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Debattledare, advokat Peter Danowsky, Sverige:

Vissa ämnen är svårare än andra, åtminstone i början. Det här ämnet är så svårt att
t.o.m. rubriken kräver ordbok för den rätta förståelsen. När man talar om en portal
så är det lätt man tänker på klassiska byggnadsverk - ingenting kunde vara längre
bort i det här sammanhanget. För att i någon mån skapa en ram för diskussionen,
kan det vara bra att titta i en ordbok. Den ordbok som är använd här, det är den
förträffliga som finns i korreferentens Inledning till IT-rätten. Där kan vi lära oss
att portal är en Internet "site" som leder användaren över på ett antal andra "sites"
och som förmodas att tillgodose brukarens behov för informationssökning inom
bestämda typiska livsområden.

Det andra ord som står i rubriken och som också skulle kunna föranleda en titt
i en ordbok är ordet konvergent. Likaså är korreferentens Inledning till IT-rätten
det verk denna definition är hämtad från. Konvergens betyder enligt detta verk
gränsnedbrytning och används i IT-sammanhang om den sammansmältning, som
den digitala teknologin har medfört mellan telekommunikation, informations-
behandling och audiovisuella tjänster. Begreppet kan emellertid också användas
om den gränsöverskridning som har funnits eller som har tillkommit i relation till
andra informationsområden, t.ex. förlags- och utgivningsverksamhet. För IT-
rätten och IT-politiken har konvergensproblemet nödvändiggjort ställningstagan-
den till rättsliga begränsningar. Om detta ska vi tala. Svårigheten kring problemet
kan beskrivas som "att skjuta på ett rörligt mål från en roterande plattform" och
det är naturligt att träffsäkerheten då blir ganska måttlig. Konvergensproblemet
innehåller många faktorer som gör det svårt att i det ögonblicket fastställa vilka
gränsöverskridanden som finns. De gränsöverskridanden som för jurister är sär-
skilt relevanta är att rättsområdena griper in i varandra. Vi är vana vid att tänka i
traditionella rättsområden och något utrymme för den typen av "etikettering"
synes inte alltid finnas, när man hamnar i någonting där tekniken leder till
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gränsöverskridande. Ett annat gränsöverskridande som referenten är inne på i sin
rapport är vem som bär ansvar för den rättsliga utvecklingen. Här sker också
gränsöverskridanden. Det traditionella synsättet är att huvuddelen av ansvaret för
den rättsliga utvecklingen ligger i lagstiftning och rättspraxis. Sannolikt är detta
inte längre den enda sanningen. Huruvida vi får några sanningar i dag hänger
dels på referenten och korreferenten men också i hög grad på er som sitter här i
salen.

Referent, jur.kand. Per Furberg, Sverige:

När rättsfrågor övervägs i traditionell miljö är de bakomliggande förutsättningar-
na normalt klarlagda och ofta självklara. För portaler på Internet är situationen en
annan. Olika infallsvinklar eller analogier med traditionell miljö aktualiseras.
Vanligtvis uppfattas en portal som en enda plats - en elektronisk plats - och de
flesta verkar tänka sig att det är en person som ansvarar för hela "platsen". En
närmare genomgång visar emellertid att olika fysiska eller juridiska personer kan
ha ett bestämmande inflytande över olika delar av en portal. En näraliggande
analogi är jordabalkens regler rörande fast egendom, t.ex. regler om ansvar i
grannförhållanden och om hur aktörerna får förfara med olika utrymmen. Här kan
en portals ingångssida jämföras med en fysisk plats. Lika ofta kan emellertid en
analogi vara naturlig med en dagstidnings första sida. Tanken går då inte till en
viss plats utan snarare till viss information som någon ansvarar för.

