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Debatten ble innledet av professor STIG STRÖMHOLM, Sverige

(referent):

Herr Ordförande, ärade åhörare.

Ämnet för min skriftliga framställning och för den korta exposé
som nu följer är: «Rättsutveckling på annat sätt än genom lag-
stiftning». Detta ämne är outtömligt. Den som skall ge sig i kast
med det måste tillhöra endera av två kategorier, antingen personer
med suverän överblick över rättssystemet och det praktiska rätts-
livet eller personer utan självbevarelsedrift. En medlem av den
förra kategorien hade ursprungligen vidtalats, men då han fick
förhinder, måste man nöja sig med en företrädare för den senare
gruppen.

Jag är emellertid, herr ordförande, väl medveten om att en
framställning av ett så omfattande ämne i kongressrapportens
sammanträngda form med nödvändighet måste lida av ofullstän-
dighet och ytlighet. Och det torde lätt inträffa i en församling av
så många framstående experter från skilda rättsområden, att den
ene anser sig böra påtala att något särskilt instruktivt exempel
på utomlegislativ normbildning från hans fält har utelämnats,
medan den andre vill vända sig emot att det tiotal rader som har
ägnats ett för honom välbekant fenomen är allt för ofullständiga
eller ger en skev bild av fenomenet. Sådan kritik får en referent
finna sig i, och jag tänker inte försöka undandra mig den. Låt mig
bara inledningsvis fastslå, att min framställning med nödvändighet
är endast exemplifierande och att dess huvudsyfte har varit att
kartlägga och till det ändamålet klassificera en företeelse som
knappast kan sägas ha varit föremål för samlad behandling i nor-
disk juridisk debatt, och jag vore därför tacksam om min fram-
ställning betraktas som vad jag har försökt att göra den till:
en material- och probleminventering, provisoriskt grupperad efter
vissa kriterier, en inventering som inte eftersträvar fullständighet
i exemplen men väl i förekommande typer av utomlegislativ norm-
bildning.

Jag tror att det vore meningslöst att försöka använda mina
10 minuter till en resumé. I stället avser jag att peka på några
allmänna frågor som förefaller mig att ligga väl till för diskussion.
Låt mig först bara erinra om, att de'n skriftliga framställningen,
som väsentligen det förmögenhetsrättsliga fältet, främst handlar
om dels det utomlegislativa uppställandet av normer med viss
grad av allmängiltighet, dels den fortbildning av normer som sker
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genom särskilda tillämpande organ, nämnder o.s.v. Jag ser denna
rättsutveckling, som jag tillåter mig kalla «privat», mot bak-
grunden av vår för de nordiska länderna ungefär enhetliga sam-
hälleliga ram, präglad å ena sidan av stark ekonomisk makt-
koncentration, å andra sidan av den markanta framväxten av
organisationer på snart sagt alla områden. En av mina teser,
eller snarare en förutsättning för resonemanget och för övrigt en
ganska banal sådan, är att i den normbildning som sker i sam-
hället, organisationerna utgör en motvikt mot maktkoncentra-
tionen inom näringslivet och att ett av problemen i samband med
en samhälleligt godtagbar normbildning är att på vissa områden
några organisationer inte är för handen och isvårligen låter sig
bildas för att tillvarata de intressen som där är på spel. Ett kon-
kret exempel är detaljhandeln med kapitalvaror, där det är svårt
att tänka sig konsumentorganisationer, ehuru vissa ansatser före-
kommer.

De typer av normbildning som jag särskilt diskuterar efter att
ha berört lagstiftningens verksamhet, är först domstolspraxis och
vissa myndigheters agerande. Därnäst upptas under begreppet
«privat rättsbildning» först avtal, som sluts mellan organisationer
och/eller företag för att generellt tillämpas i framtiden som ram
kring eller som integrerande del i enskilda avtal. Vidare behandlas
vissa ensidigt uppställda normer t.ex. leveransvillkor och organi-
sationers interna normer för medlemmarna, och som en särskild
grupp upptas sådana s.k. standardavtal, som har utformats ensi-
digt och som avses träda i tillämpning genom att biträdas av
enskilda parter i framtida fall utan särskilda förhandlingar och
därav föranledda modifikationer av avtalets innehåll. Som en sista
grupp berörs rättsbildning genom särskilt tillskapade nämnder och
liknande organ.

