också i
detta sammanhang. EU-domstolen kontrollerar dock att EU-rättens
tillämpning inte leder till konventionsöverträdelser och kan i denna
bemärkelse karakteriseras som en människorättsdomstol.
Debattledare: Professor Elina Pirjatanniemi (F)
Referent: Justitierådet Niilo Jääskinen (F)
Korreferent: Direktør Jonas Christoffersen (D)
GRÄNSÖVERSKRIDANDE BROTT OCH PROCESSER
Hot och kränkningar på internet
Hot och andra verbala kränkningar av den personliga integriteten som
uttalas på internet eller i andra medier har blivit svårare att komma
tillrätta med och att lagföra. Det finns inte någon europeisk, eller än
mindre global, konsensus när det gäller gränserna för vad som är tillåtet
att säga eller skildra. Samtidigt som stater genom lagstiftning och andra
åtgärder försöker lösa problemen på nationell och internationell nivå
har viss praxis utvecklats i de europeiska domstolarna kring å ena sidan
skyddet för den personliga integriteten och å den andra yttrandefriheten
samt balansen dem emellan.
Debattledare: Lagman Gudrun Antemar (S)
Referent: Professor Mårten Schultz (S)
Korreferent: Politisk rådgiver Þorbjörg S. Gunnlaugsdóttir (I)
10.30–11.00 PAUS MED SERVERING
11.00–12.00	FÖREDRAG
NORDEN I VÄRLDEN
Religion och mänskliga rättigheter
Föredragshållare: Fhv. ombudsmand, professor (emeritus)
Hans Gammeltoft-Hansen (D)
Ordförande: Domaren i Europeiska domstolen för de mänskliga
rättigheterna Pauliine Koskelo (F)
MODERNA DOMSTOLAR
Bevisvärdering i moderna rättegångar
Föredragshållare: Professor Eivind Kolflaath (N)
Ordförande: Professor, fhv. dommer Sigurður Tómas Magnússon (I)
GRÄNSÖVERSKRIDANDE BROTT OCH PROCESSER
EU:s princip om ömsesidigt erkännande i
gränsöverskridande straffprocess
Föredragshållare: Domaren i EU-domstolen Allan Rosas (F) Ordförande:
Marknadsrättsdomare Anne Ekblom-Wörlund (F)
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11.00–12.30 SEKTIONSMÖTEN
AFFÄRSJURIDIKEN I FOKUS
Företagssanering (Rekonstruktion)
Danmark fick 2011 en ny lagstiftning om företagssanering med syfte att
främja en sanering av företag i kris, bevara arbetsplatser och skydda
företagets borgenärer. De nya reglerna må vara väl genomtänkta vad
gäller företagets och borgenärernas rättigheter, men i praktiken har
saneringen blivit omständlig och dyr. Vilka utmaningar har den nya
lagstiftningen lett till och vilka åtgärder skulle nu behövas?
Debattledare: Advokat Lars Lindencrone Petersen (D)
Referent: Advokat Lisa Bo Larsen (D)
Korreferent: Justitierådet Stefan Lindskog
ARBETE I FÖRÄNDRING
Konkurrensklausuler i anställningsförhållanden
Innovation och kreativitet har en stor betydelse i dagens näringsliv
och aktualiserar frågan om arbetsgivarens rätt att genom
konkurrensklausuler begränsa sina medarbetares möjlighet att utnyttja
sin yrkeskunskap eller att exponera företagets kunskap och know-how
för konkurrenter. Klausulerna är inte oproblematiska och i de nordiska
länderna har man både genom lagstiftning och kollektivavtal reglerat
användningen av dem. En gemensam nordisk modell har inte varit
aktuell. Det saknas konsensus om användandet av konkurrensklausuler
ska regleras genom överenskommelser eller lagstiftning.
Debattledare: Advokat Lise Lauridsen (D)
Referent: Professor Ole Hasselbalch (D)
Korreferent: Advokat Alex Borch (N)
12.30–13.30 LUNCH I FINLANDIAHUSET
13.30–15.00	SEKTIONSMÖTEN
NORDEN I VÄRLDEN
Europarättens inflytande på nordisk förvaltningsrätt
Den europeiska människorättsdomstolen har med sin utvidgande
tolkning av den europeiska människorättskonventionen i allt högre grad
gjort de mänskliga rättigheterna relevanta också i förvaltningsrätten.
Europarättens rättskällor och tolkningsprinciper har påverkat den
nationella förvaltningsrätten. Utvecklingen kan vara både nödvändig
och välgrundad utifrån europarättens egen logik, men den gör
förvaltningsrätten mera komplicerad och oförutsebar än tidigare.
Debattledare: Professor Jørgen Albæk Jensen (D)
Referent: Professor Niels Fenger (D)
Korreferent: Aðjunkt Hafsteinn Dan Kristjánsson (I)
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AFFÄRSJURIDIKEN I FOKUS
Förhållandet mellan kontrakts- och deliktansvar
Frågan blir intressant i de situationer där bägge ansvarstyperna
kan leda till ersättning i samma fall. Kan man då välja på vilkendera
grunden ärendet drivs, eller ”konsumerar” den ena ansvarsgrunden den
andra? För att avgränsa det omfattande ämnet behandlas här primärt
deliktansvar i s.k. kontraktskedjor. Finns det ett direkt behov att grunda
krav på deliktansvar i stället för att ställa krav på basis av kontraktsbrott
mot en part som inte är direkt avtalspart? Kan den skadelidande
genom att åberopa deliktansvar undvika ansvarsbegränsningar eller
reklamationsfrister i kontraktet, eller ha nytta av att preskriptionstiderna
ofta är förmånligare i fråga om krav baserade på deliktansvar?
Debattledare: Advokat Are Stenvik (N)
Referent: Advokat Amund Bjøranger Tørum(N)
Korreferent: Professor Torsten Iversen (D)
MODERNA DOMSTOLAR
Den partsutsedda skiljemannens ställning
En partsutsedd skiljeman har i princip samma ställning som övriga
skiljemän. Under de senaste åren har ändå i den internationella
rättslitteraturen diskuterats om det är förnuftigt att låta en part välja
sin egen skiljeman då det kan medföra en risk för jäv eller för att den
andra parten i förfarandet upplever att en jävssituation föreligger; man
kan tala om ”en etisk partiskhet”. Problematiken kan analyseras ur ett
nordiskt perspektiv och aktualiserar även frågor om dissens i skiljedom,
om kommunikationen mellan skiljemannen och den part som utsett
skiljemannen, om skiljemannens lojalitet mot parten osv.
Debattledare: Advokat René Offersen (D)
Referent: Advokat Mogens Skipper-Pedersen (D)
Korreferent: Advokat Petri Taivalkoski (F)
GRÄNSÖVERSKRIDANDE BROTT OCH PROCESSER
Brottsutredning i den digitala tidsåldern
Brottsutredningen har utvecklats på många sätt under de senaste
årtiondena och här har digitaliseringen spelat en stor roll. Ny slags
kriminalitet, särskilt bruk av ny teknik för att begå brott (it-brottslighet),
kräver nya metoder för brottsutredningen. Men vad är ett it-brott och ska
det definieras vitt eller snävt? Viss återhållsamhet kan förutsättas: Allt
som har en koppling till elektroniska media kan inte definieras som itbrott. Idag är en stor del av alla brottstyper it-relaterade; brotten i sig
kan vara av vilken brottstyp som helst, men kan t.ex. begås på ett nytt
sätt. Vad betyder denna nya verklighet för polis- och åklagarmyndigheter
i utredningen av brott?
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Debattledare: Statsadvokat Margrét Unnur Rögnvaldsdóttir (I)
Referent: Vicestadsadvokat Kolbrún Benediktsdóttir (I)
Korreferent: Advokat Henrik Olsson Lilja (S)
ARBETE I FÖRÄNDRING
Skyldigheten att utföra arbete och religionsfrihet
I vilken mån kan eller ska arbetsgivarens arbetsledningsrätt begränsas
i förhållande till arbetstagare som pga. sin religion önskar få undantag
från vissa arbetsuppgifter eller -rutiner. Kan å ena sidan en enskild ha rätt
att kräva att arbetsgivaren beaktar religiöst grundande förbehåll och kan
detta å andra sidan strida mot andra enskildas rättigheter. Religionsfrihet
och diskrimineringsförbud utgör de relevanta rättsnormerna.
Debattledare: Likestillings- og diskrimineringsombud
Hanne Bjurstrøm (N)
Referent: Professor Vibeke Blaker Strand (N)
Korreferent: Advokat Erik Danhard (S)
15.00–15.30 PAUS MED SERVERING
15.30–17.00	AVSLUTNINGSMÖTE FÖR MÖTESDELTAGARE OCH LEDSAGARE
AVSLUTNINGSDISKUSSION
Har juristen en framtid?
Vi jurister kan inte ignorera den utveckling som pågår även i vår bransch.
De flesta har hört talas om digitalisering, automatisering, artificiell
intelligens (AI), machine learning och blockchain, men vad exakt är
det frågan om? Hur och när kommer dessa fenomen att påverka oss
jurister? Eller är förändringen redan här? Kommer juristens roll och
arbetsuppgifter att ändras? Kommer maskinerna med överlägsen
processeringskapacitet och oändligt minne för lagring av information
och även mänskliga erfarenheter att i framtiden ersätta oss? Panelen
söker svar på denna typ av frågor som vi alla med fog ställer oss –
oberoende av bransch eller sektor. Vi tror inte att gemene jurist behöver
vara rädd – men nog förberedd samt helst se floran av möjligheter som
en tillämpning av nya teknologier erbjuder oss.
Moderator: Executive Director Mårten Janson (F)
Paneldeltagare: Managing Partner Paula Röttorp (S)
Paneldeltagare: PhD kandidat Charlotta Kronblad, forskare på Chalmers
University of Technology (S)
MÖTET AVSLUTAS
19.00–01.00 BANKETT I MÄSSCENTRUM
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Socialt program
Helsingfors stads mottagning
onsdagen den 23 augusti
TID: 18.00–19.30
PLATS: Helsingfors stadshus
(Norra Esplanaden 11–13)
Inbjudan till dem som anmält sig finns
i kongressmaterialet.