Om man i stället byter utgångspunkt och studerar regleringen och vem reglerna
tar sikte på får man lätt - åtminstone om man läser EU-direktiv och lagmotiv -
intrycket att webbplatser skulle bestå av enstaka sidor som är knutna till en enda
aktör och enkelt kan avgränsas från andra verksamheter. I praktiken är situationen
en annan. Portaler är oöverskådliga och när man "klickar" dyker olika typer av
allmänna villkor eller informationsrutor upp samtidigt som flera aktörer kan
samverka. Dessutom medför länkningen att användaren inte alltid förstår när han
eller hon lämnat en elektronisk plats. Om man studerar vilka frågor användarna
ställer sig i dessa sammanhang blir uppräkningen lång. Är det riktigt att i denna
miljö dra en gräns mellan regler som tar sikte på själva webbplatsen, alltså regler
för en viss elektronisk motsvarighet till en plats, och regler som tar sikte på en viss
näring? Den näringsrättsliga regleringen på det finansiella området kan nämnas
som exempel; regler som skrivs för viss verksamhet brukar inte samtidigt knytas
till viss plats.

Om vi i stället utgår från rättsutvecklingen i traditionell miljö framträder vissa
centrala regelverk inom civilrätten - köplag, avtalslag, skuldebrevslag etc. Rätts-
frågor på närliggande områden löses ofta genom analogier från dessa regelverk.
När anpassningar till samhällsutvecklingen gjorts genom författningsändringar,
t.ex. för att skydda en svagare part, har det emellertid inte skett genom ändringar i
de centrala författningarna utan genom att införa nya lagar för delområden. Denna
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särreglering har med tiden blivit omfattande. Till detta kommer att lagstiftaren på
senare år i allt högre grad valt att - i stället för att skapa klarhet i den civilrättsliga
regleringen - införa näringsrättsliga regler med stöd av vilka en tillsynsmyndighet
avses agera när något inte anses fungera.

På IT-området har denna utveckling mot en fragmentisering av lagstiftningen
gått vidare. Vi har fått EU-direktiv som resulterat i särskilda lagar för vissa
områden. I detta sammanhang brukar frågor om konvergens sättas i centrum.
Enligt min mening är emellertid den fragmentisering som IT fört med sig av
större intresse. Digitaliseringen gör det möjligt att variera de webbaserade tjäns-
terna på ett nära nog oändligt sätt medan den fysiska miljön ger närmast självkla-
ra avgränsningar till en eller några få lösningar. Därför är det svårt att finna
tydliga och enkla linjer för regleringen av IT och portaler. Man får lätt intrycket
att varenda webbsida har sina egna villkor som man måste klicka "ok" på för att få
använda och att det är nästan omöjligt att i alla led följa vad man har godtagit.

En annan fråga som brukar sättas i centrum är den anonymisering som Internet
och portaler kan föra med sig. Den utveckling vi sett på senare tid genom bl.a.
lagar i EU:s medlemsländer om elektroniska signaturer pekar emellertid i motsatt
riktning där stark identifiering och signering av uppgifter och åtgärder för spår-
barhet skapar risker för intrång i den enskildes personliga integritet.

Till detta kommer att olika angivelser av adressater används i de regler som
kommit till med sikte på bl.a. webbtjänster; se t.ex. e-handelslagen, distansavtal-
slagen, BB S-lagen, personuppgiftslagen och yttrandefrihetsgrundlagen. Den som
tillhandahåller en portal kan behöva tillämpa dessa regelverk samtidigt. Frågan är
emellertid vem adressaten enligt respektive regelverk är och om aktörerna växlar
med avseende på olika webbsidor i en portal. Terminologin är otydlig och varia-
tionsmöjligheterna många.

Ett exempel där de praktiska svårigheterna blir påtagliga är tillämpningen av
reglerna om informationsskyldighet i dessa olika lagar. Hur skall de som innehar
en portal kunna uppfylla alla dessa skyldigheter och dessutom hålla materialet till
handa på väl synlig plats. Syftet med varje sådan regel är visserligen vällovligt
och behovet stort av ordning och reda. När reglerna staplas på varandra blir det
emellertid inte lätt. Frågan är om inte ambitionen borde ha varit att samla upp
dessa frågor till breda och samordnade lösningar utan kvävande detaljreglering.