Låt mig därefter först peka på en fråga som för några årtionden
sedan kanske skulle ha varit ett självklart och primärt diskus-
sionsämne i en krets av lärda och framstående jurister, nämligen
det rättsteoretiska spörsmålet om den utomlegislativa normbild-
ningen eller vissa delar av den över huvud taget förtjänar namnet
rättsutveckling, om de normer som på detta sätt uppstår och
tillämpas i samhället utan lagstiftningsapparatens konfirmation
verklingen utgör rättsregler. Jag vill på intet sätt avvisa den
frågan som oväsentlig. Att undersöka den utgör en betydelsefull
uppgift för den allmänna rättsläran men jag tillåter mig att
ifrågasätta om den ligger så väl till för muntlig diskussion. I mitt
referat har jag väsentligen lämnat den därhän. I stället har jag
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efter grova pragmatiska kriterier sållat fram fenomen, som jag
anser det rimligt att behandla som rättsutveckling, därför att det
är fråga om bildandet av normer som i huvudsak praktiskt fyller
enahanda funktion i samhället som rättsreglerna.
Låt mig nu övergå till de frågor som jag tror ligger bättre till
för en diskussion. För att stimulera till en sådan skall jag, som
det heter, sticka ut halsen något längre än jag gjort i skrift,
lägga litet kraftigare tusch på de försiktigt skisserade konturerna
till slutsatser i referatet. Scripta manent, som bekant, det är
lättare att göra det muntligen. Den första centrala frågan kan
kanske te sig paradoxal i den här kretsen. I går fick vi eller
åtminstone en del av oss uppleva den mardrömsliknande visionen
av ett genomeffektivt datastyrt samhälle. I dag sätts maskineriets
effektivitet på en elementär punkt i fråga, i det jag hävdar att.
lagstiftningsapparaten inte tillhandahåller förmögenhetsrätten alla
de verktyg den behöver. Det är inte utan intresse att i det sam-
manhanget peka på en annan diskussion som ägde rum här i går,
nämligen den som rörde leasing, ett nytt institut som ännu inte
har placerats in i systemet. I varje fall gläder det mig att så
många framstående praktiker i den diskussionen förklarade att
lagstiftaren borde vänta och se hur institutet utvecklas innan han
ingriper. Min tes är nämligen den, att det allt vägt och mätt är
en klok och riktig attityd av lagstiftaren att iaktta återhållsamhet
på det område som här avses. Men härav följer också — det är
tesens korollarium — att samhället genom att medvetet avstå
från ambitionerna att snabbt tillhandahålla en omfattande detalj-
reglering på förmögenhetsrättens och främst handelsrättens om-
råde också ikläder sig ett visst ansvar för att den supplerande
normbilding som växer fram på andra vägar åtminstone någor-
lunda fyller de kvalitetsanspråk som allmänheten äger ställa på
lagstiftningen. Det är fråga om en slags delegerad samhällsfunk-
tion, denna privata normbildning.

Det andra spörsmål som jag skulle vilja peka på och som redan
i sig skulle räcka för en outsinlig diskussion är frågan i vilken
omfattning rättspraxis förmår fylla de luckor lagstiftningen läm-
nar. Min konklusion för Sveriges del är kort och gott, låt vara
med omfattande reservationer i den skriftliga framställningen,
att så inte är förhållandet. Främst därför att de prejudikatbil-
dande instanserna helt enkelt inte får tillfälle att uttala sig med
tillräcklig frekvens i förmögenhetsrättsliga tvister av principiell
betydelse. Men kanske i någon mån också därför att den högsta
instansens prejudikatbildande uppgift inte är renodlad; uppgiften
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att slita konkreta tvister dominerar. Om det lyckliga eller olyck-
liga i detta förhållande kan det råda delade meningar. Jag har,
återigen med reservationer, vågat påstå att om man mot varandra
ska väga för- och nackdelarna med en relativt passiv domstols-
praxis till skillnad från en energisk rättsfortbildning genom pre-
judikat, tror jag att den avvägningen åtminstone i dagens sam-
hälleliga situation ger till resultat att återhållsamheten är att
föredra, därför att det av andra skäl är så väsentligt att dom-
stolarna inte förbrukar sitt förtroende och sin auktoritet genom
ett alltför aktivt agerande på ett tidigt stadium i kontroversiella
frågor. Den bedömningen torde inte alla dela och den innebär ju
ett formligt nervkrig mot domstolarna, som sålunda skulle ha att
verkligen iakttage en upphöjd passivitet för att säkra att deras
situation är intakt. Det må nu vara hur det vill med denna be-
dömning, men ett fruktbart diskussionsämne som jag med min
principiella konklusion inte kommit närmare in på, är uppenbar-
ligen vilka åtgärder som kan vidtas för att öka domstolarnas
möjligheter att mer aktivt bidra till rättsutvecklingen.

