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Debatlederen, advokat Jesper Lett, Danmark:

Debatlederen bød velkommen og gav nogle praktiske oplysninger.

Referenten, advokat Jacob Nørager-Nielsen, Danmark:

Det emne, som er stillet - Aftaler om ansvar ved edb-programmer - er så om-
fattende, at referenten er nødt til at begrænse sig.

Når man imidlertid skal drøfte problemer vedrørende programmel, som jeg har
valgt at kalde det, er man nødt til at se i øjnene, at programmel i 1980/1990'erne
meget ofte er led i totalleveerancer, som implicerer såvel maskinel, standardpro-
grammel som programmel, der er udviklet.

Så skal der skabes et meningsfuldt grundlag for en praktisk diskussion, må man
tage udgangspunktet i en total edb-leverance. Denne situation har dog stadigvæk
den sammenhæng med det stillede emne, at det er klart, at det er vedrørende
programmellet, at de største problemer rejser sig. Det er her ansvaret især lurer.
Og det er her tabene, hvis det går galt, bliver størst.

Jeg vil alligevel ikke blot tale om ansvar, men om det jeg i mit indlæg har kaldt
den kontraktsmæssige hæftelse. Ansvar er for snævert et begreb, fordi det, når
det går galt, ikke bare er et spørgsmål om erstatning til kunden. Problemet er i
ligså høj grad, hvorvidt kunden kan kræve afslag eller måske rejse krav om op-
hævelse eller en kombination af disse beføjelser.

Spørgsmålet om produktansvar er jo altid oppe i tiden, og mit indlæg ville være
ufuldstændigt, hvis der ikke også fremførtes noget om dette emne. Det vil derfor
ske.

Det er referentens pligt på de Nordiske Juristmøder at søge at skabe det bedst
mulige grundlag for en efterfølgende diskussion. Der skal helst være forhold, som
deltagerne til en vis grad er uenige om, og i denne relation er det naturligt at fo-
kusere på den modsætning, som nu eksisterer i den skandinaviske litteratur mel-
lem de, der som jeg, mener, at man kan indordne edb-kontraktsretten under de
eksisterende kontraktsretlige systemer - køberet, entrepriseret og almen kon-
traktsret - og så de som mener, at man er nødt til at gribe til mere specifikke
overvejelser her i edb-tiden, og muligvis omformulere culpa-reglen m.v.

Jeg har i mit indlæg betegnet mig selv som tilhørende den empiriske linie. Jeg
skal fremhæve, at dette ikke er et udtryk, som jeg selv har fundet på. Det er den
anden fløj - herunder Mads Bryde Andersen - som i sine edb-retlige værker har
valgt at betegne mig samt en række andre forfattere for „empiriske". Jeg har

15 Det 32. nordiske juristmøde
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modsvarende valgt at kalde hans linie for „erkendelsesteoretisk" eller „relati-
vistisk". Men disse termer er naturligvis i sidste ende ikke væsentlige.

Mit standpunkt er som nævnt, at man kan, og at man bør, indordne de edb-
kontratsretlige problemstillinger under den velkendte kontraktsret - dvs. under
køberetten, under entrepriseretten, under funktionærretten, og under hvad man
kan kalde det almindelige professionelle ansvar for rådgivere.

Mads Bryde Andersen mener, at mere nuancerede standpunkter skal til. Men
da han er til stede, vil han selv efterfølgende drage omsorg for at referere sine
standpunkter i så henseende.

Hvis man, som jeg, herefter defineres som tilhørende den „empirisk-linie",
hvad er det da for regler, som man mener bør lægges til grund, når vi behandler
edb-kontraktsretlige problemstillinger?

Forenklet sagt angiver jeg i mit indlæg, at hvis det er standardprogrammel, der
overdrages - f.eks. et salg af tekstbehandlingssystem - så er det gammeldags kø-
beret. Er der tale om specialudviklet programmel, vil jeg henføre opgaven under
entrepriseretten. Og det heldige er, at de køberetlige og de entrepriseretlige reg-
ler i det store hele er ens i de nordiske lande.

Baggrunden for min tese om, at udviklet programmel skal dækkes under entre-
priseretten, er, at det er karakteristisk for entrepriseretten, at leverandøren har
en præstationspligt. Det er ikke en vare, som skal leveres, men et resultat, nemlig
et programmel, der skal kunne fungere, på samme måde som et hus i entre-
priseretten ikke må falde sammen.

En væsentligt del af edb-leverancer udgøres af vedligeholdelseskontrakter. Det
er således sædvanligt, at store edb-leverancer altid vil være ledsaget af en pligt for
leverandøren til at vedligeholde. Også problemer i denne henseende vil jeg ind-
ordne under entrepriseretten. Systemet skal kunne fungere, der er tale om en
præstation, der skal virke.

Det sagte betyder meget forenklet, at man, hvis man koncentrerer sig om de to
typiske misligholdelsessituationer - nemlig forsinkelse og mangler - i første række
må rette sit blik mod genus-reglerne i købeloven eller i hvert fald nogle til-
svarende regler. Altså et strengt ansvar om man vil. Og den korte begrundelse for
et sådant ansvar er, at det er leverandøren, der i helt overvejende grad træffer be-
stemmelse om leverancens gennemførelse - hvilket netop var den oprindelige be-
grundelse for det strenge genusansvar i købeloven. Et sådant ansvar forekommer
også velvalgt på større edb-leverancer.

Der sker ændringer i købeloven i disse år. På baggrund af EF-konventionen fra
1980 og er der i flere skandinaviske lande ved at blive indført nye købelove. Man
vil her formentlig ændre ansvarsgrundlaget en smule, og det kan påregnes, at det-
te vil ske nogenlunde ensartet i Norden. Man vil således i stedet for det eksi-
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sterende genus-ansvar indføre et såkaldt kontrolansvar, hvilket kort sagt vil sige
et ubetinget ansvar for sælger, medmindre han kan dokumentere, at der fore-
ligger en force majeure-lignende situation. Dette ansvarsgrundlag vil dække krav
om det, som man kalder direkte tab, medens et indirekte tab fortsat vil forud-
sætte culpa fra sælgers side.

Som nævnt i mit indlæg tror jeg, at en sådan udvikling også vil påvirke an-
svarsvurderingerne i entrepriseretten - og et sådant ansvarsgrundlag vil alstå efter
min mening passe perfekt på de typiske ansvarsproblematikker edb-retten.

Jeg har i mit indlæg prøvet kort at skitsere det, som jeg vil kalde de formelle
særegenheder vedrørende edb-kontraktsretten, og yderligere det, jeg vil kalde re-
elle særegenheder.

De formelle særegenheder er for det første, at der råder en kolossal terminolo-
gisk forvirring. Man opererer med „basissystemer" og „styresystemer" og „sy-
stemprogrammel", man „implementerer", og man taler om „versioner" og „relea-
ses" og lignende. Og det er en ringe trøst for jurister, at heller ikke teknikerne
forstår hinanden, selvom de måske tror det.

Så grundlaget for edb-kontraktsretten er altså til en vis grad, hvad man kan be-
tegne som en åndelig forvirring på et højere plan med en meget kompliceret tek-
nologi og vedrørende et sagsområde med en helt forfærdelig terminologi.

Det er også et stort problem, at det kontraktsmæssige grundlag i de skandinavi-
ske lande i hvert fald til dato sjældent er af høj kvalitet.

Inspirationen fra entrepriseretten er således markant - og det er isoleret set
fornuftigt. Men entrepriseretten er belastet med det problem, at kontraktsgrund-
laget inden for denne juridiske disciplin ofte heller ikke er særlig fuldstændigt.

Det er endvidere karakteristisk for edb-kontraktsretten, at de fleste kontrakter
på markedet er stærkt inspirerede af anglo/amerikansk praksis. Og denne praksis
danner på mange områder grundlag for kontrakter, som er helt utjenlige i lande,
der som de nordiske i princippet hviler på helt andre retssystemer.

Typisk er det endvidere, at der i eksisterende standardkontrakter indeholdes
mængder af definitioner, som delvis er overflødige, fordi de ikke efterfølgende
bruges i kontrakterne, og somme tider oven i købet er selvmodsigende.

Jeg har udtrykt dette forhold i mit indlæg således, at man skal passe på ikke at
søge at overdefinere, og jeg har tilladt mig at citere en kendt dansk forfatter, Poul
Henningsen, som i en anden sammenhæng om iøvrigt prisværdige forsøg på
sproglig præcision siger, at man skal passe på ikke at overdrive. Man beder jo så-
ledes ikke en enøjet mand om et møde under tre øjne!