Korreferent, professor Mats Bryde Andersen, Danmark:

Allerførst vil jeg komplimentere referenten for den klarhed, hvormed dette referat
er affattet. Referenten har formået at bringe lys over et emneområde, hvis almin-
delige kompleksitet er kendt, men hvis heraf følgende retlige uoverskuelighed
ikke tidligere har været præsenteret så klart som her. Jeg er ligeledes enig med
referenten i den afgrænsning, der ligger til grund for dit referat og herunder i, at vi
ikke kan diskutere IT-retten.
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Når dette er sagt bør det bemærkes, at referenten i sit referat har valgt at lægge
hovedvægten på fremhævelsen af nogle af de problemer, disse portaler giver
anledning til. Dette er i sig selv udmærket - særligt når man gør det så grundigt og
veldokumenteret som referenten. Men hvis ikke en sådan redegørelse ledsages af
konkrete teser til drøftelse, kan den efterfølgende diskussion vanskeliggøres. Jeg
kan have misfortolket referentens redegørelse på dette punkt. Har referenten
mulighed for at påpege teser mv. i sit indlæg, som efter referentens opfattelse i
særlig grad kalder på diskussion, vil jeg være meget glad for det. Men er min
læsemåde rigtig, er jeg nødt til selv at fremkomme med nogle svar på de mange
spørgsmål, referenten stiller, så vi kan fa gang i diskussionen.

Inden jeg kommer med mine egne "teser" vil jeg for det første give udtryk for,
at hele den konvergens-problemstilling, der nu er rullet op, omfattes af den
beskrivelsesproblematik, jeg har behandlet i min disputats om Edb & ansvar fra
1989 (som i øvrigt blev drøftet under forhandlingerne på det 32. Nordiske Jurist-
møde i Reykjavik 1990 (se del I, s. 285 ff., og forhandlingerne i del II, s. 225 ff.).
I bund og grund drejer det problem, vi her diskuterer, sig om, hvorledes vi
anvender retssystemet generelle og almindelige regler i relation til fakta, som ikke
har den velkendte eller forudsatte karakter, som normalt er udgangspunktet for en
juridisk retsanvendelse. Det centrale retspolitiske spørgsmål er her, om man i
almindelighed kan forlange af lovgivningsmagten, at lovgivningen til enhver tid
er fuldt opdateret og dermed i stand til at håndtere de vidt forskellige og ofte nye
frembringelser, som man vil møde i retsanvendelsen.

1. Efter min opfattelse - og dette kan så være min første tese - kan man ikke opstille en
sådan forhåndsformodning. At stille krav om fuldstændig stringens i begrebsanvendelse
og lovstruktur er et uopnåeligt ideal, som man kun kan stræbe imod på områder, hvor
ganske særlige forhold gør sig gældende (f.eks. inden for det strafferetlige område, hvor
legalitetsprincippet tvinger lovgiveren til at være mere præcis end ellers).

Jeg erkender - således som det så udmærket fremgår af referatet - at den digitale
teknologi på en række områder har medført større retsuvished end den, ret vi er vant til
at leve med på andre områder af retssystemet. Men efter min opfattelse ligger løsningen
på dette problem ikke i at tvinge lovgiveren til at tage udtrykkelig stilling til de
tvivlsspørgsmål, der løbende opstår. For at kunne gennemføre en sådan løsning måtte
lovgiveren være bedre i stand til at overskue de relevante hensynsafvejninger og forudse
de konsekvenser, der vil være forbundet med at den ene eller anden form for regulering.
Og er lovgiveren det?

Anskuet på denne måde forvandler spørgsmålet sig til en diskussion om, hvorvidt
man generelt foretrækker, at juraen udvikler sig ved domstolene eller i lovgivningsmag-
ten. Svaret på dette spørgsmål har som bekendt formet sig forskelligt gennem tiderne og
i forskellige retssystemer med common law systemerne som én variant og civil law
systemerne som én anden. Men med EU's indtog på en række reguleringsområder har
problemstillingen faet en ny facet. Givet det betydelige besvær, og heraf følgende
omkostninger, der er forbundet med at forelægge en sag for EF-domstolen, betales
prisen for at harmonisere på de lovgivningsområder, hvor ønsket om fri handel og
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forudsigelighed er størst, ofte gennem en ekstrem detalj eringsgrad i reguleringen.
Denne detailregulering gør i sig selv lovsystemene vanskeligt overskuelige, og i tillæg
til disse vanskeligheder opstår så de konvergensproblemer der som sagt gør sig særligt
gældende inden for det digitale område.