Öppna hus onsdagen den 23 augusti
TID: 19.30–21.30
PLATS: Advokatbyrå Bird & Bird
Advokatbyrå Eversheds Sutherland
Högsta förvaltningsdomstolen
Närmare information till dem som anmält sig finns in kongressmaterialet.

Middagsarrangemang torsdagen den 24 augusti
PRIVATA MIDDAGAR
Finländska jurister bjuder nordiska deltagare med ledsagare på middag.
Värdarna har skickat ut inbjudningar och meddelat tidpunkt och adress.
FEST FÖR UNGA MÖTESDELTAGARE
För unga mötesdeltagare med ledsagare ordnas en ungdomsfest.
Inbjudan till dem som anmält sig finns i kongressmaterialet.
Bankett fredagen den 25 augusti
TID: 19.00–01.00
PLATS: Mässcentrum (Mässplatsen 1)
KLÄDSEL: Smoking eller mörk kostym
Inbjudan till dem som anmält sig finns i kongressmaterialet.
Transport till banketten från kongresshotellen med bussar som avgår kl.
18.30. Returtransport kl. 22.30–01.00.
Bordsplacering: Kontrollera ditt bordsnummer på TV-skärmarna i
Mässcentrets foajé.
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Ledsagarprogram
Designtur torsdagen den 24 augusti
TID: 13.00–16.30 (3,5 timmar)
AVFÄRD FRÅN: Finlandiahuset med buss
Turen börjar med ett besök på Arabia. Porslinsfabriken Arabia är en
klassiker när det gäller finsk design. Vi besöker också Designmuseet
Arabia, konstnärernas arbetsrum och Fiskars showroom. Det finns tid
för uppköp i fabriksbutiken.
Från Arabia åker vi till Marimekkos fabrik där vi besöker deras outletbutik. Turen slutar vid Finlandiahuset.