Men det er rent faktisk en sådan situation, man efter min mening ofte er hav-
net i, såvel i den teoretiske som den praktiske håndtering af edb-retten.

De reelle særegenheder ved edb-retten er mere interessante. Jeg har i mit ind-
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læg anvendt det latinske bevingede ord, som jeg mener med føje kan bruges ved
edb-leverancer, nemlig absolutum obsoletum - når det fungerer, er det forældet.

Et samlet edb-system vil således næsten altid være ufuldstændigt, når kunden
modtager det. Og det kan være svært at vænne sig til. Biler var også ufuldstændi-
ge værktøjer i 1910. Bare de kunne køre, var kunden i princippet tilfreds. Men bi-
ler har nu nået en høj grad af fuldstændighed. Denne særegenhed ved edb-retten
betyder, at domstole og praktikere må vænne sig til ved mangelsbedømmelse ved-
rørende edb-leverancer at anlægge en mildere vurdering, end hvad der måtte føl-
ge af den sædvanlige kontraktsret.

Et andet karakteristika er, at der opstår et meget betydeligt afhængighedsfor-
hold mellem parterne. Næsten alle virksomheder i Norden har nu skiftet deres
papirbaserede systemer ud med edb. Og alle kender den ødelæggende effekt for
virksomheden, når systemet så bryder ned.

Dette afhængighedsforhold mellem parterne betyder på den ene side, at bruge-
ren må påregne selv at skulle yde en større indsats end i andre leverandørkon-
trakter. Han må således drage omsorg for selv at forsyne leverandøren med alle
tilbørlige oplysninger og kan ellers komme i det, som vi kan kalde en egenskylds-
situation.

På den anden side kan man ikke bare over for brugeren overføre kontrakts-
rettens i praksis ganske strenge regler om påpasselighed, om undersøgelsespligt
og om reklamation. Her må man være mildere, idet brugeren oftest modtager en
leverance, som for ham ikke er særlig overskuelig.

Tilsvarende tror jeg, at det kan lægges til grund, at der såvel er afhjælpningsret
og afhjælpningspligt i edb-retten, hvorimod dette ikke altid vil være tilfældet i kø-
beretten.

Man skal også være opmærksom på, at en ophævelse ofte vil være en meget
kompliceret operation. Der er naturligvis gennemført ophævelsessager også i edb-
retten, men sædvanligvis må parterne, når noget går galt i en stor edb-leverance,
erkende, at et kompromis i form af et forlig vil være den eneste rimelige løsning.
Denne problemstilling er imidlertid ikke forskellig fra situationen i entrepriseret-
ten, hvor en leverandør, som f.eks. har påtaget sig at grave en brønd, jo ikke ved
en ophævelse kan få sit udførte arbejde tilbageleveret, hvorfor der må tilstræbes
andre løsninger.

Den særegenhed, som stikker mest i øjnene, er, at konsekvenser af selv be-
skedne fejl kan blive vidtrækkende. Det er det, som hedder, at „liden tue kan
vælte et stort læs". Det har man allerede set mange eksempler på i edb-retten.
Jeg har i mit indlæg nævnt det berømte eksempel med raketten, der blev sendt ud
i verdensrummet, fordi der var sket en umiddelbar bagatelagtig fejl, i og med at



Ansvarsspørgsmål ved aftaler om EDB-programmer 229

et semikolon var blevet til et komma. Men man har også oplevet, at fondsbørsen
ikke kan fungere, og at telefonsystemer bryder ned med den konsekvens, at en
stor procentdel af bestilte samtaler ikke kommer frem. Det er endvidere fore-
kommet, at patienter er døde af forkert dosseret medicin, som var styret af edb.

Så der findes altså allerede nu mange eksempler på helt fatale skader, som er
forårsaget af edb-udnyttelse.

Dette betyder, at man også i edb-retten er nødt til at vende sig mod de almin-
delige grænser for ansvar i kontrakt. En mekaniker kan naturligvis ikke hæfte for
alle tab forårsaget af en satelit, der forsvinder i verdensrummet. På samme måde
som en entreprenør, der måske har udført en forholdsvis beskeden del af entre-
prisen, men som alligevel bliver årsag til, at en bro vælter med en skade på kr. 30
mill, til følge, ikke i praksis kommer til at betale et så voldsomt beløb i erstatning.

Den sædvanlige formulering vedrørende disse emner i kontraktsretten hedder,
at man kun skal erstatte det adækvate tab. Dette omformuleres ofte til, at man
kun skal erstatte det tab, som er påregneligt. Men det er i edb-retten en dårlig be-
grænsning, fordi det desværre ofte er aldeles påregneligt, at små edb-fejl kan for-
årsage meget store skader.

Skal man have en rimelig begrænsning vedrørende erstatningskrav i edb-retten,
må man nok gribe til andre regler. Især inden for transportretten har man således
en vis tradition for, at vederlaget, købesummen, skal stå i et rimeligt forhold til
risikoen, til den opståede skade. Jeg tror, at en sådan begrænsning også nødven-
digvis må gøre sig gældende inden for edb-retten. Men jeg skal gentage, at en så-
dan begrænsning ikke er en særegenhed for edb-retten, idet den altså også kendes
andre steder fra. Men i edb-retten kan det ikke undgås, at problematikken om
misforholdet mellem det ydede vederlag og den påtagne risiko ofte vil blive aktu-
el.

Emnet produktskader skal også nævnes, idet det jo er notorisk, at der også op-
træder produktansvar i edb-retten.

Det store problem i læren om produktskader er i virkeligheden, hvornår en
skade skal rubriceres som produktskade, og hvornår en opstået skade bør be-
handles efter generelle køberetlige eller kontraktretlige principper iøvrigt. Det er
et vanskeligt og meget omdiskuteret emne, og denne rubriceringsmæssige pro-
blematik optræder selvfølgelig også i edb-retten. Der er imidlertid ingen tvivl om,
at der inden for edb-retten forekommer skader, hvor f.eks. patienter dør på
grund af forkert doseret medicin, eller hvor trafiklys styres forkert med ulykker
tilfølge. Og allerede for mange år siden er det sket, at flyvemaskiner er styrtet
ned på grund af forkert navigationsudstyr - og sådant udstyr vil nu om dage være
edb-styret.
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Man kan måske sige det sådan, at vi nu om dage rent faktisk har involveret edb
i så mange af dagligdagens redskaber - være sig fyldepenne eller køleskabe - at
det nu ikke er en lille mekanisk skrue, der svigter, men en edb-styret automatik.

Som nævnt i mit indlæg har der været dramatiske ulykker i sammenhæng med
meget teknisk avanceret programmel, som imidlertid i sidste ende kunne hen-
føres til banale tekniske fejl. Jeg erindrer her om eksemplet med en mekaniker,
der med en skruetrækker ridsede et solcellepanel med den konsekvens, at en
kommunikationssatellit ikke virkede, efter at den var sendt ud i verdensrummet.

Så det må stedse fremhæves, at banale mekaniske fejl fortsat i den teknologiske
verden kan forårsage lige så store ulykker som avanceret edb-programmel. Men
risikoen for, at en liden tue vælter et stort læs, er nok alligevel blevet særlig stort
inden for edb-verdenen.

Hvis man skal være åndeligt vågen over for den tidligere beskrevne anden fløj,
der behandler edb-retten - den som jeg har valgt at kalde erkendelsesteoretisk
-må man naturligvis spørge sig, om der alligevel ikke i sidste ende eksisterer pro-
blemstillinger, som er specifikt edb-retlige. Og det gør der selvfølgelig.

Efter min mening er væsentligt i så henseende det praktiske problem, der op-
står, når en bruger over for en leverandør kræver, at han får deponeret det, som
man kalder kildeprogrammellet eller sourcen. Det kan være nødvendigt for en
kunde at have adgang til kildeprogrammellet, hvis han fremover skal kunne klare
sig selv, i en situation, hvor leverandøren svigter ham, f.eks. hvis leverandøren
går konkurs. Uden en sådan adgang til, hvad man kan kalde arkitekttegningerne,
har kunden ingen mulighed for hverken at afhjælpe skader eller bygge videre på
systemet.

Praksis i denne situation er, som det er sædvanlig inden for edb-retten, in-
spireret fra anglo-amerikansk ret, hvor tilsvarende aftaler sædvanligvis benævnes
escrow-agreements. Der må her rejses det spørgsmål, hvad det er for en sikker-
hedsret, som brugeren opnår.