2. Disse betragtninger får mig til som den anden tese at fremsende den retspolitiske
programerklæring, at lovgiveren (og herunder også EU-lovgiveren) generelt bør være
varsom med at lovregulere inden for områder, hvor problemerne vedrørende konver-
gens (og den heraf følgende lovgivningsmæssige forældelsesrisiko) er størst. Der gæl-
der inden for EU-retten et generelt princip om "nærhed" og "forholdsmæssighed",
hvorefter EU-myndighederne kun bør tage initiativ til lovregulering, såfremt omkost-
ningerne og besværet hermed står i et rimeligt forhold med de positive effekter, der vil
følge af lovreguleringen. Som iagttager af den EU-retlige lovmølle (navnlig på der
forbrugerretlige område) kan man til tider have sin tvivl om, hvorvidt denne pro-
gramerklæring også udmønter sig i praksis.

3. Dette postulat bringer mig så til den tredje tese, hvor jeg vil berører et af de
gennemgående eksempler der er anført i referatet, nemlig på s. 229 ff. Her peges på
nogle af de oplysningsforpligtelser, som ifølge forskellige typer af lovsystemer påhviler
den handlende. Nogle af de eksempler der her er anført hidrører fra rent svensk
lovgivning - andre eksempler har rod i EU-harmoniseret lovgivning. Men generelt kan
man konstatere, at regler, der pålægger en sådan informationsforpligtelse er kommet til
i meget stort antal igennem de seneste år. Det er min opfattelse, at disse informations-
forpligtelser slet ikke burde finde udtryk i lovgivningen, og at de konvergensproblemer,
der opstår i konsekvens af, at de er indføjet i lovgivningen, derfor i bund og grund
dækker over, at lovgivningen er indført uden at tjene noget væsentligt formål.

Det ligger således klart, at en række af de nævnte informationsforpligtelser er
baseret på konkurrenceretlige målsætninger. I konkurrenceretten er det en fæstnet
retsopfattelse, at et effektivt og sundt marked forudsætter en gennemsigtighed,
som giver markedet mulighed for at vælge den bedste og mest effektive vare. Ud
fra denne betragtning kan der argumenteres rationelt og med styrke for, at der skal
være en informationsforpligtelse.

Men selve dette argument fører ikke frem til nogen konklusion om, hvorledes
en sådan informationsforpligtelse skal sanktioneres. Ej heller fører den til noget
klart svar på spørgsmålet, om informationsforpligtelsen skal være skrevet ind i
lovgivningen eller blot gælde som en forudsat forpligtelse, der kan udmønte sig i
konkrete påbud (f.eks. når Forbrugerombudsmanden eller konkurrencemyndig-
hed vælger at nedlægge forbud på handlinger, der strider mod de markedsførings-
retlige eller konkurrenceretlige generalklausuler).

Den lovgivningsmæssige uorden som - med rette - kan påpeges i forholdet
mellem de forskellige informationsforpligtelser, ser jeg derfor snarere som et
problem vedrørende de overlappende beskyttelseshensyn end som et regelteknisk
harmoniseringsproblem. Og her kan man vel ikke frigøre sig helt fra den fornem-
melse, at der ud fra et politisk perspektiv er mere overbevisningskraft ved at
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kunne pege på en lovgivning (som resultatet af et politisk ønske om dog i det
mindste "gøre noget" for at sikre forbrugere eller lignende), end det er blot at
kunne pege på, at man via de konkurrenceretlige regler kunne opnå i hovedsagen
tilsvarende resultater.

Min konklusion er derfor, at referenten med rette har peget på en række
væsentlige koordineringsmangler i den lovgivning, der tager sigte på Internet-
anvendelsen, men at den store udfordring snarere ligger i at fokusere på de, til dels
politiske faktorer, der ligger bag denne lovregulering, snarere end at forsøge
enkeltlapperier. På det håndgribelige retsanvendelsesplan er det samtidig min
grundopfattelse, at opgaven med at løse disse koordinationsspørgsmål må ligge
på retsanvendelsen og i den juridiske forskning.