Vandringstur i Helsingfors
fredagen den 25 augusti
TID: 8.50–11.50 (3 timmar)
AVFÄRD FRÅN: Finlandiahuset med buss
Vi börjar vår guidade promenad på Skatudden som hör till de äldsta
delarna av Helsingfors. Där finns många spår av den ryska tiden i
Finlands historia, av vilka Uspenskijkatedralen, som invigdes 1868,
är det mest synliga. Skatuddens arkitektur präglas också av den s.k.
jugendstilen. Den moderna arkitekturen representeras av Stora Enso
koncernens huvudkontor, ritat av arkitekten Alvar Aalto. På Skatudden
finns också utrikesministeriets huvudbyggnader, Sjöekipaget, som är
arkitekten Carl Ludvig Engels första stora verk i Helsingfors. Sjöekipaget
var ursprungligen byggt för den ryska armén.
Från Skatudden går vi mot Senatstorget och på vägen passerar vi
Riddarhuset i nygotisk stil. Kring Senatstorget som präglas kraftigt av
C.L. Engels arkitektur, ligger bl.a. Sederholmska huset – den äldsta
byggnaden i Helsingfors, domkyrkan, universitetets huvudbyggnad,
Nationalbiblioteket och Statsrådsborgen.
Från Senatstorget går vi mot Alexandersgatan och Nationalsalen.
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Konsert
”Sibelius Finland Experience”
DATUM: Fredag 25.8.
TID: 12.00–13.00
PLATS: Nationalsalen, Alexandersgatan 44
Byggnaden från 1901 där Nationalsalen finns, är ritad av arkitekterna
Herman Gesellius, Armas Lindgren och Eliel Saarinen. Byggnaden är ett
utmärkt exempel på den nationalromantiska stilen.
Jean Sibelius (1865-1957) är Finlands nationalkompositör. Musiker från
Sibelius-Akademin framför Sibelius kompositioner Granen, Romans,
Rondino, Valse Triste och Finlandia på violin och flygel. En konferencier
berättar om bakgrunden till de olika verken och musiken illustreras med
bilder och fotografier.
INTE ANMÄLD?
Det kan möjligen finnas lediga platser. Hör dig för vid registreringsdisken.
Ledsagare är välkomna utan föranmälan till:
- Öppningsmötet torsdagen den 24 augusti kl. 10.00–11.30
- Avslutningsmötet fredagen den 25 augusti kl. 15.30–17.00
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2. Några framstående nordiska jurister som
avlidit sedan förra nordiska juristmötet
Advokat Jan Dahl (1931–2016) praktiserte som forretningsadvokat i Oslo. Han var
generalsekretær for det 30. nordiske juristmøte i Oslo 1984 og medlem av det norske
styret 1984–1996.
Advokat Anna Dahlbäck (1974–2015) var en hängiven advokat som tog arbetet med
sina klienter på största allvar. Under många år var hon engagerad inom Amnesty
och var ordförande i Amnestys juristgrupp. Hon hade ett stort engagemang i
rättighetsfrågor och var drivande i frågor som att motverka straffrihet för brott mot
mänskligheten, krigsförbrytelser, folkrättsbrott och tortyrbrott. Hon verkade också
för länders ratificering av Romstadgan.
Advokat Magnus Graner (1968–2014) var vid sin död sedan många år aktiv och
uppskattad statssekreterare i Justitiedepartementet. Dessförinnan var han advokat
och delägare i advokatfirman Lindahl där han var inriktad på affärsjuridik. Han
var samtidigt en aktiv politiker och var både förbundsordförande för Moderaterna
i Uppsala län och ledamot av kommunfullmäktige i Uppsala. Han var engagerad i
de nordiska juristmötena, inte minst i de sociala delarna.
Fhv. medlem av Althingi Ragnhildur Helgadóttir (1930–2016) var en af de förste
kvindelige jurister i Island. Hun var advokat, medlem af Alþingi (Islands parlament)
og bl.a. uddanningsminister og sundhedsminister 1983–1987. Hun deltog i sit förste
juristmöde som studerende i 1951 og deltog (bl.a. som aktivdeltager) i mange senere
möder. Hun var også aktiv i nordisk samarbejde i övrigt; bl.a. i Nordisk råd hvor
hun var formand 1975.
Tidligere kabinetssekretær, kammerherre, dr.jur. Niels Eilschou Holm (1937–2016)
blev cand.jur. i 1960 og dr.jur. i 1968 ved Københavns Universitet. I en årrække
var han ansat i Justitsministeriet, senest som afdelingschef. I 1981–1986 var han
Folketingets Ombudsmand. I årene herefter og frem til sin pensionering i 2007 var
han kabinetssekretær for Hendes Majestæt Dronningen.
Professor, dr.jur. Stig Jørgensen (1929–2015) blev, efter at have virket som advokat,
i 1957 dr.jur. ved Aarhus Universitet, hvor han året blev ansat som professor. Han
skrev en lang række værker om formueret og retshistorie og var en flittig deltager
i den offentlige debat. Hans nordiske engagement blev bl.a. udøvet i Finlands
videnskabelige Akademi og i styret for Nordisk Institut for Søret.
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Professor Asbjørn Kjønstad (1943–2015) bygde opp velferdsrett som juridisk
fagområde. Han var dekan ved Det juridiske fakultet ved Universitetet i Oslo og
engasjerte seg sterkt i arbeidet mot tobakksrøyking.
Advokat Helge Jakob Kolrud (1938–2016) praktiserte som forretningsadvokat i
Oslo. Han var leder for Den norske advokatforening 1991–94 og president for den
europeiske advokatorganisasjonen (CCBE) 2003.
Professor Nils A. Nygaard (1932–2015) arbeidet særlig med erstatningsrett og var
dekan ved Det juridiske fakultet ved Universitetet i Bergen.
Presidenten i Högsta domstolen i Finland Curt Olsson (1919–2014) utnämndes efter
en framstående karriär som professor och som rektor för Svenska Handelshögskolan
till justitieråd 1970 och fem år senare till domstolens president, en post som han
besatte fram till sin pensionering. Sin akademiska karriär ägnade han främst åt frågor
inom bolags- och avtalsrättens område. Olsson var under hela sin karriär en aktiv
föreningsmänniska och verkade bl.a. som styrelsemedlem för Juridiska föreningen
i Finland från 1960 och som dess ordförande 1972–1979. Olssons liv genomsyrades
av ett starkt engagemang för det nordiska samarbetet – särskilt inom ramen för de
nordiska juristmötena. Han var medlem av den finska lokalstyrelsen från 1972 och
dess ordförande 1981–1990. Olsson var ordförande för det 31 nordiska juristmötet i
Helsingfors 1987. Han var hedersdoktor vid bland annat Uppsala universitet.
Højesteretspræsident Niels Pontoppidan (1930–2016) blev cand.jur. i 1956 og straks
herefter ansat i Justitsministeriet, idet han sideløbende hermed blev uddannet som
advokat. I 1975 udnævnes han som afdelingschef i Justitsministeriet og i 1982 som
dommer i Højesteret, hvor han i 1991–2000 var præsident. I samme periode var han
medlem af den danske juristmødestyrelse.
Ordförande i Regeringsrätten Hans Ragnemalm (1940–2014) var en ledande och
tongivande rättsvetenskapsman och domare med särskild inriktning på offentlig rätt.
Han var professor i offentlig rätt vid Stockholms universitet, Justitieombudsman,
regeringsråd i två omgångar, varav den sista fram till sin pensionering som
ordförande i Regeringsrätten. Han var den förste svenske domaren i EG-domstolen
1995–2001. Under hans sista år svarade han som utredare för en modernisering av
förvaltningslagstiftningen som nu är föremål för behandling i riksdagen.
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Høyesterettsjustitiarius Erling Sandene (1921–2015) var dessuten sivilombudsmann
1974–82 og hadde en lengre karriere i Justisdepartementet før han ble utnevnt til
fylkesmann og deretter høyesterettsdommer.
Domare Þór Vilhjálmsson (1930–2015) var professor ved Islands Universitet,
by retsdommer, höjesteretsdommer, dommer ved den Europæiske
menneskerettighetsdomstol og EFTA-domstolen. Han deltog for förste gang i NJM
1951 og var i mere end 20 år medlem af den islandske lokalstyrelse.
Advokat Bengt Westerling (1922–2015) var en mycket framstående advokat och
affärsjurist. Under över 20 år var han en aktiv och engagerad ledamot av den svenska
styrelsen för de nordiska juristmöten och hade då ett särskilt ansvar för förvaltningen
av Gunnar Swensons fond.
Kammarrättspresident Margareta Åberg (1959–2017) var en framstående domare
och jurist. Hon var bl.a. kammarrättspresident i kammarrätterna i Sundsvall och
Göteborg och riksrevisor. Hon anlitades ofta av regeringen som utredare och ledde