Rent praktisk er problemet i første række, at man skal sørge for, at den depo-
nerede kildekode bliver opdateret. Men et krav herom volder ingen juridiske pro-
blemer.

Det vanskelige juridiske spørgsmål er, hvad det er for en særlig sikkerhedsret,
man her etablerer. Den benævnes somme tider som en panteret. Men den le-
verandør, der har deponeret sin kildekode, råder jo fortsat frit over sit program-
mel. Han har kun givet den ret fra sig, at den kunde, der har deponeringsretten,
har lov til, hvis leverandøren misligholder sin aftale, at få kildekoden udleveret
for at klare sig selv på en måde, der burde være nærmere aftalt, hvilket dog sjæl-
dent er tilfældet.

Rent faktisk gennemføres der som nævnt ofte en håndpanteretlignende depo-
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nering, hvilket måske kan forekomme lidt overflødigt. Måske kunne man bare på
samme måde, som når man giver pant i fordringer, afgive en meddelelse til debi-
tor, som sikrer, at der med prioritetsret er skabt en vis fortrinsstilling på et vist
tidspunkt.

Jeg tror ikke, at man i nogen af de nordiske lande har haft en konfrontation i
retspraksis vedrørende spørgsmålet om og gyldigheden af deponering af kildepro-
grammel. Og det har måske også med at gøre, at forholdet med rette kan be-
tegnes en sui generis ret.

Jeg ved imidlertid, at man har haft tilsvarende problemer inden for copyright-
området, hvor et forlag var gået konkurs, og hvor forfattere forgæves prøvede at
hæve separatisrettigheder over varelagre.

Men hele deponeringsproblematikken vedrørende kildekoder er altså måske et
eksempel på noget egenartet for edb-retten, selvom man i en vis udstrækning mø-
der ligeartede problemer inden for immaterialretten i øvrigt.

Men bortset fra ovennævnte holder jeg mig altså til den såkaldte empiriske li-
nie. Medens der ikke var så mange sager i 1980'erne, kommer sagerne nu rent
faktisk for domstolene. Der er ofte tale om det, som man kan kalde 2. genera-
tionssager, dvs. situationer, hvor en kunde skifter sit udtjente edb ud med større
systemer. Der er endvidere ofte tale om ganske komplekse leverancer, invol-
verende såvel maskinel, standardprogrammel som udviklet programmel - og kon-
trakterne er fortsat ofte af en ringe karat. Det er derfor efter min mening et sær-
ligt behov for med fast hånd at søge at placere de sager, som opstår, der, hvor jeg
mener, at de hører hjemme, altså i det gammelkendte kontraktsretlige system - i
stedet for at bidrage til forvirringen med yderligere teoretiske overvejelser.

Korreferenten, advokat Lars Jakob Blanck, Norge:

Både i referentens innlegg og i Mads Bryde Andersens bok om edb-ansvar tas
opp helt grunnleggende og prinsipielle problemstillinger. Dette gjelder allerede
forholdet mellom noe så elementært som faktum og juss. Mellom faktum og juss
er det som vi alle vet meget nær sammenheng. Tar man feil av faktum blir som of-
test resultatet galt. Og tar man feil av jussen så blir det sjelden bedre.

Mads Bryde Andersens doktoravhandling om edb og ansvar er frisk, avklaren-
de og velskrevet. Jeg har hatt stor glede av å lese den. Det samme gjelder re-
ferentens egen bok om edb-kontrakter. Som nordmann må jeg nok innrømme at
det er ikke bare i forholdet til EF, at våre danske kolleger ligger foran i sporet.
Dette gjelder nok også litteraturen om edb-kontrakter og ansvar.
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Ansvarsspørsmålet som jo er sektionsmøtets emne faller i to grupper. Det er
for det første ansvar i kontraktsforhold, og for det annet ansvar utenfor kontrakt.

Hva det annet ansvar - utenfor kontraktsforhold angår - står produktansvaret
sentralt. Dette skyldes tre forhold. For det første er det slik at edb er et generelt
og alsidigt verktøy, som brukes i nær sagt all slags virksomhet også av forbrukere,
det er et forbruk i seg selv. Det andet forhold knytter sig til at edb også brukes el-
ler benyttes til både å produsere og konstruere andre produkter. Og for det tredje
så inngår edb i varierende grad som element i andre produkter og tjenester.

Det friske ved Bryde Andersens avhandling er vel kanskje hans påstander om
at vi jurister tar feil når det gjelder såvel faktum som juss. Med fare for å virke for
provoserende så forstår jeg Bryde Andersen ganske enkelt slik at vi har for det
første ikke forstått edb-ens vesen, altså hva det egentlig er. Da tenker han først
og fremst på programmet. Og for det annet hvis jeg ikke har misforstått så mener
han at vi tar feil når det gjelder jussen.

Da er jeg fristet til å sitere Bryde Andersens bok om EDB-ansvar side 337,
hvor han siterer Holmes:

„The confusion appears to be generated by two causes: First, lawyers and jud-
ges do not understand computers and the operation of computer systems; and se-
condly, almost all computer aquisitions involve both a mixture of sales, leases and
licences and a mixture of goods and services."

Og da er vi kanskje ved sakens kjerne. Det er fristende å sammenlinge dette si-
tatet med en uttalelse som falt i en sentral voldgiftsdom om ansvarsfraskrivelser -
den såkalte Wingull-dommen - fra 1978. Denne voldgiftsdommen gjaldt mislig-
hold av en leveranse til et skip. Rettens formann var professor Sjur Brækhus som
ikke akkurat er mest kjent for å drive med edb-kontrakter. Sitatet er følgende, og
det må kanskje føyes til at dette var en meget teknisk komplisert sak: „Når parte-
ne", sier voldgiftsretten „til tross for det meget betydelige innslag av teknikk i sa-
ken har foretrukket å sette med tre jurister som voldgiftsdommere så må de godta
at dommen for så vitt tekniske spørsmål angår får et præg af legmannsskjønn.
Voldgiftsdommerne har på flere punkter måttet bygge på det helhetsinntrykk de
har dannet sig på basis av de mottatte informationer, uten at det er mulig for ret-
ten å angi hvorfor den valgte løsning teknisk er mer sannsynlig enn den som blev
avvist. At enkelte misforståelser kan ha sneket sig inn utelukkes heller ikke". Jeg
kommer tilbake til dommen senere. Bryde Andersen har snudd så å si hver sten
for å underbygge sine påstander. Og spørsmålet er jo da. Er det noe nytt under
solen, eller under stenene, for å si det slik? Korreferenten mener altså nej og det
har da fått mærklappen den empiriske linje. Bryde Andersen sier ja og det er vel
kanskje da den analytiske linje. Det interessante er at dette jo har gitt seg utslag i
helt forskjellige de lege lata vurderinger. Skal jeg knytte et par argumenter til de
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to linjer så må det kanskje være at de befinner seg på forskjellige baner. De spil-
ler samme spil men på forskjellig nivå, Jeg tør hevde at det kanskje er større ue-
nighet om begrunnelsen enn om resultatet, og denne uenigheten har nær sam-
menheng med edb- programmenes karakter av å være en immaterialsrettslig ytel-
se.

La oss så se litt på det empiriske - de lege lata. For det første kjøpsloven som
helt åpenbart står sentralt. Et klassisk spørsmål er, om kjøpsloven kommer til an-
vendelse eller kommer den ikke. Dette har med definisjonen av kjøp å gjøre.
Kjøpsloven gjelder løsøre. Og da sier Bryde Andersen et klart nej, kjøpsloven
kommer ikke til anvendelse. Mens referenten, Nørager-Nielsen, etter hva jeg for-
står sier et like klart ja. Her bruker vi kjøpsloven. Og hvilke konsekvenser har så
dette for de lege lata? Jo konsekvensen er vel først og fremst om de kjøpsrettslige
ansvarsreglene kommer direkte til anvendelse eller ikke. Dette ser man særlig ty-
delig når det gjelder reglene om forbrukerkjøp som kjøpsloven inneholder pre-
septoriske rettsregler om. De to linjer går her hver sin vei. Bryde Andersen me-
ner at her må man være apen for ut vidende fortolkning. Han gjør gjeldende at det
selvfølgelig er et klart behov til stede for eksempelvis å verne forbrukeren men,
sier han, man må jo gå en annen vei og den veien er såvidt jeg kan forstå da avta-
lelovens § 36, altså en mer skjønnsmessig avtalesensur enn det som følger av de
preseptoriske regler. Begrunnelsen søkes i særlig tre forhold - og her har vi kan-
skje også en vesentlig side af sakens kjerne. Bryde Andersen viser for det første
til at edb- programmer er reproduserbare. For det andre viser han til at de i prak-
sis ikke kan tilbakegis, i praksis går det ikke an å leverere tilbake et dataprogram.
Eksempelvis, når man har hævet leveransen så har man krav på å få returneret
det levererte mot tilbakebetaling av kjøbesummen. Det tredje forhold han peker
på er at det som kjent er vanskelig å spå om fremtiden og at det særlig gjelder når
edb- programmer utvikles. Han mener, sagt med mine egne ord, at det er rimelig
at produsenten ikke på avtaletidspunktet makter å förutse alle problemer han vil
møte underveis, under utviklingen av edb-programmer. Og dette har selvfølgelig
å gjøre med at edb er vanskelig teknikk, utilgjengelig for mange og at det har sine
klare begrensninger. Av dette trekker han tre konsekvenser. For det første, edb
er ikke løsøre. Følgelig har det ikke med kjøp å gjøre. For det annet må dette le-
de til begrenset ansvar for leverandørene. Her kommer blant annet problematik-
ken omkring genusytelser inn i bildet; i Norge er dette nå rettshistorie, fordi vi
har vedtatt en ny kjøpslov. Det kan også pekes på andre forhold som vi kanskje
kan ta opp senere i debatten.