Et af de konkrete fortolkningsspørgsmål, man herved står over for (og som
referenten omtaler på s. 234 ff.) er spørgsmålet om, hvordan man rent faktisk
opfylder en oplysningsforpligtelse. Det er her min grundlæggende opfattelse, at
man ikke kan besvare dette spørgsmål på en måde, der har entydig gyldighed på
tværs af de forskellige retsområder. Om det er tilstrækkeligt for at påtage sig en
aftaleretlig forpligtelse, at der sker en inkorporering gennem henvisning fra en
hjemmeside til en anden, vil i almindelighed bero på en række forhold, som kan
være helt individuelle for den enkelte situation (transaktionens værdi, parternes
mere eller mindre professionelle beskaffenhed, foreliggende sædvaner etc.).

At skulle foretage en tværgående regulering af disse spørgsmål vil set fra et
lovgivningsperspektiv udgøre en helt uoverkommelig opgave. Og set fra et lov-
brugerperspektiv vil opgaven næppe tilføre noget væsentligt kvalitativt løft. For
så vidt er jeg enig med referenten i dennes slutbemærkning om, at lovgiveren bør
have ambitionen om at samle disse spørgsmål til brede og samordnede løsninger
uden krævende detailregulering.

Ud over disse bemærkninger kunne det tænkes (hvis tiden tillader det), at jeg
omtaler to delspørgsmål. Det ene drejer sig om behovet for - og anvendeligheden
af - selvregulering. Det andet om betimeligheden af at anlægge en såkaldt
teknologi-neutral regulering.

Referent, jur.kand. Per Furberg, Sverige:

Jag ställer mig i princip bakom korreferentens teser och uppehåller mig i stället
vid de närmast praktiska frågorna om hur en domare bör förhålla sig i denna
situation. Några snabba författningsändringar kan inte förväntas. Frågan är då om
domaren, när en rättsfråga inte basvaras av lagstiftaren, bör ta sin utgångspunkt i
analogier från gällande nationell rätt eller bör utveckla nya specialregler för IT,
t.ex. med utgångspunkt i de anglosaxiska influenser som vuxit sig starka på
området.

Enligt min erfarenhet är ingenting nytt under solen. Vi gör samma saker som
förut, fast med IT som hjälpmedel. Därför uppnås vanligtvis ett bra resultat om
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domaren tillämpar gällande nationella regelverk analogt och därigenom tar tillva-
ra den vishet som samlats under många år och kodifierats genom författningsreg-
lering. IT bör inte få bryta sönder den stabilitet som gällande rätt har skapat och
främmande förebilder bör inte tas in förrän det har skärskådats om de håller
måttet. Det bör inte heller införas detaljreglering av IT-rutiner, när detaljerad
reglering saknas för motsvarande traditionella rutiner.

Ett slående exempel är utredningen om elektroniska pengar där jag var sekrete-
rare. En fråga var vilka civilrättsliga regler som gäller för betalning. Det visade
sig att det delvis är oklart vad som gäller för betalning med mynt och sedlar. Skall
lagstiftaren då skapa kristallklara regler beträffande e-pengar, dvs. för betalnings-
medel som ännu knappast finns? Utredningens slutsats blev att reglerna om
traditionella innehavarskuldebrev i nästan samtliga fall passade som hand i hand-
ske och uttalanden i en proposition om elektroniska pengar pekar i samma
riktning. Detta är ett utmärkt exempel på hur gällande rätt kan tas tillvara i den nya
miljön.

I andra sammanhang har gällande rätt däremot inte tagits tillvara. Som exem-
pel kan nämnas de lagar om kvalificerade elektroniska signaturer som numera
finns i bl.a. de nordiska länderna. Reglerna är i allt väsentligt näringsrättsliga och
syftet bakom dem motsvarar de intressen som bär upp den näringsrättsliga regle-
ringen på det finansiella området. Varför har lagstiftaren inte kunnat ta tillvara
den genomlysning som skett i det sammanhanget i stället för att skapa en helt ny
detaljreglering?