Om den rent privata rättsbildningen är kanske inte så mycket
att här tillägga. Min framställning är utpräglat deskriptiv, men
kanske uttrycker den — i så fall helt omedvetet — några av de
misstrogna undertoner som domare och rättsvetenskapsmän ibland
låter undslippa sig i fråga om normer som i stor utsträckning till-
skapats av advokater och ombudsmän. Jag vill emellertid peka på
två punkter i detta sammanhang. För det första synes det som
jag redan antytt vara en särskild risk för bristande jämvikt i den
privata rättsbildning som inte tillkommit genom ungefär jämn-
starka intresseföreträdares förhandlingar. Ett särskilt problem
ställer därvid de områden där oorganiserade konsumentintressen
står mot näringsidkande organisationer eller enstaka marknads-
dominerande företag. Här torde samhällets ansvar göra sig sär-
skilt starkt gällande. Det gäller där att se realistiskt på uppgiften
och att ha en klar blick för vad som egentligen är konsument-
representation och vad som till nöds får gälla som sådan av skilda
skäl. Den andra punkten är frågan om inte även organisations-
väsendets dominans innefattar risker för den enskilde, vare sig
han är menig organisationsmedlem eller utomstående. Det ansvar
för det privata normbildningens kvalitet som samhället måste
anses ha kräver också här särskild uppmärksamhet. I det samman-
hanget har jag tillåtit mig ifrågasätta om det verkligen är själv-
klart att normtillämpande eller normskapande nämnder och lik-
nande organ med organisationsrepresentation ur rättssäkerhetens
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och de enskilda intressenas synspunkt är självklart överlägsna
organ med experter eller opartiska juristledamöter.

I slutet av framställningen — med dess kanske lite tjurigt
misstrogna syn på dagens strukturrationaliserade, förnicklade,
förkramade, demo-byråkratiska, välfärds-, konsumtions-, och orga-
nisationssamhälle och dess kanske litet vemodiga sneglande på
vad som kallades den liberala rättsstaten med dennas anspråk på
att reglementera få men väsentliga problem — kastar jag fram
frågan om former för något slags offentlig kontroll över den pri-
vata normbildnüigen. Vad där sägs år måhända för luftigt för att
ens kunna resumeras. Får jag bara tillägga, att den kontroll i
någon form som föresvävat mig och kanske skulle kunna förtjäna
att diskuteras, om det inte befinnes allt för utopiskt, självfallet
skulle vara en rättslig kontroll och inte en politisk sådan. Vad jag
däremot vågar säga med visshet är att den privata normbild-
ningen vid det här laget nått en sådan omfattning, att det åt-
minstone måste vara mödan värt att underkasta den fördjupade
studier och att det måste vara mödan värt för dem som ansvarar
för lagstiftning och rättsväsen att skapa sig en klar bild av var
den förekommer, hur den förekommer och vilka nackdelar och
fördelar den bjuder.

Professor, dr. jur. CARL JACOB ARNHOLM, Norge:

Jeg bringer professor Strömholm forsamlingens varme takk for
den meget grundige— såvisst ikke overfladiske — utredning han
har gitt i sitt skriftlige inniegg, og for den overordentlig muntlige
översikt han derefter har gitt. Jeg tror vi alle har følelsen av at
vi lærte noe på disse ganske få minuttene.