utredningar om integritets- och övervakningsfrågor, skolfrågor och utlänningsfrågor.
Hon deltog aktivt i de nordiska juristmötena.
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3. Tal hållna under det 41 nordiska juristmötet
Tacktal vid Helsingfors stads mottagning 23.8.2017
Professor Mads Bryde Andersen, ordförande för den danska lokalstyrelsen
Det er mig en stor ære og glæde at kunne tage ordet på vegne af de nordiske jurister
her i dag for på, det hjerteligste, at takke byrådet i Helsinki for dette fornemme
værtsskab. Tak for denne mulighed for at mødes midt i en smuk manifestation af finsk
design og historie. Og tak fordi man med sin gæstfrihed viderefører juristmødernes
stolte tradition for at sige goddag under hyggelige og festlige former. Det er højt
påskønnet.
Hvad får så mange veluddannede, succesfulde – og derfor også travle – jurister
til midt i en hverdag med stress, deadlines og budgetkrav, til at trække stikket og
flyve afsted til Nordens østligste hovedsted for at møde kolleger, de ikke normalt
arbejder med, for at diskutere emner, de måske aldrig har hørt om, og det på sprog,
som de knapt nok forstår?
Svaret skal nok søges i den blanding af pligtfølelse, nytteværdi og glæde, som vi
kender fra familiesammenkomster: Nogen – og her navnlig de ældre generationer
– nyder enhver familiefest. Andre foretrækker at blive hjemme på sofaen med en
god film, når en slægtning inviterer til fødselsdag. Men de fleste prioriterer alligevel
fødselsdagen. Fordi vi har rødder i familien. Fordi familien kender særlige sider af
os – og omvendt. Og fordi vi ved, at det er her, vi får støtte, hvis der er problemer.
Sådan er det også med den nordiske familie.
Under 2. verdenskrig var hjælpen fra de nordiske broderfolk størst. Længe før
konventionerne tvang os til det, søgte danskere, nordmænd og finner (herunder
også tilstedeværende jurister) tilflugt i Sverige. Da krigshandlingerne truede
fødevarestrømmen til Norge, samlede danskerne ind. 32.000 tons fødevarer blev
sendt nordpå. Den slags udslag af nordisk broderskab forklarer og bestyrker, at de
nordiske folk er en stor familie.
Helt samme familieskab kan læses ud af ægteskabsstatistikkerne. I en verden,
hvor alle rejser til fjerne afkroge af kloden for at gøre karriere, står Sverige og Norge
som nr. 3. og 4. på danske kvinders hitliste over ægtefæller med Storbritannien og
Tyskland på 1.- og 2.-pladsen. Mændenes hitliste er næsten, ens: Norge er nr. 3.
og Sverige nr. 5. At 1.- og 2.-pladsen på mændenes hitliste indtages af Thailand og
Filippinerne har nok særlige grunde.
De nordiske familiebånd skyldes ikke kun vores geografi – som jo ikke er
bundet mere sammen i et kontinent. Den udspringer af vor kulturelle tilknytning
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til den Norrøne slægt, hvor man har sejlet for at mødes. Her finder vi roden til
vores effektivitet, vore sunde etik, vores ordholdenhed, vores arbejdsomhed. Det er
værdier, som også ses i vores retssystemer. Derfor er det så nærliggende for nordiske
jurister at mødes – bl.a. ved mødet over dem alle, De Nordiske Juristmøder.
At man er del af en familie betyder ikke, at man er ens. Selvfølgelig er
vi forskellige. De frihedselskende islændinge. De nøjsomme nordmænd. De
ukonventionelle danskere. De effektive svenskere. Og de ukuelige finner.
Lad mig blive ved vore finske venner, værterne for dette 41. nordiske juristmøde:
Den finske ukuelighed skyldes nok primært geografien. Finland er det tyndest
befolkede land i Den Europæiske Union. Og i grænselandet mellem øst og vest, har
finnerne altid måttet kæmpe for deres suverænitet. Mere end noget andet nordisk
land.
I år kan Finland fejre sine første 100 år som selvstændig republik. Og den
kommune, som beværter os her i dag, kan fejre sit 100-år som republikkens hovedstad.
Den frihed, det demokrati, og den velstand, som for andre nordiske lande står som
selvfølgelig, har Finland betalt en høj pris for. Kort efter selvstændigheden udbrød
en borgerkrig, der krævede enorme dødsofre. Det samme gjorde Vinterkrigen, og
verdenskrigen. Finland tabte store landområder måtte under den kolde krig føre
udenrigspolitik i en diplomatisk balancegang mellem hensynet til den store nabo i
øst og vennerne i vest.
Men den finske befolkning holdt sammen på sit samfund, sin nationalkultur og
ikke mindst sit retssystem, som vi kan stifte bekendtskab med her ved juristmødet.
Den finske ukuelighed og målrettethed mærkes også i finsk industrikultur, i finsk
design og i finsk it-udvikling. Det åbne styresystem Linux, der har revolutioneret
softwareudviklingen, er skabt af finnen Linus Torvalds. Mobiltelefoni fik sit store
gennembrud efter at en finsk industrivirksomhed pludselig indså, at der var mere
fremtid i mobiltelefoner end gummistøvler.
I dette festlige lag skal vi heller ikke glemme, at Finland også har udviklet nogle
af de mest avancerede sportsgrene i nyere tid:
Det ene er den populære sportsgren koneløbet, der allerede har fundet vej til af
Danmark, nærmere bestemt i Nordjylland. VM i denne ædle disciplin afholdes hvert
år i den finske by Sonka-järvi. Løberen stiller op med en kone (der ikke nødvendigvis
er hans ægtefælle) til et forhindringsløb på 253,5 meter over sand, asfalt, græs og grus.
Konen er typisk placeret med hovedet nedad og benene stikkende op langs mandens
hoved. Hun skal veje mindst 49 kg, og det kan faktisk godt betale sig, hvis hun ligger
over dette tal, idet vinderen af konkurrencen vinder sin kones vægt i øl!
Jeg undlader at omtale mesterskaberne i myggeklaskning og dressurridning på
stangheste og springer videre til et anden udbredt finsk disciplin, nemlig sumpfodbold.
Disciplinen blev oprindeligt opfundet af finske langrendsløbere, der skulle holde
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formen ved lige, når der mangler sne i sommermånederne. Verdensmesterskaberne i
den afholdes hvert år i byen Hyryn-salmi, der netop er kendt for sine sumpområder.
I år var der mere end 2.000 tilmeldte ved VM, der blev afholdt for 20. år i træk. Søg
YouTube efter ”swamp soccer”: Det er nøjagtigt lige så beskidt og kaotisk, som det
lyder. Disciplinen trækker mere end 10.000 tilskuere og deltagere fra hele verden.
Den udøves med ihærdighed og smil på læben og til lyden af høj finsk rockmusik.
Kære nordiske jurister. Når vi under dette juristmødet møder vore finske værter
som deltagere og samtaleparter, så vid, at vi står over for et særligt folkefærd. Vi
glæder os over at være gæster her i Finland. Vi respekterer vore finske venner for
det samfund og den kultur, de har skabt ved ukuelighed, hårdt arbejde, innovation,
kampgejst – og ikke mindst godt humør.
Kære finske venner, kære byråd/kære borgmester. Endnu en gang stor tak for
værtskabet. Vi ser frem til nogle inspirerende og festlige dage her i republikkens
hovedstad.
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Tacktal vid justitieministeriets middag för
medlemmarna i lokalstyrelserna 23.8.2017
Professor Inge Lorange Backer, ordförande för den norska lokalstyrelsen
Bästa Justitieministerium,
Bästa överdirektör på ministerns vegne,
Kjære nordiske venner,
Det første vi fikk høre på forrige juristmøte, var at Finlands grunnlov er den eneste i
Norden som egner seg til å bli vist frem til andre land som eksempel til etterfølgelse.
Når så Finland feirer 100 år for sin selvstendighet, er gleden er stor over å få komme
til Helsingfors for et nordisk juristmøte.
Det er en selvstendighet som er parret med en grunnsetning om rettssikkerhet
bygd på lov, slik nasjonalskalden Johan Ludvig Runeberg sier det i Fänrik Ståls
sägner, i diktet om møtet mellom den aldrende landshøvdingen og den russiske
hærens overgeneral under krigen i 1809:
«Då stod Wibelius vid sitt domarbord,
Och där låg Sveriges lag.
Han sänkte tungt sin hand uppå dess pärm,
Hans blick på boken fästad, lyste klar:
Herr general, här ser Ni ett beskärm
För dem Ni hotat har.»