Ett hinder kan vara svårigheten att se sammanhangen och att avgöra vad som är
analogt till skillnad från vad som för tanken fel. Här behövs naturligtvis utbild-
ning och kunskaper om hur IT fungerar. En annan bristvara synes vara kurage att
säga ifrån när IT-experter kräver detaljerad reglering på område efter område.
Önskemål om abstrakta regler som kan tillämpas i en mängd olika fall motverkas
dessutom av att regleringen i många fall bygger på EU-direktiv, vilket begränsar
möjligheterna att lösa frågor genom vägledande uttalanden i lagmotiv. Här synes
ett slags vakuum uppkomma där det gång på gång hänvisas till att frågan avgörs
av en domstol som ligger utanför landets gränser.

Eftersom konkurrens ofta uppkommer mellan olika regelverk när IT -bryter
igenom vedertagna gränser behöver det också övervägas hur frågor om regelkon-
kurrens bör lösas. Skall bedömningsgrunden vara normhierarkin så att regler i
grundlag tar över vanlig lag, valig lag tar över förordning etc. eller är regler för IT
vanligtvis så speciella att det blir fråga om lex specialis. Detta får bedömas från
fall till fall men det är troligt att regler som tar sikte på IT ofta kommer att
uppfattas som en specialreglering som i t.ex. straffrättsliga sammanhang konkur-
rerar ut allmänna regler.

Slutligen skulle jag vilja peka på den komplexa roll som en domare kan få i ett
tvistemål där ena part inte har något ombud medan andra parten har ombud.
Rätten skall rimligen utöva viss materiell processledning men hur skall en domare
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kunna agera när det finns en hel flora av avtal som berörs så snart någon surfar på
Internet. Jag antar att vi i praktiken lätt hamnar i situationer där domstolen finner
skäl att bortse från allmänna villkor, särskilt om de är betungande och oväntade. I
vår vanliga värld känner vi till ungefär vilka standardavtal som finns, ungefar hur
spelplanen ser ut och hur svagare parten kan få visst stöd utan att det "går för
långt". Men vad skall domaren göra i IT-miljö? Det skulle sannolikt anses strida
mot den processuella regleringen om domare surfade på Internet och tittade på
aktuella webbplatser innan tvistemålsförberedelser eller huvudförhandlingar.

Professor Olav Torvund, Norge:

Torvund diskuterade problematiken med att identifiera ansvarspersonen i sam-
band med portaler. Ett annat problematiskt område är lokaliseringen i samband
med den nya kommunikationsteknologin. Inom finansområdet kan man fråga sig
vad t.ex. ett bankkonto egentligen är och var ett bankkonto finns "fysiskt" belä-
get.

Vidare bör man observera att avtalsmekanismen i samband med portaler inte
följer den traditionella modell vi är vana med. Man kan därför med fog fråga sig
hur man accepterar t.ex. ett avtal och innehållet i det i dylika sammanhang.

Professor, advokat Rans Stenberg, Sverige:

Stenberg framförde synpunkter gällande identifikation av ansvarspersonen för
portalen och frågan om huruvida man kan använda analogi i tolkningen. Kunde
man tänka sig att kräva en ansvarig utgivare för portalen? Vidare faste sig talaren
vid det faktum att man diskuterat mycket hur lagstiftningen bör vara utformad.
Hur skall lagstiftningen tillämpas och är det av nöden att ha något slag av
konsumentombudsman på området?

Slutligen framförde Stenberg synpunkter gällande svenska rätt, analogi och
tolkning samt existerande EG-direktiv och domar från EG-domstolen samt en
eventuell utveckling mot en "European contract law".

Korreferent, professor Mads Bryde Andersen, Danmark:

Korreferenten redogjorde för den problematik som Torvund diskuterat, dvs. när
ett e-postmeddelande uppfyller kriterierna för t.ex. ett telefax. Ändras situationen
om e-postmeddelandet skrivits ut och därmed inte längre existerar endast i digitalt
format?
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Debattledare, advokat Peter Danowsky, Sverige:

Debattledaren kommenterade uppkomna frågor kring behovet att ha detaljerad
reglering på olika teknikrelaterade områden, frågan om analog tillämpning samt
de samhälleliga intressena relaterade därtill.

Ytterligare följande personer gjorde inlägg i debatten:

Hovrättspresidenten Johan Hirschfeldt, Sverige