Når det gjelder det første forhold, nemlig at dataprogrammer er reproduser-
bare, så er det jo ikke noe nytt. Man behøver ikke se længere enn till kopimaski-
nene som vi alle bruker daglig, så ser vi at en ting kan reproduseres uten større
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vanskeligheter. Det specielle muligens for dataprogrammer og som er annerledes
enn ved kopiering av eksempelvis en bok er at kopiene er nøyaktig like gode som
originalen. De slites heller ikke, man kan si snarere tværtimot. Jo mer et edb-
program brukes, desto mer lærer man om dets muligheter og jo bedre nytte har
man av det.

Når det gjelder det forhold at dataprogrammer ikke kan tilbakelevereres, hev-
der Bryde Andersen at det er så lett å stikke unna en kopi av dataprogrammet.
Man har jo ingen sikkerhet for at selvom det eksemplar som blev leverert i første
omgang, blir tilbakelevert så kan man lett stikke unna en liten kopi som hentes
frem når den annen er gått. Dette er et kontrollproblem mer enn noe annet. Og
da tenker jeg ikke på kontrollansvar etter den nye kjøpsloven, men på det pro-
blem man har med håndhevingen av at rettsreglene etterfølges. Den meget om-
talte piratkopiering på datamarkedet er selvfølgelig et utslag av dette. Vi leser
stadig om de store problemer som ingen vet hvor store egentlig er, om hvor man-
ge dataprogrammer som kopieres runt omkring, og hvor meget dette koster i
form af tabte inntekter for producenter og leverandører.

Et annet de lege lata problem i denne sammenheng og her tillåter jeg meg å an-
melde en liten protest mot Nörager-Nielsens fremhævelse av totalentreprisen,
nemlig at det er totalleveranser som er sentrale. Det er etterhånden mer og mer
vanlig at kjøpere af dataprogrammer har flere leverandører til samme maskin.
Salgspant er da et problem hva programmene angår. Salgspant gjelder jo kun det
levererte eksemplar kunden ikke betaler for seg, hva gjør da leverandøren? Jo
han henter det levererte eksemplar. Men hva da med kopiene? Dette er primært
et kontrollproblem ikke et juridiskt problem. For det første kan man ta inn i avta-
len at hvis denne situasjon oppstår så forplikter kunden også å tilbakeleverere si-
ne kopier, hvilket jeg mener det er adgang til. Man kan også endre loven slik at
det tas høyde for dette.

I det tredje forhold har selvfølgelig Bryde Andersen rett. Edb er vanskelig tek-
nikk. „Alle" har hørt om dataprogrammer som er beheftet med en rekke feil og
ufullstendigheter når de levereres. Men det gjelder jo ikke alle dataprogrammer.
Masseproduserte programmer bør etter min mening forventes å bli leverert uten
feil av betydning. Problemet knytter seg først og fremst til spesialutviklede pro-
grammer. De problemer som da melder seg er endringer underveis. Under utvik-
lingsoppdraget endrer partene sine spesifikasjoner til det de ønsker å få leverert. I
off-shore kontrakter om entreprise er stikkordet for denne situasjon „change or-
ders". I forhold til „change-orders" eller endringsordre så melder to problemstil-
linger seg. Den første er endringer innenfor den avtalte kontraktsramme, hvor
problemet er om en endring er innenfor eller utenfor avtalen. Er de nye spesifika-
sjonene utenfor det avtalte oppstår spørsmålene om konsekvenser for levererings-
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tid og for pris. På dette punkt er i alle fall de norske standardavtaler på edb-
området ikke særlig gode. Det er imidlertid meget å hente fra leveransekontrak-
ter på andre områder. Da tenker jeg først og fremst på oljesektoren og off-shore
kontraktene som indeholder detaljerte bestemmelser om hvorledes change-orders
skal håndteres.

Så til ansvarsfraskrivelser. De forekommer ofte i edb-kontrakter. Rettspraksis
på dette området er så langt fra sparsom. Det har sammenheng med at det ikke
bare er edb-leverandører som fraskriver seg ansvar. Det gjør vel de fleste leveran-
dører som inngår avtaler av noen størrelse eller som innebærer en vis risiko. Den
tidligere omtalte Wingulldommen fra 1978 gjaldt en kontrakt innenfor skibsindu-
strien. Saksforholdet i denne dom var følgende: M/S.Wingull hadde haverert en
motor og måtte ha en ny. Den leverandør som ble valgt til å installere den nye
motor var Bergens Mekaniske Verksteder som tilbød ikke bare en men to mo-
torer. Problemet ved å leverere to motorer var imidlertid at man måtte installere
et meget utradisjonell og viste det seg, utilstrekkelig løsning for overgangen eller
kraftoverføringen fra de to motorene til skibets aksling og propell. Til dette valg-
te BMV å installere et såkalt removerføringsanlegg som skulle ta seg af denne
funksjonen. Det var dette removerføringsanlegget som forårsaket tvisten.
Kontraktssummen var ca. 2 millioner kroner, og av de 2 millionene kroner var
prisen for removerføringsanlegget ca. 300.000,- kroner. Saksforholdet hadde stor
likhet med datakontrakter. Der var et års garanti. Leverandøren hadde mange
mislykkede oppfyllelser av sin utbedringsplikt men han hadde fraskrevet seg et-
hvert erstatningsansvar. Resultatet burde kanskje være et skrekkeksempel for
mange leverandører i databransjen. Jeg har ennu til gode å se noen resultater i
nærheten av dette, når det gjelder løsning av edb-konflikter, i eller utenfor retten
Bergens Mekaniske ble dømt til å betale erstatning med ca. 11 millioner kroner til
rederiet. Det er fem og en halv ganger kontraktssummen og er ennu flere ganger
kontraktssummen hvis man bare tenker på de tre hundre tusen kroner som ble
betalt for selve removerføringsanlegget. Og hva besto så denne erstatningen av?
Jo den besto av tre elementer: For det første tapte inntekter for skipet, som gikk
til de mest exotiske havner i løbet af halvandet år med reparasjoner og tapte
fraktinntekter til følge, på seks og en halv millioner kroner. For det annet repara-
sjonsutgifter på tre komma en million, og for det tredje andre diverse utgifter på
cirka halvannen million. Hva var så begrunnelsen for å idømme dette erstatnings-
ansvar? Jo rettens begrunnelse var at det var et mislighold av garantiklausulen.
Dermed røk ansvarsfraskrivelsen. Det er mulig at jeg siterer feil, men jeg er blitt
fortalt at voldgiftsrettens formann, professor Brækhus, vistnok skal ha uttalt: „Og
så var det jo ingen flere begrensninger". Der ligger dagens utfordring. Den er et-
ter det jeg kan se overhodet ikke drøftet i den edb-rettslige litteraturen. Wingull-
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dommen inneholder også andre interessante prinsipielle betraktninger. Jeg nev-
ner to: For det første at ansvarsfraskrivelsen om at der ikke skulle være noe er-
statningsansvar utover utbedringsplikten i utgangspunktet var bindende følge av
voldgiftsretten. Det var vanlige fraskrivelser i skibs-bygningskontrakter, som par-
tene var vant til å innrette seg etter. For det annet mente voldgiftsretten at det
var adgang til delvis hevning. Rederiet beholdt de to motorene, men de hevet og
fikk medhold i det hva removerföringsanlegget angikk.