Disse grunnverdiene har vi med oss når vi på dette juristmøtet vil vende blikket
utover og gi uttrykk for bekymring over rettsstatsutviklingen i flere land i Sentral- og
Østeuropa.
I de nordiske land har vi hatt forskjellige erfaringer med selvstendighet og
uavhengighet i de siste hundre år. Vi har til dels valgt litt forskjellige veier i vårt
forhold til andre nasjoner. Kanskje har det vært slik at jo mer fullt og helt et av våre
land har sluttet seg til EU, desto viktigere ble det å vise sin genuint europeiske
identitet. I dag ser vi at europeisk og globalt samarbeid slår sprekker. Det kan gi
nordisk samarbeid en ny betydning for fremtidig kurs i Europa. Og de nordiske
statsministrene ga i fjor en felles uttalelse om at Norden skal være den best integrerte
region i verden.
De nordiske landene skiller seg ut ved høy velferd og høy tillit i befolkningen, både
mellom de enkelte og i forhold til offentlige myndigheter. Det vekker internasjonalt
en stigende interesse for den nordiske modellen – eller nordiske modeller. Vi har en
gyllen mulighet til å vise frem alternativer som andre kan finne glede i.
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Mon tro om ikke det gjelder også for rettssystemet. Også som nordisk rettsfamilie
har vi våre felles særtrekk, ikke bare i form av historisk kontinuitet. Det viser seg i
lovgivningen: det er et mål at loven skal skrives så den kan forstås av den jevne kvinne
og mann, og at den skal holdes på et begrenset omfang. Lovgivningsprosessen legger
vekt på åpenhet, bred deltakelse og saklig analyse. Når den lever opp til sitt ideal,
gjør den i høy grad skam på Bismarcks velkjente ord om at for både pølser (korv) og
lover er det best at den som skal nyte dem, ikke vet hvordan de kom i stand. Den
rettslige argumentasjonsmåten er åpen og pragmatisk, og legger vekt på å finne
løsninger som oppleves som gode og rettferdige. Det kan være at disse fellestrekkene
som rettsfamilie er kommet under press. Men de representerer verdier som vi kan
være stolte av å tilby omverdenen.
Vi er på mange måter like – likere enn andre – men likevel forskjellige. Det
gjør at vi kan snakke sammen og dra nytte av erfaringer som hver enkelt av oss har
gjort. Til det trenger vi nordiske fora – og NJM er et slikt forum for utveksling av
rettslige tanker og nye ideer.
På de snart 150 årene det har vært nordiske juristmøter, er det også kommet til
mange andre nordiske fora – politiske, administrative, profesjonelle og faglige. Men
ingen av dem er helt som NJM.
De nordiske juristmøtene er en generalistkonferanse. Det kan virke som en
utfordring når den juridiske profesjon blir stadig mer spesialisert og de enkelte
karriereløp isolert. Men de rettslige grunnverdiene er generelle. Og tanken om
domstolene som generalister, som motvekt til spesialistens mulige enøydhet, står
sterkt. Jeg tror at nettopp karakteren av en generalistkonferanse er De nordiske
juristmøtenes største fortrinn, selv om en del spesialister ikke ser betydningen av å
benytte den anledningen som juristmøtet gir, til å gjøre seg kjent med temaer utenfor
den daglige spesialiteten og på den måten utvide sin horisont.
Justisdepartementene har spilt og spiller en viktig rolle for De nordiske
juristmøtene. Våre temaer har ofte hørt hjemme på justisdepartementenes dagsorden.
Mange mener likevel at justisdepartementene over tid har utviklet seg til å bli mer
politisk pregete institusjoner som iallfall i det daglige står fjernere fra rettsstaten enn
de gjorde før. En endret portefølje i justisdepartementene kan kanskje ha medvirket
til en slik utvikling, og det er ulikheter i justisdepartementenes ansvarsområde i
Norden.
Det finske justitieministeriet har en portefølje og et idégrunnlag som knytter
det direkte til demokrati og rettsstat. Det kan gi andre lands justisdepartementer
stoff til ettertanke, og det gir oss en ekstra grunn til å takke Justitieministeriet ved
överdirektören for å samle alle styremedlemmene i De nordiske juristmøter i disse
historiske og særpregete omgivelsene. Med dette måltidet viser Justitieministeriet
at det kan mer enn å forberede lover og sikre rettsstaten, og jeg ber dere alle løfte
glasset til takk.
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Tacktal vid banketten 25.8.2017
F.d. lagmannen Stefan Strömberg, ordförande för den svenska lokalstyrelsen
Mina damer och herrar
Vad är evigt och oändligt i denna världen? Svaret skulle kunna vara de nordiska
juristmötena. Själv har jag deltagit i 14 nordiska juristmöten. Det första var i
Köpenhamn 1978. Jag hade då engagerats som biträdande sekreterare i den svenska
lokalstyrelsen. Ordförande i styrelsen var hovrättspresidenten Sten Rudholm. Han
berättade hur det var när han var aktiv som ung jurist vid juristmötet i Stockholm
1951 och det påminde mycket om hur det var 1978. Väver man ihop allt detta kan
man lät få intrycket att juristmötena är oföränderliga.
Men det är inte sant! Juristmötena har förändrats eller i alla fall haft inslag som
varierat mellan mötena. Under ett antal möten hade vi organiserat gruppdiskussioner.
Vi har haft särskilda teman. Publikationerna har i någon mån varierat i försök att
göra dem intresseväckande.
Detta möte rymde ett antal förändringar. En mycket påtaglig var de luncher vi
bjöds på i Finlandia-huset. På det sättet behövde inte mötesdeltagarna bege sig ut
på staden för att söka lunchställen utan kunde utnyttja lunchen bättre för kollegial
samvaro. De nordiska styrelserna har inför detta möte aktivt verkat för ett upplägg
som innebär att debattledare, referenter och korreferenter varit mer samordnade
och aktiva och som lett till mer dynamiska diskussioner. Professor Mårten Schultz
använde en powerpoint-presentation som med ett spännande innehåll tog oss med
på en grafisk berg- och dalbanetur.
En annan företeelse har varit aktuell under mötet och hade inneburit en
klar förändring. Men den blev dessvärre inte av. Vi kunde inte enas! Det var ett
uttalande av juristmötet i en aktuell fråga. Den ger anledning till följande personliga
reflektioner från min sida.
Under tiden från andra världskriget har i Europa skett en målmedveten
utveckling för att säkra mänskliga rättigheter och rättsstatens ställning. Berlinmurens
fall innebar ett stort fall framåt genom att de östeuropeiska staterna kom in i den
europeiska gemenskapen. I Europarådet och EU har dessa frågor drivits med kraft
och medlemskapet i EU har haft som förutsättning en anslutning till de härskande
principerna i dessa frågor.
De senaste åren, nu senast i somras, har det skett vad jag skulle kalla en
rekyl. Utvecklingen i Ungern och Polen och i ansökarlandet Turkiet har gått
i helt fel riktning. Till detta kan nämnas de mycket aggressiva attacker som de
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engelska domstolarna utsattes för i pressen med anledning av prövningen av vissa
konstitutionella frågor beträffande Brexit.
Som jurist reagerar jag på detta och jag tror jag vågar säga att det gör nog de
flesta av oss. Vad som händer står så tydligt i strid med de värderingar som råder i
våra länder.
Vad kan vi göra? Jag tycker att det vore rimligt att vi som jurister protesterar mot
en sådan utveckling. Förändringarna som föreslås innebär ingrepp mot inte minst
domstolarnas självständighet. Nu kan det sägas vara en fråga för domare men det är
det inte. Alla jurister påverkas av att domstolar förlorar sin självständighet. Och en
protest gäller naturligtvis inte främst till förmån för oss jurister utan till förmån för
alla medborgare och personer som uppehåller sig i våra länder.
Det som inträffat kommer mig att tänka på något som jag läste för några år sedan
i en bok om spanska inbördeskriget.
Den 12 oktober 1936 – mitt under inbördeskriget – anordnades en gala på
universitet i Salamanca med anledning av årsdagen av Columbus’ upptäckt av
Amerika. Publiken bestod av fascister och nationalister. Mötet inleddes med ett
föredrag av en professor som gick till våldsamt angrepp mot de republikanska
motståndarna. När föredraget avslutades ropade falangisterna under ledning av den
fascistiske generalen Millán Astray den spanska främlingslegionens stridsrop ”Viva
la muerte” – leve döden.
Då reste sig universitetets rektor, den baskiske poeten Miguel de Unamono.
Publiken tystnade och han inledde en svidande vidräkning med den tidigare talaren
och publikens rop med orden: Ni inväntar alla mina ord. Ni känner mig och vet att
jag inte kan förmå mig att tiga. Att tiga är ibland detsamma som att ljuga. Tystnad
kan nämligen tolkas som instämmande.
de Unamono räddades sannolikt av Francos hustru, som var närvarande, att
lynchas på stället men dog tio veckor senare.
När man tänker på det och på att vi inte kunnat enas om att uttrycka vårt
ogillande mot det som händer i vissa länder i Europa så känns det inte bra.
Att tiga kan vara detsamma som att ljuga!
Som en kontrast till detta vill jag säga att mötet avslutades med en stimulerande
paneldiskussion om digitalisering. Den var så tänkvärd men visade också på att det
finns en bit kvar.
I år har vi nordiskt juristmöte i Finland. Vi har alla olika bilder av Finland. Jag
kommer att tänka på en strof av Runeberg som min bild av Finland:
Jag såg ett folk, som kunde allt,
blott ej sin ära svika,
jag såg en här, som frös och svalt
och segrade tillika.
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För mig är Finland ett frejdigt land. Förr om åren uppfattade många i Sverige
Finland som ett land som lite levde i det förflutna. Nu är det tvärtom. Lagstiftning
och rättsutveckling kännetecknas av framsynthet och handlingskraft medan vi i
Sverige trampar runt i en ordsörja och kortsiktiga politiska dagsländor.
Nu vänder jag mig särskilt till den finska lokalstyrelsen, till Matti, Christer,
Anna-Karin och Anne och alla andra som mycket aktivt sett till att detta juristmöte
blivit så lyckat! Det har varit synnerligen välordnat – det har helt enkelt varit lätt att
delta – och så ska det vara! Och denna bankett har varit superb!
Ett stort och varmt tack från oss alla!
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4. Medlemmarna i lokalstyrelserna 2014–2017
På det 40 nordiska juristmötet i Oslo valdes följande personer till
medlemmar i lokalstyrelserna fram till det 41 nordiska juristmötet:
Danmark: Professor Mads Bryde Andersen (ordförande), departementschef Anne
Kristine Axelsson, direktør Jonas Christoffersen, advokat Tove Dahl, professor Torsten
Iversen, advokat Mette Klingsten, advokat René Offersen, højesteretspræsident Poul
Søgaard, ombudsmand Jørgen Steen Sørensen, landsdommer Dorthe Wiisbye.
Finland: Advokat Anders Bygglin, marknadsrättsdomare Anne Ekblom-Wörlund,
konsultativ tjänsteman Janina Groop-Bondestam, juris kandidat Mårten Janson,
president Pauliine Koskelo, professor Anne Kumpula, professor Pia Letto-Vanamo,
advokat Anna-Karin Mickwitz, justitierådet Matti Pellonpää (ordförande), professor
Johanna Niemi.
Island: Vicedirektør Ragna Árnadóttir, højesteretsadvokat Ragnar Tómas Árnason
(ordförande), dosent Brunhildur G. Flovenz, rigsadvokat Sigríður Friðjónsdóttir,
professor Ragnhildur Helgadóttir, højesteretsdommer Helgi I. Jónsson, admin. leder
Þorsteinn A. Jónsson, højesteretsadvokat Valborg Þ. Snævarr, fv. højesterettsdommer
Hjørtur Torfason, seniorrådgiver Dóra Sif Tynes.
Norge: Professor Inge Lorange Backer (ordförande), førsteamanuensis Herman
Bruserud, statsadvokat Aina Mee Ertzeid, sivilombudsmann Aage Thor Falkanger,
juridisk direktør Hans Henrik Klouman, kst. lagdommer Kine E. Steinsvik,
avdelingsdirektør Arnulf Tverberg, høyesterettsdommer Toril M. Øie, professor
Ragna Aarli, professor Hans Fredrik Marthinussen (observatør).
Sverige: Chefsrådman Erik Brattgård, departementsråd Johan Danelius,
professor Ulrik von Essen, justitierådet Henrik Jermsten, hovrättsråd Camilla
Olsson, generalsekreterare Anne Ramberg, professor Mårten Schultz, biträdande
riksåklagare Kerstin Skarp, lagman Stefan Strömberg (ordförande), chefsjurist Hans
Wibom.
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5. Medlemmarna i lokalstyrelserna 2017–2020
På det 41 nordiska juristmötet i Helsingfors valdes följande personer
till medlemmar i lokalstyrelserna fram till det 42 nordiska juristmötet:
Danmark: Advokat Pernille Backhausen, departementschef Barbara Bertelsen,
direktør, dr. jur. Jonas Christoffersen (ordförande), professor, dr. jur. Torsten
Iversen, advokat René Offersen, højesteretspræsident Thomas Rørdam, folketingets
ombudsmand Jørgen Steen Sørensen, ph.d. Johan Tufte-Kristensen, byretsdommer
Susanne Skotte Wied, landsdommer Dorthe Wiisbye.
Finland: Justitierådet Tuomo Antila, advokat Anders Bygglin, marknadsrättsdomare
Anne Ekblom-Wörlund (ordförande), lagstiftningsrådet Janina Groop-Bondestam,
biträdande professor Suvianna Hakalehto, executive director Mårten Janson,
professor Pia Letto-Vanamo, advokat Anna-Karin Mickwitz, justitierådet Anne E.
Niemi, biträdande professor Janne Salminen.
Island: Vicedirektör och fd. justitsminister Ragna Árnadóttir, advokat hos
statsadvokaten Guðrún Sesselja Arnardóttir, advokat Ragnar Tómas Árnason
(ordförande), vicedistriktsåklagare Kolbrún Benediktsdóttir, docent Brynhildur
Flóventz, riksåklagare Sigríður Friðjónsdóttir, professor Ragnhildur Helgadóttir,
kanslichef i Hæstiréttur Íslands Þorsteinn A. Jónsson, fd. dommare i Hæstiréttur
Íslands Hjörtur Torfason, advokat Dóra Sif Tynes.
Norge: Professor Ragna Aarli, førsteamanuensis Herman Bruserud (ordförande),
statsadvokat Aina Mee Ertzeid, sivilombudsmann Aage Thor Falkanger,
juridisk direktør Hans Henrik Klouman, professor Hans Fredrik Marthinussen,
høyesterettsdommer Wilhelm Mathesson, lagdommer Kine Steinsvik, advokat Are
Stenvik, avdelingsdirektør Arnulf Tverberg, førsteamanuensis Birgitte Hagland
(suppleant).
Sverige: Hovrättspresident Erik Brattgård, rätts- och expeditionschef Johan
Danelius, justitierådet Ulrik von Essen, justitierådet Henrik Jermsten, chefsrådman
Camilla Olsson, generalsekreterare Anne Ramberg, professor Mårten Schultz, vice
riksåklagare Kerstin Skarp, fd lagmannen Stefan Strömberg (ordförande), chefsjurist
Hans Wibom.
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6. Vägledning för referenter, korreferenter
och debattledare samt föredragshållare
vid det 41 nordiska juristmötet
i helsingfors 24–25.8.2017
30.10 2016