Dosent, dr. jur. CARL AUGUST FLEISCHER, Norge
(korreferent):

1. Etter mitt skjønn kan temaet gi anledning til varias joner i
tre retninger.

For det første: Hva er «faktum» i saken — eller i hvilke
tilfelle og i hvilken utstrekning foregår det faktisk rettsutvikling
og utvikling av normer som fyller samme funksjon som retts-
reglene uten å gjøre seg fortjent til denne betegnelse ?
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For det annet: Hvilke fordeler og hvilke ulemper representarer

denne utvikling av rettsregler og andre normer? Under denne

synsvinkel får vi også eventuelle botemidler — dersom sådanne

finnes nødvendige, f.eks. i den form at våre lovgivende myndig-

heter heretter bør gjøre en større innsats.

Og — for det tredje, men ikke dermed det minst vesentlige —

hvordan skal de normer som skapes av andre organer enn lov-

giveren, Massifiseres ? Er de overhodet «rett», og hvilken trinn-

høyde eller gjennomslagskraft skal de i så fall tilkomme i relasjon

til de mer «egentlige» og tilvante former for rettsskaping ?

2. Når det gjelder den faktiske forekomst av den rettsutvikling

— eller for å være mer nøytral, utvikling av normer (med eller

uten rettskvalitet) — kan vi i det store og hele si at erfaringene

i Norge svarer til dem man har fra Sverige.

Også vi er kjent med de fenomener som drøftes av Strømholm

i hans innledning, som rettsdannelse gjennom avtaler, internt opp-

stilte normer i organisasjoner og liknende, ensidig utformede

standardvilkår og allmenne bestemmelser, samt uttalelser av nemn-

der og liknende organer. Selv om det ikke er foretatt noen sosio-

logisk undersøkelse av fenomene, kan vi si at det faktiske bilde er

det samme i Norge som i Sverige.

3. Emnet var altså angitt som «Rättsutveckling på annat sätt

än genom lagstiftning». Dette er en usedvanlig vidtrekkende

betegnelse. Man kunne være fristet til å svare med et paradoks.

Finnes det overhodet noen rettsutvikling som ikke finner sted på

annen mate enn gjennom lovgivning? Vi kjenner alle en rekke til-

felle av lovgivning som i virkeligheten er basert på underliggende

faktorer, og ikke på den formelle lovgivningsmyndighet og dennes

selvstendige, opprinnelige vurdering. Viktige eksempler er de feiles

nordiske kodifikasjoner av sentrale privatrettslige emner — særlig

innenfor obligasjonsretten — som kjøpslov, avtalelov, kommisjons-

lov, lovene om forsikriiigsavtaler og gjeldsbrev, osv.

4. Det som særlig er intensjonen, så vidt jeg forstår den, er i

tillegg til dette å kaste lys over andre mäter å skape rett på, enn

de tradisjonelt anerkjente, som medfører at rettsutviklingen blir

unndratt det organ som er kompetent ifølge forfatningen.

5. Når lovgivningsveien er blitt betegnet som tung, kan vi spørre

om det egentlig er noen egenskap ved loven som sådan. Tregheten

må skyldes noe annet enn den konstitusjonelle fremgangsmåte.

Skyiden må først og fremst tilskrives det utredningsarbeid og de

forberedende skritt som konstitusjonelt bare er aksessorier uten

selvstendig rettslig betydning, men som kan gjøre lovgivning til
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en uvanlig tidkrevende prosess. Spesielt kan man spørre om ikke
det nordiske samarbeid ofte virker sterkt forsinkende.

En vanlig utvei for lovgiveren er fullmaktsloven. Når han selv
ikke klarer å utrede alle spørsmål og ta standpunkt til disse, over-
later han saken til administrasjonen pr. delegasjon. En annen
løsning er at loven gis form av en rettslig standard. Også dette
er en slags delegasjon, men til domstolene. Begge fremgangs-
måtene blir gjerne utsatt for kritikk — særlig ut fra hensynet til
forutberegnelighet og rettssikkerhet. Men kritikken overser ofte at
enhver vurdering av et «gode» eller «onde» må ta sitt utgångs-
punkt i et alternativ. Hva ville man hatt isteden? Dette er som
oftest ikke noen regulering i lovs form, men et område der retts-
skapningen er overlatt til de faktorer som er emnet her i dag.