Til slutt et par ord om produktansvaret som ikke akkurat er mitt spesialom-
råde. Det har imidlertid slått meg att produktansvaret håndteres i edb-kontrakte-
ne på en lite adekvat måte. I de norske standardkontrakter er det nærmest „hel-
bom" hva denne reguleringen angår. Produktansvaret er jo et ansvar overfor
tredjemann og ikke mellom kontraktspartene. Det har man imidlertid ikke tatt
hensyn til i de norske standardavtaler. Også her er det meget å hente fra andre
kontraktsfelter, hvor dette vanligvis er regulert som ett regressansvar mellom
kontraktspartene, hvilket må være den riktige måten å løse det på.

Debatlederen, advokat Jesper Lett, Danmark:

Vi savner i otrolig grad talere fra Sverige og Finland og fra Island og hvis vi ik-
ke regner korreferenten med så savner vi også nogle indlæg fra Norge og det skul-
le nødig udvikle sig til at blive en ret dansk diskussion om Mads Bryde Andersens
disputats. Så derfor vil jeg opfordre til at tilhørere fra Sverige, Finland og Island
og fra Norge, at de kommer med og bidrager til diskussionen af dette emne som
efter min opfattelse er interessant og som i høj grad trænger til en diskussion fra
nordisk kant. Da vi nu har hørt så meget om Mads Bryde Andersens disputats så
vil jeg give ordet til ham.

Lektor, dr.jur. Mads Bryde Andersen, Danmark:

Referenten lægger i sit indlæg op til, at vi i nordisk edb-ret må tage et stand-
punkt (s. 292). Vi må melde os som „muhamedanere eller kristne", uanset at re-
ferenten dog iøvrigt vil søge angivet, hvilken etikette, der dækker over hvad.

Da en stor del af referentens - særdeles velskrevne - indlæg indebærer et opgør
med de (må jeg erkende), noget utraditionelle tanker, jeg har gjort gældende i
min disputats om Edb og ansvar, er det svært at få noget andet indtryk, end at
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den sondring - det modsætningsforhold - der antydes refererer til de uenigheder,
der er mellem referentens og mit synpunkt på, hvad jeg vil kalde edb-rettens me-
todeproblemer.

At afklare en religiøs overbevisning er ikke noget, man når på en formiddag. -
Jeg havde nær sagt: gør man det, stikker overbevisningen nok ikke så dybt -. In-
denfor den tidsramme, der er afsat til behandlingen må man gå på kompromis.
Vælge nogle enkelte teser til debat og iøvrigt forsøge at udøve begrænsningens
kunst.

Inden diskusssionen om religiøsitet bevæger sig for langt ud på slagmarken, må
det derfor være hensigtsmæssigt at klargøre, hvori uenighederne egentlig består
mellem referenten og mit synpunkt. For de er, når det kommer til stykket, slet ik-
ke så store, som man skulle tro.

Jeg vil gerne tage udgangspunkt i referentens konklusion, således som den på-
peges i de sidste 2 linier af indlægget:

„Opgaven er at påpege og beskrive de særegenheder, som kan begrunde visse
korrektioner eller modifikationer i de eksisterende regelsæt".

Heri er jeg ganske enig. Hverken jeg eller andre, der på edb- rettens eller an-
dre retsområder (statsretten, immaterialretten) har tilsluttet sig en „analytisk me-
tode", har af den grund ment, at vi i juridisk forstand skulle genopfinde hjulet.
Det er klart, at spørgsmål om en aftales fortolkning eller opfyldelse må se på af-
talerettens regler, og at spørgsmål om, hvorvidt et erstatningsansvar består eller
ikke, må løses med udgangspunkt i den almindelige erstatningsrets regler.

Det afgørende - og vanskelige - problem består derimod i med referentens ord
at finde, klargøre og løse de „korrektioner og modifikationer i de eksisterende re-
gelsæt", som der er behov for. Det er i denne opgave, at referentens og mine me-
todiske veje skiides.

Referenten går her ud fra den tanke, at man både hvad angår det juridiske
(forståelsen af retsreglernes betingede kendsgerninger og retsfølge) og det fakti-
ske (forståelsen af, hvad der karakteriserer den konkrete sag eller sagstype i rela-
tion til det relevante regelsæt) kan regne med, at vi alle er enige i, hvad vi taler
om, således som vi alle ved, hvad en bil, en cykel og et løbehjul er, når vi taler
om færdselslovens regler.

Denne indfaldsvinkel, der altså anskuer de faktiske og juridiske elementer som
noget, man blot kan putte ind i det juridiske maskineri for deri at blive behandlet
på samme måde som alle mulige andre faktiske og juridiske elementer, har jeg
valgt at betegne som en empirisk metode. Empirisk, fordi elementerne forud-
sættes velkendte som anden empiri i form af f.eks. statistikker og beløbsangivel-
ser.

Det er denne tanke, jeg har forsøgt at tilbagevise i min disputats som et ge-
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nerelt paradigme for edb-retten. Her har jeg gjort gældende at edb-teknologien -
således som vi oplever, anvender, udvikler og overdrager denne teknologi -for en
væsentlig dels vedkommende eksisterer på et andet plan, end vi er vant til, og at
vi derfor ikke kan regne med, at alle er enige i, hvad vi taler om, således som det
gælder indenfor andre - og mere klassiske - discipliner. Inden vi putter de fakti-
ske elementer ind i det juridiske argumentationsapparat, er det med andre ord
nødvendigt med en selvstændig analyse. Derfor har jeg kaldt denne edb-juridiske
metode analytisk, iøvrigt i overensstemmelse med den terminologi, man har an-
lagt i f.eks. immaterialretten (jeg tænker her navnlig på professor Koktvedgaards
disputats) og statsretten (med professor Alf Ross's arbejder).

Jeg må nok erkende, at sondringen mellem den empiriske og den analytiske
metode ikke altid træder frem på det praktiske plan, d.v.s. af parter og advoka-
ter, der ikke bruger de lange vinteraftener på at pløje sig gennem store juridiske
disputatsarbejder. Når konkrete problemer opstår, må de involverede parter, ad-
vokater og dømmende instanser finde en løsning. Og for at nå den, er det sjæl-
dent nødvendigt at bevæge sig særligt langt ned i den retsdogmatiske alkymi og
jeg tror såmænd også, der er dem, der vil hævde, at det slet ikke er nødvendigt at
bevæge sig ind i retsdogmatikken overhovedet.

Dette skræmmer mig i og for sig ikke. Det samme gælder nemlig i relation til
andre af de retsområder, der er båret frem af analytiske overvejelser, som f.eks.
de før citerede. Hvor smerteligt det end er, må vi universitetsjurister jo nok er-
kende, at en stor del af den indsats, vi lægger i vore dybsindige juridiske analyser,
„kun" bruges af advokaterne til at efterkontrollere, om de nu har fået alle doms-
henvisningerne med i deres procedurer.

Men når man ikke desto mindre skal håndtere en juridisk problemstilling på
det abstrakte og principielle plan, kan sondringen dukke frem med fuld styrke.
For det første fordi der på edb- området ganske enkelt ikke er den præjudikat-
mængde, de sædvaner eller det lov- og kontraktstof, som andre retsområder kan
høste af. For det andet fordi de afgørelser der findes, ofte angår en teknologi,
som slet ikke bruges længere som bekendt tager det jo mindst 3 - 5 år, før en op-
stået retstvist er pådømt ved en endelig instans og publiceret i de trykte doms-
samlinger. Og for det tredje (på det faktiske plan), fordi juristen med sin traditio-
nelle skoling som regel ingen forudsætninger har for at forstå de relevante tekni-
ske dimensioner af sagen.

Jeg understreger ordene „kan sondringen dukke frem". Sagerne og problemer-
ne er i sagens natur forskellige. I visse tilfælde har man en klar regel (det være sig
i kontrakt eller lov) at gå til, der såvel beskriver de relevante faktiske aspekter
som den juridiske regulering. Denne regel kan f.eks. følge af et køberetligt eller
entrepriseretligt regelsæt som er blevet til på grundlag af helt identiske hensyn
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som dem, der vil præge den edb-retlige vurdering. Har man det, består der det
fornødne grundlag for at gå empirisk til værks.