Inledning
Vid de nordiska juristmötena läggs huvudvikten i det fackliga programmet på
diskussioner vid s.k. sektionsmöten med ett i förväg av debattledare, referent och
korreferent förberett diskussionsupplägg med efterföljande inlägg av mötesdeltagarna.
Vissa ämnen läggs fram som föredragsämnen i de fall då denna form kan anses lämpa
sig bättre. Inför förhandlingarna vid det 41 nordiska juristmötet i Helsingfors den
24-25 augusti 2017 lämnas följande upplysningar och riktlinjer för aktivdeltagarna
dvs. referenter, korreferenter och debattledare samt föredragshållare.

Sektionsmötena
Planering och förberedelse av sektionsmötena

Huvudansvaret för planeringen och förberedelserna av en ämnesdiskussion har
ämnets debattledare, referent och korreferent. Förberedelserna och genomförandet
av ett sektionsmöte är naturligtvis beroende av det aktuella överläggningsämnet. De
ansvariga för ett sektionsmöte har därför frihet att i olika detaljer själva bestämma
om den närmare uppläggning som lämpar sig för det aktuella ämnet.
Debattledaren har ett övergripande ansvarar för att förberedelsen genomförs
först i samarbete mellan debattledaren och referenten och senare korreferenten.

Referenten
Referentens skriftliga underlag för diskussionen (referatet) bör vara relativt
kortfattat. Referatet publiceras på mötets hemsida inför mötet och efter mötet i den
tryckta berättelsen (se närmare ”Tekniska anvisningar för referenter, korreferenter
och föredragshållare”).
Referatet ska ge en kort översikt och analys av ämnet. Tyngdpunkten ska ligga på
de frågor som referenten finner viktiga att debattera. Frågorna kan formuleras som
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teser eller på något annat lämpligt sätt. Dessa kan redovisa referentens personliga
synpunkter, kritik av rådande förhållanden, förslag till reformer mm. I en del fall
kan det vara påkallat att referatet innehåller en kort redogörelse för gällande rätt och
förhärskande åsikter i ett eller flera av de nordiska länderna. Referenten bör avhålla
sig från att utöver detta redogöra för rättsläget i de olika länderna. Ibland kan ämnet
kräva en vidare internationell utblick.
Utöver det skriftliga referatet ska referenten även förbereda en muntlig presentation
som stimulerar och underlättar genomförandet av diskussionen (se nedan under
Genomförandet av diskussionen).
Referatet ska vara korreferenten, debattledaren och mötets generalsekreterare
till handa senast den 1 februari 2017.

Korreferenten
Även korreferenten ska upprätta ett skriftligt inlägg, ett korreferat (se närmare
”Tekniska anvisningar för referenter, korreferenter och föredragshållare”). Till
skillnad från referatet publiceras inte korreferatet före mötet. Däremot ingår det i
den tryckta berättelsen, som ges ut efter mötet.
Det är korreferentens uppgift att ge en kritisk analys och värdering av referentens
teser och synpunkter i övrigt. Korreferenten kan antigen ställa upp antiteser, komma
med kompletterande synpunkter eller angripa ämnet ur ett annat perspektiv, allt
för att ge ytterligare underlag för den efterföljande diskussionen. Korreferentens
inlägg bör dock hållas inom de sakliga ramar som referenten har angett, såvida inte
korreferenten anser att viktiga sidor av ämnet har lämnats obeaktade. Korreferenten
bör inte lämna någon särskild redogörelse för rättsläget i sitt hemland annat än om
detta är absolut nödvändigt för den rätta förståelsen av korreferentens inlägg (se
nedan under Genomförandet av diskussionen).
Korreferatet ska vara referenten, debattledaren och generalsekreteraren till
handa senast den 1 juli 2017. Korreferenten kan vid behov komplettera det
skriftliga korreferatet efter mötet. För att ett kompletterat korreferat ska kunna
tas in i den tryckta berättelsen bör det tillställas generalsekreteraren senast den
10 september 2017.
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Debattledaren
Debattledaren leder debatten vid sektionsmötet (se nedan under Genomförandet
av diskussionen), men har därutöver också en central funktion vid planläggningen
av mötet.
Debattledaren bör redan på ett tidigt stadium verka för att diskussionen får ett
lämpligt upplägg. Debattledaren kan för det första genom förslag till referenten
och korreferenten bidra till att dessa lägger grunden för en intressant och fruktbar
diskussion. Det är värdefullt om debattledaren, referenten och korreferenten
resonerar igenom ämnet i samband med att referatet skrivs. Så snart debattledaren
har fått referatet bör han eller hon ta kontakt med referenten och korreferenten för att
komma överens om den fortsatta förberedelsen och upplägget av diskussionen. Under
själva juristmötet bör debattledaren sammanträffa med referent och korreferent för
en förberedande diskussion om hur sektionsmötet ska genomföras.
Utöver sitt samarbete med referent och korreferent kan det vara av vikt att
debattledaren före mötet tar kontakt med mötesdeltagare med särskilda insikter i
ämnet. För detta ändamål tillställs debattledaren en preliminär deltagarförteckning
under sommaren 2017. En lämplig ordning är att någon eller några mötesdeltagare
i förväg ombeds att göra ett inlägg i debatten.

Genomförandet av diskussionen
Det är av största vikt att debattledningen är aktiv och inbjuder till diskussion.
Debattledaren bör uppmana samtliga att tala tydligt och inte alltför fort och vid
behov upprepa detta. Det på förhand publicerade referatet får förutsättas vara
bekant för mötesdeltagarna och det är således inte nödvändigt att återge innehållet
i referatet. En vägledning för deltagare i debatten publiceras på mötets hemsida och
finns tillgänglig vid sektionsmötet.
Det är en uppgift för debattledaren att presentera referent och korreferent, att
vid behov ge en kort bakgrund till ämnesvalet och att för deltagarna beskriva
diskussionens upplägg och de riktlinjer som ska gälla.
För varje sektionsmöte har anslagits en viss tid. Denna tid ska hållas.
Sektionsmötet kan genomföras på olika sätt. Syftet med den inledande delen av
sektionsmötet är att stimulera till diskussion. Det traditionella upplägget är att
referenten först får ordet för ett inledningsanförande, varefter korreferenten får ordet.
Referenten ska i sitt inledningsanförande lyfta fram centrala frågeställningar eller
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teser i det skriftliga referatet. Korreferenten ska, gärna med utgångspunkt i några
antiteser eller ett avvikande perspektiv på ämnet, lägga grund för en diskussion av de
huvudsynpunkter som referenten har fört fram. Ett annat upplägg av den inledande
delen av sektionsmötet kan beskrivas som ett meningsutbyte mellan referent och
korreferent under ledning av debattledaren kring de centrala frågeställningarna. Den
inledande delen av sektionsmötet bör inte ta mer än 30 minuter i anspråk.
Det är önskvärt att referenter och korreferenter använder sig av visuella hjälpmedel
(t.ex. PowerPoint-presentation) för att stödja och tydliggöra den muntliga
framställningen. Det underlättar för mötesdeltagarna att få en bra överblick över
de centrala problemställningarna och – vilket är nog så viktigt – att förstå talare
med annat modersmål. Dessa översikter bör vara enkla och lättlästa, exempelvis
grafiska översikter, isolerade ord eller korta fraser. De bör primärt vara inriktade på
framställningens disposition och huvudpunkter. Längre texter ska absolut undvikas.
I vissa fall kan det vara informativt att presentera nyckelord på ett annat nordiskt
språk än talarens. Tekniska anvisningar för användandet av PowerPoint-presentation
publiceras på mötets hemsida.
Efter den inledande delen vidtar diskussionen. Debattformen är fri muntlig
diskussion. Uppläsning av ett på förhand utarbetat inlägg bör undvikas, i vart fall
om det visar sig att inlägget inte är anpassat till de ramar som har dragits upp
för diskussionen. Diskussionens ändamål är främst att ställa olika synpunkter mot
varandra. Stor restriktivitet bör därför iakttas ifråga om rent informativa inlägg,
t.ex. rörande rättsläget i talarens hemland. Erfarenheten visar att det kan vara svårt
att hantera en diskussion som delas upp i alltför många avsnitt. En uppdelning, som
naturligtvis i en del fall kan vara högst önskvärd, kräver noggranna överväganden
så att den blir ändamålsenlig och inte upplevs som ett hinder för åsiktsutbytet. En
uppdelning i avsnitt medför självfallet att en talare bör kunna få ordet vid flera
tillfällen, vilket kan kräva särskilda regler i fråga om talartiden (se nedan).
Debattledaren bestämmer talarordningen. Vid bestämmande av talarordningen bör
hänsyn tas till att talarna från de olika länderna får ordet i en lämplig ordning, gärna
så att talare från olika länder byter av varandra. Å andra sidan är det grundläggande
att juristmötet är en enhet och inte ett forum för debatt mellan olika nationer. Det
är därför inte nödvändigt att i varje diskussion kalla fram deltagare från vart och
ett av de nordiska länderna.
Bortsett från att debattledaren kan lämna tillfälle till korta repliker kan varje talare
normalt få ordet endast en gång. Talartiden är begränsad. Ett inlägg bör normalt
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inte överstiga fem minuter. Avvikelse från reglerna om talartid kan naturligtvis
komma ifråga om det under diskussionen uppstår tidsnöd eller om det tvärtom visar
sig finnas gott om tid till förfogande.
Debattledaren kan när som helst under diskussionen låta referenten eller korreferenten
få ordet för korta kommentarer, tillrättalägganden eller repliker. Vid slutet av
diskussionen ska både referenten och korreferenten få tillfälle till slutreplik. Det är
en fördel om debattledaren kan avsluta sektionsmötet med en sammanfattning av
diskussionens huvudlinjer och resultat. Diskussionen eller en sammanfattning av
den publiceras inte i den tryckta berättelsen.
Till varje sektionsmöte utses en sekreterare. Sekreteraren står till debattledarens
förfogande och kan under diskussionen bistå med att ta emot talaranmälningar,
kontrollera talartid m.m.