6. Nå er det ikke helt riktig at de irregulære normsendere av
denne art ikke har noen fullmaktslov som kan utnyttes til virkelig
rettsproduksjon fra deres side. Jeg tenker ikke på de særtilfelle
der bransjeorganisasjonene virkelig er gitt hjemmel til å treffe
bindende vedtak. Men rettsapparatet har selv gitt de private
normskapere en konstruksjon som nærmest har funksjon av en
generell fullmaktslov — nemlig avtalen.

7. Avtalekonstruksjonen — at noe anses som mer eller mindre
tydelig «inneholdt i avtalen» — gir domstolene en viss mulighet
for sensur. Men denne sensur refererer seg prinsipielt bare til
unntakst il feile. Utgangspunktet er jo at avtaler er bindende, også
de som henviser til standardvilkår, eller innebærer at partene må
underkaste seg foreningens vedtak i (fremtiden. Domstolene kan
bare spørre om tre ting. Er angjeldende vilkår virkelig vedtatt av
partene, kan avtalen tolkes slik at han rammes, og er i tilfelle en
slik løsning i strid med en avtalerettslig ugyldighetsregel?

8. Hvis vi erkjenner at det er vanskelig å skape rett, og ikke
minst preseptorisk sådan, skulle konsekvensen bli at også sam-
funnets organer bør benytte seg av de ikke-regulære mater å skape
normer på. Særlig bør dette kunne være aktuelt i den tid som vil gå
inntil man kan få forberedt den nødvendige lovgivning på et
område. Også de «gode krefter» må kunne anvende de fremgangs-
mater som ellers bare står til disposisjon for de «onde» sådanne.
Eller for å være mer presis: Det kan ikke prinsipielt være noe å
innve'nde mot at Storting eller Regjering — ut fra sin vurdering av
hva som tjener hele samfunnets interesser — søker å påvirke indi-
videnes atferd med de metoder som anses akseptable når de be-
nyttes av f.eks. en bransjeorganisasjon av hensyn til de særskilte
gruppeinteresser en slik organisasjon representerer.
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9. Strömholm er inne på at dette kan reise konstitusjonelle be-
tenkeligheter. Jeg kan ikke se dette — iallfall ikke for så vidt det
prinsipielle angår. At statsmyndighetene er gitt den særlige myn-
dighet til å utferdige lover, og håndheve disse med tvang også vis
å vis personer som overhodet ikke kunne tenke seg å akseptere
loven frivillig (og som heller ikke har stemt på det eller de partier
som vedtar loven), betyr ikke at myndighetene bare må benytte
dette middel. Dersom man skulle gå til den motsatte ytterlighet og
så å si nøye seg med å regulere individenes atferd med private
avtaler, samt ikke-rettslige normer, kunne det bli mer tvilsomt. Da
ville man nærmest oppheve Grunnlovens regler om hvordan en lov
blir til. Men dette er en teoretisk mulighet — intet annet.

En annen sak er at det er behov for konstitusjonell og politisk
kontroll med den normskaping som foregår på annen mate enn ved
bruk av lov.

10. Når det gjelder bruk av avtaler som reguleringsmiddel,
finner vi antakelig det viktigste eksempel i penge- og kreditt-
politikken. Her er det slik at myndighetene bevisst satser på en
kombinasjon av private avtaler med kredittinstitusjonene og lov-
givning, særlig i kraft av delegasjon. Om begrunnelsen for loven
av 25. juni 1965 om adgang til regulering av penge- og kreditt-
forholdene heter det m.a.:

«Etter dette lovforslaget vil en i kreditpolitikken i tillegg til
samarbeidsavtalene med kredittinstitusjonene, kunne ta i bruk nye,
viktige virkemidler. Muligheten til å påvirke kredittinstitusjonenes
samlede utlånsvirksomhet og kredittens fordeling på formål og
landsdeler vil dermed bli vesentlig styrket» (sitert fra langtids-
programmet 1968—1969, St. meld. nr. 63 for 1964—65 s. 54. Ut-
hevelsen er foretatt her.)