Ønsker tilhørerne eksempler af denne karakter, finder man et rigt udbud i re-
ferentens oplæg. Jeg henviser herved navnlig til siderne 292-295. Forståelsen af
en aftale om bestilling af software må harmonere med en aftale om bestillings-
køb; skal leverandøren efter aftalen præstere et arbejdsresultat, får reglerne om
entreprise en rolle at spille, se nærmere s. 292 f.

Men i andre tilfælde er den empiriske indfaldsvinkel utilstrækkelig. Det gælder
navnlig, hvis reglen er upræcis (hvornår foreligger der en „god og forsvarlig ind-
sats", hvad er en „program-mangel") eller fordi den bygger på en retlig standard
(hvad er „programmør-culpa"). For her kan en „empirisk"indfaldsvinkel, der alt-
så ikke har analyseret sit begrebsapparat, ganske enkelt føre til forkerte resulta-
ter.

Nogle af disse juridiske afveje har jeg skitseret i min disputats, og jeg skal der-
for nøjes med at påpege nogle eksempler. Disse eksempler vil jeg til gengæld væ-
re så ufin at vælge fra referentens egen - iøvrigt ganske velskrevne lærebog om
edb-kontrakter.

Et første eksempel angår den køberetlige sondring mellem genus og species,
der som bekendt bl.a. spiller ind for afgørelsen af den køberetlige ansvarsvur-
dering, (s. 104 ff.). Et andet eksempel er reglerne om tilbagegivelse i væsentlig
uforandret stand, (s. 121 ff.). Et tredje eksempel er reglerne om produktansvar,
(s. 300 ff.).

Mit eget bud på disse spørgsmål må jeg lade ligge med den tidsmæssige ramme,
der er afstukket her i dag. Interesserede kan som sagt læse videre i min disputats,
hvor jeg har søgt at skitsere den betydning, de kommunikative egenskaber spiller
for forståelsen af edb-rettens problemkreds.

Jeg vil derfor afslutte disse bemærkninger med at sige to ting. For det første, at
jeg finder det glædeligt og nyttigt at man på det nordiske juristmøde har taget det-
te meget vigtige emne på programmet. For det andet vil jeg gerne komplimentere
referenten for trods sine primære rødder i det praktiske liv at give sig i kast med
disse ganske teoretiske overvejelser. Det er for mig ingen tvivl om, at en afklaring
af disse spørgsmål allerede idag vil vise sig særdeles frugtbar for fremtidens edb-
retlige udvikling.

Universitetslektor Georg Hellgren, Sverige:

När det sades att Sverige var orepresenterad då tänkte jag att jag skulle ta upp
den handskan som kastades och bara nämna kanske lite kort någonting som jag
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tycker är relativt oreglerad ofta i avtalsrätten. Det är det som populärt kallas för
immaterialrättsliga fel. Alltså att vi använder oss utav skyddade delar utav data-
programmet lite fritt. Jag har en bakgrund som programmerare och jag upptäckte
senare när jag började på en domstol och sedan vid verksamheten på advokatbyrå
hur mycket fel jag själv hade gjort. Nämligen att när jag gick från den ena arbets-
givaren till en annan att jag tog med mig både mina egna och mina kollegors lös-
ningar på programmeringsproblem, och sedan använde jag dom fritt. Jag hade
alltså ingen aning om och ingen hade upplyst mig om hur man fick använda an-
nans material. Framför allt är det i konsulträttsliga situationer där det ofta är så
att, i vårt fall, dom svenska standaravtalen, mycket dåligt reglerar det här pro-
blemet med det som kallas immaterialrättsliga fel. Vi har ett nytt standardavtal i
Sverige som håller på att utarbetas just nu och skall vara klart i oktober 1990, be-
nämt avtal 90, som just gäller försäljning utav stora system. Där har man berört
problemet något. Men i det standardavtal som benämns AB DAKA i Sverige,
alltså allmänna bestämmelser för datakonsulter från 85, är det här problemet i
princip olöst. Jag vill också passa på, även om det faller lite utanför ämnesom-
rådet, att säga att eftersom det i referentens sammanställningar talas om norsk
och dansk rättspraksis, så har vi under våren i Sverige fått två stycken nya av-
göranden på dataområdet. Dels har vi fått ett svenskt VPS fall, alltså ett som gäl-
ler anställdas rättigheter. Fall nummer två är ett patenträttsligt avgörande som till
viss del vänder upp och ner på den praxis som vi har haft i Sverige sedan 1974 när
man inte kunde patentera dataprogrammen. Här har man nu vänt upp och og ner
på den praxis genom att till viss del tillåta patent på dataprogrammen. Inte rena
applikationer utan här krävs att det ingår som en del i något annat. Det var lite
om Sverige, i all hast.

Debatlederen, advokat Jesper Lett, Danmark:

Jeg vil godt gentage opfordringen til at melde sig. Ens indlæg kunde bl.a. gå ud
på nogle erfaringer, når man har haft disse problemer og set hvordan de var ble-
vet håndterede i vedkommende virksomhed eller som advokat eller dommer. For
at blande kortene lidt så vil korreferenten nu komme med et indlæg, dog ikke det
afsluttende indlæg.

Korreferenten, advokat Lars Jakob Blanck, Norge:

Jeg griper fatt i det Bryde Andersen sa om genus og spesieskjøp. Dette er kan-
skje en akademisk diskusjon fordi denne sondringen nå er på vei ut av nordisk
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kjøpsrett. Men han er et sted i sin avhandling inne på dette i forbindelse med pro-
grammererens valg. Begrunnelsen for det objektive ansvaret skal vistnok være at
programmereren ikke har noe valg eller at dette er så vanskelig. Jeg tillåter meg å
stille et spørsmålstegn ved det. Man kan vel også si at begrunnelsen for det objek-
tive ansvar ved genuskjøp er at leverandøren, det være sig en producent eller dis-
tributör kan plukke et annet eksemplar fra lagret. Han kan omleverere med en
genusytelse vilket ikke er fullt så enkelt med en speciesytelse. I Bryde Andersens
avhandling nevnes at dette må lede til et begrænset ansvar for leverandøren av
programmer fordi samme feil jo vil nødvendigvis gå igjen i alle programmer som
le ver er es. Følgelig skal man ikke ha noe objektivt ansvar, for det kan man ikke
verge seg mot. Programmereren har intet valg, og derfor må det være et culpa-
ansvar og ikke noe objektivt ansvar i slike tilfeller. Dette mener jeg er feil. I mas-
seproduserte programmer vil samme feil opptre i alle programmene. Spesialutvik-
lede programmer levereres derimot bare i et eksemplar til kjøperen. Det er selv-
følgelig en spesiesytelse. Men det at man har masseproduserte produkter som le-
vereres med feil er ikke nytt. I bilbransjen hender det eksempelvis at alle biler av
en bestemt modell innkalles til reparasjon hvis producenten oppdager at ved-
kommende modell i en serie har en feil som må repareres.

Så problemet med tilbakegivelse. Der kolliderer vi nok også. Jeg mener at pro-
grammer som levereres på disketter eller disker i utgangspunktet er materielle
ting som kan tilbakelevereres. Problemet er hva gjør man med kopiene? Det me-
ner jeg altså kan håndteres ved eksempelvis utvidende fortolkning av kjøpsloven
eller panteloven. Også andre regelsett kan komme inn i bildet, fordi det vil være
åpenbart illojalt av en kunde å beholde kopier etter at avtalen er hevet og han er
pliktig å leverere salgsgjenstanden tilbake til seigeren. Så her er jeg uenig med
Bryde Andersen og jeg tror også jeg er uenig med Nørager- Nielsen som hevder
at det kun kan he ves for fremtiden. Eksemplet med broen er etter min mening ik-
ke treffende fordi det dreiet seg om fast eiendom. Vi har klare eksempler i norsk
praksis på at man kan heve en dataleveranse og tilbakeleverere både maskiner og
programmer

Advokat Vagn Thorup, Danmark:

Referenten har, som det fremgår af referatet, ment, at det uanset emnets om-
fang dog er muligt at få ansvarsspørgsmålene sammenfattet i en ret så enkel tese.

Det forekommer mig at være af ret fundamental betydning for at forholde sig
til den tese, der opstilles i referetet, at afgrænse, hvad edb-ret egentlig er - eller
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rettere om edb-ret overhovedet er en afgrænselig desciplin - hvilket vel også er
referatets egentlige kerne i relation til den modpol referenten opstiller i referatets
afsnit II, hvori baggrunden for referatets tese beskrives. Modpolen udgøres, som
det er beskrevet, på den ene side af et såkaldt „empirisk" udgangspunkt og på
den anden side en ansvarsregel vurderet som et udslag af valghandlinger som nær-
mere beskrevet i Mads Bryde Andersens disputats.