Föredrag
Föredraget bör utformas så att välorienterade jurister utan specialkunskaper inom
ämnet kan få utbyte av föredraget, oavsett vilket av de fem nordiska länderna
åhörarna kommer från. Föredraget bör inte vara en redogörelse för rättsläget i ett
eller flera av de nordiska länderna utan bör ge åhörarna en överblick som både väcker
till eftertanke och till nyskapande diskussioner.
Föredragshållarens inlägg publiceras inte före mötet. Mötesdeltagarna har således inte
i förväg haft möjlighet att göra sig bekanta med huvudinnehållet. Föredragshållaren
uppmanas därför att använda sig av visuella hjälpmedel (t.ex. PowerPointpresentationer) för att stödja den muntliga framställningen. Det underlättar för
mötesdeltagarna att få en bra överblick över de centrala problemställningarna
och – vilket är nog så viktigt – att förstå talare med annat modersmål. Dessa
översikter bör vara enkla och lättlästa, exempelvis grafiska översikter, isolerade ord
eller korta fraser. De bör primärt vara inriktade på framställningens disposition
och huvudpunkter. Längre texter bör absolut undvikas. I vissa fall kan det vara
informativt att presentera nyckelord på ett annat nordiskt språk än talarens. Tekniska
anvisningar för användandet PowerPoint-presentation publiceras på mötets hemsida.
Av hänsyn till förståelsen hos åhörare från de övriga nordiska länderna är det viktigt
att föredragshållaren talar långsamt och tydligt.
Det avsätts i regel ca en timme för ett föredrag. Själva föredraget förväntas vara
i ca 30–40 minuter och därefter finns tid för efterföljande frågor och kommentarer
från salen och eventuell debatt med åhörarna.
695

Vägl edning för ref eren t er, korref eren t er och deb at t l eda re

Föredragshållaren bistås av en ordförande som introducerar föredragshållaren
och vid behov ger en kort bakgrund till ämnesvalet. Ordföranden fördelar ordet
bland åhörarna och ger föredragshållaren tillfälle att vid behov komma med en
slutanmärkning.
Föredraget publiceras efter mötet i den tryckta berättelsen (se närmare
”Tekniska anvisningar för referenter, korreferenter och föredragshållare”). För att
föredraget ska kunna tas in i den tryckta berättelsen ska det tillställas mötets
generalsekreterare senast den 10 september 2017.

Kontaktupplysningar
Eventuella frågor kan riktas till mötets generalsekreterare juris magister, associate
Christer Svartström per e-post christer.svartstrom@castren.fi.
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7. Tekniska anvisningar för referenter,
korreferenter och föredragshållare
30.10 2016

Omfång
Referatet ska omfatta högst 10–15 A4-sidor, men får gärna vara kortare. Korreferatet
ska i regel vara kortare än referatet. Föredraget kan lämpligen omfatta kring 10 sidor.

Titel, författare och ingress
Rubriken anges överst i dokumentet.
Därefter anges författarens namn samt en kortfattad presentation. Nuvarande titel/
befattning/yrke ska dock alltid framgå.
Referatet ska inledas med en kort ingress (15–20 rader) som sammanfattar ämnet
och de frågeställningar referenten önskar lyfta fram. Även korreferat och föredrag
kan inledas med en ingress.

Rubriker och fotnoter
Bidraget ska innehålla rubriker och eventuellt underrubriker. Undvik fler än två
rubriknivåer. Rubrikerna anges på följande sätt: 1. Rubrik, 1.1. Underrubrik.
Fotnoter kan användas vid behov. Alltför långa fotnoter ska undvikas. Fotnoter
anges med löpande numrering.

Textbehandling
Bidraget ska vara i word-format. Teckenstorlek ska vara 12 pt, radavstånd 1,5 och
teckensnittet Times New Roman.
Använd inte understrykningar eller fet stil. Eventuella förstärkningar i texten kan
markeras med kursiv.
Använd inte indrag för stycken eller rak högermarginal. Avstavning bör inte heller
användas.
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Skicka in bidraget
Bidraget sänds i elektronisk form till mötets generalsekreterare Christer Svartström
(christer.svartstrom@castren.fi). Referatet sänds samtidigt till korreferent och
debattledare och korreferat till referent och debattledare. De tidsfrister som utsatts
i ”Vägledning för referenter, korrferenter och föredragshållare” ska iakttas.
Eventuella frågor beträffande det skriftliga bidraget kan riktas till generalsekreteraren.
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8. Vägledning för debattdeltagare

14.8.2017

Vid det nordiska juristmötet läggs huvudvikten i det fackliga programmet på
diskussioner vid s.k. sektionsmöten. Debattledare, referent och korreferent har på
förhand förberett sektionsmötet och referatet som ligger till grund för diskussionen
har publicerats på mötets hemsida. I enlighet med debattledarens anvisningar inleds
sektionsmötet antingen med muntliga presentationer av referent och korreferent eller
alternativt med en modererad diskussion med referent och korreferent kring ämnets
centrala frågeställningar.
För att den efterföljande diskussionen ska belysa ämnet mångsidigt och åsiktsutbytet
bli givande för alla deltagare ber vi att de som önskar uttala sig i diskussionen noterar
följande.
 Diskussionens syfte är att lyfta fram nya synpunkter och att ställa olika
åsikter mot varandra. Inlägg av rent informativ karaktär, t.ex. inlägg som
huvudsakligen beskriver rättsläget i talarens hemland, ska undvikas.
 Den som önskar få ordet meddelar om detta genom att fylla i namn, titel och
land på ett kort som tillhandahålls av mötesassistenterna i salen och returnera
kortet till assistenten. Särskilt i de mindre mötessalarna kan man be om ordet
genom handuppräckning om debattledaren så bestämmer.
 Debattledaren beslutar om talarordningen.
 Den som får ordet ska först uppge namn, titel och land.
 Inläggen i diskussionen är begränsade till 5 minuter. Varje enskild talare kan
i regel få ordet bara en gång med undantag för korta repliker i enlighet med
vad debattledaren bestämmer.
 Tänk på mötesdeltagare med ett annat modersmål än ditt eget. Tala långsamt
och artikulera tydligt! Använd alltid mikrofon!
Det fackliga programmet inkluderar även några föredrag. Efter föredraget har
deltagarna möjlighet att ställa frågor till föredragshållaren och komma med korta
kommentarer.
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Anvisning för Message Wall under avslutningsdiskussionen
Avslutningsdiskussionen har formen av en modererad debatt med två panelister.
Även mötesdeltagarna kan bidra till diskussionen, ställa frågor och kommentera.

Gör så här:
 Öppna websidan mwall.mobi/njm i webbläsaren på din mobil eller tablett.
 Skriv din fråga eller kommentar på sidan som öppnas. Håll din fråga eller
kommentar kort och koncis!
 När du är klar, tryck på sändningsknappen på sidan för att skicka in din text.
 Texten du skickade kommer upp på den stora skärmen om en stund.
 Du kan ställa tilläggsfrågor på samma sätt.
 Om du får problem med websidan går det även att skicka din fråga eller
kommentar per SMS till numret +358 457 396 0114. Din text kommer fram
efter en liten stund.
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9. Stadgar för de nordiska juristmötena
Antagna 1872, ändrade 1919, 1934, 19948 och 1960
§1

De nordiska juristmötena hava till ändamål att genom anordnade förhandlingar
mellan danska, finska, is-ländska, norska och svenska jurister verka till utbildande av
ett på sakkunskap grundat och såvitt möjligt sammanstämmande omdöme angående
rättsoch lagstiftningsfrågor, som äro av vikt för de nordiska rikena.
§2

Vid varje juristmöte bestämmes tid och plats för nästa sammankomst.
§3

Vid varje juristmöte väljes för varje rike av deltagarna från det riket en lokalstyrelse,
som fungerar till slutet av nästa möte. Den utgöres av högst tio ledamöter.
Lokalstyrelserna bilda tillhopa en gemensam styrelse.
§4

Det tillkommer lokalstyrelsen för det land, varest möte skall hållas, att vidtaga
nödiga åtgärder för dettas förberedande och anordnande. Alla förslag till
överläggningsämnen, betänkanden, utlåtanden o.dyl., som önskas förelagda mötet,
avgivas till densamma.
§5

Såvitt möjligt är, skola de muntliga förhandlingarna på juristmötena förberedas
därigenom, att förslagen till överläggningsämnen, försedda med en kortfattad
motivering eller utveckling, utdelas till deltagarna lämplig tid före mötet. Om
så finnes ändamålsenligt, kunna över de inkomna förslagen inhämtas skriftliga
betänkan-den eller utlåtanden, vilka, likaledes tryckta, före mötet utdelas.
§6

När en fråga icke anses vara tillräckligt debatterad på ett juristmöte, kan densammas
vidare behandling upp-skjutas till ett följande, och kan då åt en eller flera deltagare
i mötet lämnas uppdrag att i ämnet avgiva skrift-liga betänkanden eller utlåtanden,
vilka skola tryckas och utdelas lämplig tid före nästa möte.
Förhandlingarna om en på ett möte förekommande fråga kunna, när ordföranden
finner det lämpligt, avslutas med omröstning över föreslagna resolutioner.
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§7

Förhandlingarna på juristmötena ledas av en för varje möte utsedd ordförande,
vilken tillika bestämmer, i vilken ordning ämnena skola företagas till behandling.
Ordföranden väljes vid förhandlingarnas början av och bland deltagarna i mötet.
På samma sätt väljes fyra vice ordförande och fem sekreterare, en för varje rike.
§8

Förhandlingarna äga rum å de fem nordiska språken. Göres under mötet offentliga
muntliga förhandlingar diskussionsinlägg på finska eller isländska, bör inlägget
omedelbart genom den finska eller isländska lokal-styrelsens försorg översättas
till danska, norska eller svenska och även på detta språk upptagas i den tryckta
berättelsen över förhandlingarna.
§9

Över förhandlingarna på varje juristmöte utgives en tryckt berättelse.
§ 10

Var och en deltagare i de nordiska juristmötena erlägger en avgift som för varje möte
fastställes av den ge-mensamma styrelsen. Den som en gång har antecknat sig anses
som deltagare till dess han anmäler sitt ut-träde. Deltagarna äga rätt att erhålla
de tryckta meddelanden, som utdelas före mötet, och den tryckta berät-telsen om
förhandlingarna, vilken sedermera utgives.
§ 11

Lokalstyrelsen i det land, där mötet skall hållas, har att föra räkenskaper över
samtliga inkomster och utgif-ter rörande mötet. Avgifterna för mötet uppbäres i
varje land av lokalstyrelsen därstädes, vilken senast en månad efter det mötet ägt
rum, till lokalstyrelsen i det land, där mötet hållits, inbetalar vad sålunda uppburits med avdrag av vad enligt åtföljande räkning utgivits för mötets förberedande.
Avgifter, som därefter er-läggas i annat land, än det där mötet hållits, skola efter
hand som de inflyta översändas utan avdrag.
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10. Protokoll
fört vid möte med den gemensamma nordiska styrelsen för de nordiska juristmötena
den 23 augusti 2017 i Helsingfors
§1

Matti Pellonpää förklarade mötet öppnat.
§2

Den föreslagna dagordningen fastställdes.
§3

Matti Pellonpää valdes till ordförande för mötet och Anna-Karin Mickwitz valdes
till sekreterare vid mötet.
§4

Styrelsen enades om att föreslå
 justitierådet Matti Pellonpää till ordförande vid det 41 nordiska juristmötet,
 professor Mads Bryde Andersen, højesteretsadvokat Ragnar Tómas Árnason,
professor Inge Lorange Backer och f.d. lagman Stefan Strömberg till vice
ordförande samt
 landsdommer Susanne Skotte Wied, professor Ragnhildur Helgadóttir, første
amanuensis Herman Bruserud och regeringssekreterare Kerstin Bynander till
sekreterare vid mötet.
Matti Pellonpää upplyste om att den finska lokalstyrelsen utsett juris magister
Christer Svartström till generalsekreterare vid mötet.
§5

Generalsekreterare Christer Svartström informerade om arrangerandet av det 41
nordiska juristmötet.
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§6

Stefan Strömberg föredrog den svenska lokalstyrelsens redovisning för Stiftelsen
Gunnar Swensons fond 2014-2016 och Rolf Johansson föredrog revisionsberättelsen.
Den svenska lokalstyrelsen beviljades ansvarsfrihet för förvaltningen. Det bestämdes
att Rolf Johansson och Lena Gustavsson skulle vara revisorer för tiden fram till
nästa juristmöte.
§7

Matti Pellonpää inledde med att presentera frågan om en möjlig resolution av det
41 nordiska juristmötet med anledning av situationen i bl.a. Polen och Ungern.
Initiativet till en potentiell resolution kom från Sverige. Efter en omfattande
diskussion med olika åsikter om resolutionens ordalydelse och om huruvida en
resolution alls skulle avges av det nordiska juristmötet, beslutades att ordförandena
för lokalstyrelserna tillsammans utarbetar ett kompromissförslag som behandlas och
läggs fram till godkännande på lokalavdelningarnas möten.
§8

Några övriga frågor anmäldes inte.
§9

Mötet förklarades avslutat.
Som ovan
Anna-Karin Mickwitz

Matti Pellonpää
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11. Reglemente för Gunnar Swensons Fond
för de nordiska juristmötena
Fastställt av den gemensamma styrelsen för de nordiska juristmötena den 2 november
1920, ändrat av den gemensamma styrelsen den 25 augusti 1948 och den 17 augusti
2011
Sedan e.o. hovrättsnotarien Gunnar Swenson i Malmö lämnat den svenska
lokalstyrelsen för det elfte nordiska juristmötet ekonomisk garanti för mötesutgifterna
intill ett belopp av 100.000 kronor samt vid mötet förklarat sig vilja, efter det
beloppet till erforderlig del tagits i anspråk för sagda ändamål, överlämna återstoden
till styrelsen för de nordiska juristmötena att användas såsom en fond för framtida
möten, har styrelsen jämlikt bemyndigande av nämnda juristmöte för den sålunda
bildade och sedermera till styrelsen överlämnade fonden, vars grundkapital den 1
januari 1920 utgjorde 82.303 kronor 50 öre, fastställt följande reglemente:
§ 1.

Fondens avkastning användes i den ordning nedan sägs till bestridande av
organisations- och tryckningskostnader samt andra utgifter för de nordiska
juristmötena.
§ 2.

Fonden förvaltas av den svenska lokalstyrelsen.
Lokalstyrelsen är beslutför när minst fem av dess ledamöter äro tillstädes.
§ 3.

Fondens medel ska, i den mån de inte bör hållas tillgängliga för bestridande av
utgifter för det med fonden avsedda ändamålet och löpande förvaltningskostnader,
placeras i enlighet med det placeringsreglemente som den gemensamma styrelsen
har beslutat för varje tid.
§ 4.

För ändamål, som i § 1 säges, må styrelsen i det land där juristmöte skall hållas
uppbära den behållna avkastningen för de tre år som närmast föregå juristmötets
år. Hälften av beloppet får lyftas tidigast den 1 mars, återstoden tidigast den 1 juli.
Dock får högst 20 % av den årliga avkastningen fonderas i syfte att användas för
ändamålet i samband med ett senare möte.
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§ 5.

Behållen avkastning, som icke tages i anspråk för bestridande av utgifter för
juristmötena, skall läggas i fonden.
§ 6.

Fondens räkenskaper avslutas för kalenderår.
§ 7.

Vid varje juristmöte utser styrelsen två revisorer jämte lika många suppleanter.
Revisionsberättelsen avgives å nästföljande möte till styrelsen. Berättelsen inflyter
i mötets tryckta förhandlingar.
I val av revisorer och beslut om ansvarsfrihet deltaga ej den svenska lokalstyrelsens
ledamöter.
§ 8.

Ändring av detta reglemente må beslutas av styrelsen. För beslutets giltighet
erfordras att det biträtts av minst hälften av de röstanden inom varje lokalstyrelse
och att de, som sålunda förenat sig om beslutet, tillika utgöra minst två tredjedelar
av samtliga röstande.
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12. Verksamhetsberättelse för
Stiftelsen Gunnar Swensons fond
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