Den fundamentale afgrænsning af, hvad edb-ret egentlig er set i relation til den
mangfoldighed, hvorunder edb i dag og i morgen finder anvendelse, er i hvert
fald for et kortere indlæg for stort at kaste sig ud i, men jeg er for så vidt lidt be-
kymret over, at referatet ikke forholder sig lidt mere indgående hertil, idet jeg
straks vil vende mig mod den afsluttende tese.

Den afsluttende tese mener at kunne basere ansvarsgrundlaget på især tre vel-
kendte retsgrundlag, nemlig køberet, entrepriseret og reglerne for professionelt
ansvar.

Dette afspejler efter min opfattelse i alt for snæver grad den edb- mæssige vir-
kelighed og kan højst være anvendeligt på et helt traditionelt edb-retligt grundlag,
hvor en købt edb-maskine sættes til at løse f.eks. mere eller mindre komplicerede
beregningsopgaver eller struktureringsarbejder (f.eks. såkaldte „talknuseropga-
ver") under anvendelse af dertil mere eller måske navnlig mindre specialudviklet
programmel.

I relation til de edb-områder, det allerede i dag og i fremtiden får langt større
betydning, nemlig anvendelse af edb som egentligt kommunikationsmiddel, er
denne beskrivelse uegnet. Jeg tænker herved bl.a. på ansvaret for kommunika-
tion med og indholdet af databaser. Jeg tænker på hele den kommmunikation,
der finder sted ved elektronisk dokumentudveksling, og jeg tænker ikke mindst
på de værktøjer, der gør, at man allerede i dag kan transportere data fra et net-
værk videre til andre netværk med deraf følgende afleverings- og kvitteringspro-
cedurer. I relation til disse områder er det min påstand, at ingen af referatets
grundpiller er særligt anvendelige.

Dette får mig til forsigtigt at antyde den tese, at det i virkeligheden næppe er
muligt med udgangspunkt i den edb- retlige virkelighed at opstille fælles teser for
den retlige afspejling af denne virkelighed.

Selv på relativt centrale retsområder viser det sig at være vanskeligt at indpasse
edb i eksisterende regelsæt. Lad mig f.eks. nævne et så traditionelt og omdis-
kuteret emne som den edb-retlige ophavsret og dets indpasning i den eksisteren-
de danske lov om ophavsret.

I lovens § 2 anføres det således, at edb-programmer henregnes til litterære vær-
ker. Et enkelt og klart ræsonnement kan man mene. Går man videre frem i lo-
ven, så gøres der imidlertid praktisk talt i hvert enkelt tilfælde specielle regler
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gældende for edb-programmer. § 11 er således forsynet med en særlig § 11 a om
indskrænkning i ophavsretten. I § 23 om spredning og offentlig fremvisning er der
gjort en særlig undtagelse om edb-programmer. Disse udgør nogle af de centrale
regler i lovens kap. II. I lovens kap. III er afgørende særregler om udnyttelsesret
og overdragelighed anført i § 42 a og § 42 b. Lovens § 49 bestemmelse om 10 års
beskyttelse efter ophavsmandens død gælder ikke edb-programmel.

Disse eksempler er anført som udtryk for, hvor vanskeligt edb-ret er at hånd-
tere på selv et af de få punkter, hvor der er en fællesnævner mellem alle edb-
programmer - nemlig den ophavsretlige problematik.

Det har været mit ønske med ovenstående indlæg at påpege, at referentens tese
i bedste fald er anvendelig på et meget snævert område af edb-retten. Tesen pas-
ser navnlig ikke til informationsteknologien, som er det område, hvor edb i dag
og i den nærmeste fremtid har sin store betydning.

Sorenskriver Jørgen Bull, Norge:

Som praktiker vil jeg komme med noen betraktninger.
Det gjelder bl.a. hevingsproblematikken. Dersom et dataprogram inneholder

vesentlige feil, må kjøperen kunne heve handelen. For selv om jeg kjøper et ek-
semplar av et åndsverk, har jeg også kjøpt et produkt. Dette gjelder særlig de da-
taprogrammer som tilbys som „hyllevare", som f.eks. spill. Dersom en vesentlig
sekvens for bruk mangler, må kjøperen utvilsomt kunne gå tilbake til data-butik-
ken, heve kjøpet og kre ve et nytt eksemplar, eventuelt pengene tilbake.

Anneriedes blir det når man kommer over i de spesialutviklede programmer.
Her kan det oppstå bevismessige problemer med hensyn til hva som er avtalt og
hva som er levert. Hvorvidt det leverte dataprogram inneholder feil, er en funk-
sjon av disse to momenter.

Det er ikke sjelden at kundens påstand om feil i et spesialutviklet program egent-
lig kan tilbakeføres til ham selv. Han har hatt en for dårlig kravspesifikasjon eller
han har hatt andre forventninger til det program som skulle utvikles enn det leveran-
døren, på bakgrunn av foreliggende dokumentasjon, trodde han skulle levere.

Et annet problem som fra tid til annen medfører krav om heving er tilpasningen
mellom programvaren og hardware. Både dataprogrammene og hardwaren kan i seg
selv være feilfrie. Men problemene oppstår når disse to kombineres. Dataprogram-
mene kan for eksempel ta for meget plass på den aktuelle hardware.

Fra tid til annen har man opplevd at dataleverandørene søker å unngå denne
kombinasjonsrisiko ved å splitte opp leveransen i flere „biter" og skrive særskilt
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kontrakt for hver enkelt bit. Dette kan ha noe for seg når kunden selv, på grunn-
lag av leverandørenes produktspesifikasjon/datablader/kataloger sammenstiller
den kombinasjon av produkter han ønsker å kjøpe. Men annerledes kan det bli i
de tilfeller hvor kontrakten gjelder et komplett data-anlegg, bestående både av
hardware og programvare. Leverandøren må da også finne seg i at dette anlegget
vurderes som sådant og at han får kombinasjonsrisikoen for de elementene som,
og etter hans valg, inngår i anlegget, både programmer og hardware.

Som et eksempel nevnes at jeg for en del år tilbake satt som voldgiftsdommer i
en sak, hvor det springende punktet nettopp var kombinasjonsrisikoen. Leveran-
døren hadde utferdiget forskjellige kontrakter for h.h.v. programprodukter og
hardware. Og siden begge deler fungerte hver for seg, ble det anført på at det var
to forskjellige leveranser og at disse måtte bedømmes separat. Men voldgifts-
retten kom til at det var en enhetlig leveranse som måtte ses under ett. Voldgifts-
retten la vekt på den funksjonsmessige sammenhengen mellom hardwaren og
programvare, at dette var levert fra samme leverandør, kontrahert og forhandlet
mellom de to samme parter i samme omgang. Da den aktuelle programvare fun-
gerte dårlig på hardwaren, tillot voldgiftsretten heving av hele leveransen.

I en nyere voldgiftssak, hvor jeg også var dommer, var problematikken noe til-
svarende. Men her krevet kunden at he vingen også skulle omfatte hans betaling
for aksessoriske ytelser. Det gjaldt dels konsulentbistand i forbindelse med igang-
kjøringen og dels noe av den faste serviceavgiften som var betalt i den periode
hvor leverandøren hadde forsøkt å få hardware og programvare til å fungere sam-
men. Også i dette tilfellet kom voldgiftsrettens tre medlemmer til at det var så
nær funksjonsmessig sammenheng mellom de enkelte produktelementene at he-
vingen ble tillatt, også for nevnte aksessoriske ytelser. I dette tilfellet hadde det
vært direkte feil i noe av programvaren, særlig et regnskapsprogram og et valuta-
program. Og det var på det rene at såvel konsulentbistanden som tjenester under
den faste serviceordningen var brukt i forbindelse med forsøk på å rette opp disse
programfeil, samt tilpasse programmene til den leverte hardware.

For en praktiker er nok denne type problemstillinger mer nærliggende enn te-
oretiske betraktninger om hva som er genus og hva som er specie i en datale-
veranse.

Korreferenten, advokat Lars Jakob Blanck, Norge:

Avslutningsvis må jeg som privat praktiserende advokat gi min tilslutning til
mine kollegers innlegg om hvilke problemer man står overfor. Som regel utgjør
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arbeidet med faktum åtti-nitti prosent av arbeidstider! i tvister av denne type. Jeg
vil også få understreke noe som kanskje ikke kom så klart frem i mitt første inn-
legg nemlig at opphavsretten jo er sentral. Det gjelder ikke minst opphavsrettens
regler om overgang av opphavsrett. Her har man forholdet til forhandlerkontrak-
ter hvor den tradisjonelle forlagskontrakt for bøker gir anledning til å trekke
mange paralleller. Det som imidlertid ofte kompliserer bildet er at man med slike
forhandlerkontrakter for leveranseområdet også får et innslag av programutvik-
ling fordi programmet ikke er færdig.

Referenten, advokat Jacob Nørager-Nielsen, Danmark:

Referenten har pligt til at søge at samle standpunkterne, men som jeg sagde fra
starten, er det en vanskelig opgave, da emnet er omfattende. Jeg kan derfor ikke
love at bidrage med en kommentar til alle indlæggene.

Men som korreferenten sagde, er det jo også rigtigt, at Mads Bryde Andersen
og jeg ikke er så uenige, som vi formelt måske har givet udtryk for i dag. Som
nævnt i mit indlæg, er det yderligere en tradition på Juristmøderne, at man sætter
sagerne en smule på spidsen for at få en debat igang. Og det har alle vist bestræbt
sig for.

Det er muligt, at der i første række er tale om et beskrivelsesproblem, og at vi i
sidste ende når til de samme resultater. Men det belyser i virkeligheden et af mi-
ne standpunkter, nemlig at man skal passe på med at gå for meget i teoretiske de-
taljer i edb-retten. Der er således ingen anledning til dybtgående analyser af pro-
blematikken vedrørende om, hvorvidt der er tale om genus- eller species-ydelser.
Helt bortset fra, at denne sondring som nævnt formentlig forsvinder ud af kø-
beretten i de nordiske lande, må man også være opmærksom på, at domstolene
nu om dage i praksis ikke anvender den. Jeg har for nogle år siden sammen med
en dansk kollega udgivet en kommenteret køberet og høstede her den erfaring, at
der var ganske få tilfælde i de nordiske lande, hvor man gennem de 70 år, hvor
køberetten har været gældende, har søgt at gennemføre en vurdering af, hvorvidt
en købeydelse var en genus-ydelse eller en species-ydelse. Det, som man skal
koncentrere sig om, er, om der skal gælde et strengt ansvar eller ej. Og som jeg
har nævnt, vil der nok gælde et ret strengt ansvar i edb-retten. Men jeg er ret sik-
ker på, at man heller ikke i 90'erne vil se en domstol på en særlig specifik måde at
sætte en etiket på dette ansvar.

Korreferenten nævnte i sit indlæg, at man ved udviklingskontrakter vedrørende
edb skulle være opmærksom på den væsentlige problematik, der benævnes „chan-
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ge orders" - altså at man skal kunne ændre aftalen undervejs. Dette er notorisk et
stort praktisk problem i edb-branchen, men hvis man mener, at det er typisk for
edb-branchen, tager man fejl. Det er et velkendt problem også i entrepriseretten,
hvor man ændrer ordrer talrige gange undervejs, når man f.eks. bygger en bro el-
ler en motorvej - og det er meget vanskeligt at lave regler om denne situation.
Man ser ofte i kontrakter lange og indviklede bestemmelser om, at der skal ned-
sættes samarbejdsgrupper, som skal kunne træffe aftale med hinanden. Og det er
jo altsammen meget praktisk. Men det er meget vanskeligt at opstille juridiske
regler om, hvad der skal gælde, hvis disse grupper ikke kan blive enige.

Advokat Vagn Thorup har fremført, at min enkle tese om at søge edb-retten
indordnet under gammelkendte kontraktsretlige regler, kun kan fungere på en ret
simpel og efterhånden gammeldags edb-leverance af maskine og programmel.
Det er korrekt, at en sådan totalleverance har været udgangspunkt for min tese.
Det er også korrekt, at der i rettighedsmæssig henseende kan være betydelige sæ-
regne problemer forbundet med edb-retten. Det emne har jeg bevidst ikke ind-
draget i mit indlæg.

Men på den kommende tids store praktiske edb-problemer vedrørende spørgs-
målet om kommunikation via netværker, indholdet af databaser, elektronisk post
m.v. tror jeg, at min tese passer helt udmærket. Alle disse problemer kendes såle-
des allerede nu inden for servicebureau-sektoren. I min bog om edb-kontrakter
har jeg kaldt servicebureauerne for edb-rettens kamæleoner, men har ikke med-
givet særlige kommentarer til deres virksomhed. På det tidspunkt, hvor bogen
blev skrevet, spillede servicebureau-sektoren ikke nogen stor rolle. Det gør den
imidlertid nu igen, bl.a. fordi mange store virksomheder opgiver at køre separate
edb-afdelinger og i stedet løser deres edb-mæssige problemer via servicebureauer.
Og i denne sammenhæng opstår derfor de nævnte problemer, som kan være af en
noget anden art end de, som er de fremtrædende ved en totalleverance om-
fattende maskinel og programmel. Et servicebureau skal således levere svar til sin
kunde, som skal være rigtige i en vis procentdel af de foreliggende tilfælde, og der
skal opfyldes svartidskrav m.v. Der skal sondres mellem, om det er en on-line-
forbindelse, som man har, eller om det er en ydelse, der hviler på batch-leveran-
cer. Men alt dette er i virkeligheden fra edb-tidens start velkendte problemer,
som altså blot nu får stigende betydning. Og når man skal beskrive kvalitets-
kravene til disse ydelser, er der efter min mening ingen problemer forbundet med
at klare det ved at søge misligholdelse rubriceret under henholdsvis begreberne
forsinkelse og mangler fra den almindelige kontraktsret.

Jeg har ladet mig belære af en islandsk ordbog om, at en computer på islandsk
hedder en „tølva", og at det ganske enkelt betyder en talbehandler. Den første
store edb-virksomhed i danmark hed slet og ret Regnecentralen, og den udførte
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rent faktisk i første række udregninger. Min afsluttende bemærkning skal derfor
være, at man bør huske udgangspunktet, nemlig at edb-virksomhed i sidste ende
fortsat fundamentalt har denne enkle funktion - og at reglerne bør føje sig her-
under.

Debatlederen, advokat Jesper Lett, Danmark:

Jeg skal ikke gentage hvad referenten sagde i sin sammenfatning, men jeg har
ikke været på samme måde engageret i debatten og har derfor mere kündet sidde
tilbagetrukket og lyttet. Og jeg synes at billedet af debatten i dag måske nok så
meget tegner det billede at hvis man tager det udgangspunkt at det enten er købe-
ret eller entrepriseret så kommer man galt af sted. Jeg tror det der er kendetegnet
for edb er vel at det berører så mange områder som man ligesom må vende sig til
når man skal løse problemet så skal man hente nogen af løsningerne i køberetten,
og nogen af løsningerne i entrepriseretten og nogen af løsningerne i ophavsretten.
Og for eksempel er jeg uenig med referentens rubricering af deponering af kilde-
kode hos Advokatrådet eller advokatkontorer eller andre steder, det kan også
være en bank eller hvor som helst man deponerer kildekoden for at kunde kom-
me til den hvis leverandøren går konkurs eller noget andet. Jeg synes måske også
at man kunde rubricere det under at det er en betinget overdragelse af ophavs-
retten når man holder tilbage nemlig adgangen til selve hjertet i programmet. Og
det mener jeg sådan set også debatten har givet udtryk for at det ikke kan løses
udfra et enkelt regelsæt, men man må samle løsninger af problemet ved at hive
løsninger og løsningsmodeller ned fra forskelligartede dele af juraen, og derved
når til et rimeligt resultat fordi de dele af køberetten som er urimelige bliver så
måske reguleret af entrepriseretten eller ophavsretten og så når man til det sam-
lede rimelige resultat. Man kan også se udviklingen af edb- rettens placering i sy-
stemet, der har også kommet til udtryk, at den langsamt bliver putted ind i de for-
skellige kasser stykkevis. Der blev nævnt ophavsretten, der blev nævnt at man
måtte lave mange undtagelser, men det er dog alligevel en indplacering i rets-
systemet fordi det startede med at de ikke var med i ophavsretsloven. Og da
brugte man mange betegninger for at beskrive hvor de hørte hjemme henne og
man blev langsomt enige om at det var nok nærmest ophavsretten og det endede
det også med. Og det synes jeg er konklusionen på debatten i dag, at det er ikke
en enkelt løsning et enkelt sted men man må hive løsningerne ned i den samme
sag men fra forskellige retssystemer.

Debatlederen takkede herefter referenten og korreferenten og andre deltagere
i debatten.