Et moment er her at bruken av lovgivningsapparatet — via
delegasjon — på mange mater er et smidigere, og mer effektivt
middel, som kan tas i bruk på kort varsel. En samarbeidsavtals vil
i regelen ta tid — innen partene er blitt enige, og har fått ut-
formet sine bestemmelser på en mate som gir tilfredsstillende
uttrykk for enigheten.

For øvrig bør vi henlede oppmerksomheten sposielt på penge-
og kredittlovens § 2. Etter denne skal Kongen hvert år sende
Stortinget en melding om retningslinjene i penge- og kreditt-
politikken for det kommende år. Retningslinjer som har vært fore-
lagt Stortinget, må ikke endres før det er gitt særskilt melding —•
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med mindre den økonomiske situasjon gjør det uforsvarlig å vente.

I så fall skal Stortinget snarest gis underretning om andringen.

Her oppnår man den parlamentariske og konstitusjonelle kontroll

som man ellers kunne være redd for å tape ved samarbeidsavtalene

og andre irre gulære former for «rettsutvikling».

11. Hvis vi innrømmer at standdrdklausuler er forsøk på å

skape generelle normer, blir det også et interessant spørsmål i

hvilken utstrekning vi kan anvende de rettslige synspunkter og

metoder som gjelder for lovgivningen i motsetning til den private

avtale.

Svaret må for det første bli at vi ikke dermed kan gi avkall på

den kvalitetskontroll som gjelder de private avtaler. Vi kan ikke

si at standardavtalen er unntatt fra dommerens sensur fordi

domstolene normalt er uten kompetanse til å vurdere om en lov

er god eller dårlig, og fordi også standardklausulen kan betraktes

som en generell norm. Tvert imot er det jo ofte slik at nettopp

standardavtalen blir utsatt for en særlig skarp kontroll fra dom-

merens side, jfr. HRD Rt. 1961 s. 1022.

Det gjaldt en kontrakt mellom en kolportør og et forlag, som

forlaget hevdet måtte fortolkes slik at visse provisjonsbeløp skulle

betales tilbake. Høyesterett pekte på at det var «en standard-

kontrakt, utarbeidet av forlaget», og at det «ville vært en enkel sak

å gi klar beskjed om det punkt som er omtvistet». Videre ble det

nevnt at forlaget «synes å ha lagt stor vekt på å sikre sine

interesser ved formuleringen av kontrakten», og at denne tendens

«maner til desto større försiktighet med å tolke et uklart punkt

i disfavør av forlagets medkontrahent».

12. En annen side av spørsmålet er om vi kan anvende de samme

prinsipper for ugyldighet som gjelder for lovgivningen. Kan en

standardklausul angripes på det grunnlag at den ikke er utformet

i samsvar med de saksbehandlingsregler som var gjeldende innen-

for bransjeorganisasjonene, f. eks. ikke approbert av dennes gene-

ralforsamling ? Her må vel svaret stort sett være nei. Avtalekon-

struksjonen er avgjørende, slik at det som er vedtatt av de private

parter er bindende forutsatt at disses representanter hadde

den nødvendige rett eller legitimas jon til å inngå en avtale med

det innhold det er tale om.

13. Et spørsmål som er beslektet med dette, er om vi skal legge

vekt på oppfatningen hos dem som har utformet klausulene, i

motsetning til de private parter som vedtar disse i den konkrete
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avtale. Kan vi betrakte et forarbeid til en standardavtale på samme
mate som forarbeid til lover? Til fordel for dette kan anføres at
forfatterne av standardformuläret vil ha hatt en helt annen inten-
sjonsdybde enn de private parter. På den annen side møter vi også
her betenkelighetene ved at avtalen kan være til ensidig fordel
for den ene part. Allerede de uttrykkelige, klare bestemmelser i
standardavtalene kan være betenkelige nok, og man bør ikke i
tillegg til dette la den enkelte medkontrahent bli innfanget av et
system der han også har «akseptert» de stilltiende forutsetninger
hos den annen parts advokater eller andre som er engasjert til å
utforme klausulene.

En noe overraskende uttalelse er den vi finner i motivene til
Norsk Sjøforsikringsplan av 1964 — som er en standardavtale,
utformet på privat basis mellom de interesserte organisasjoner.
Det heter her m.a. følgende: «Selv om planen ikke inneholder noen
uttrykkelig henvisning til motivene, må det likevel legges større
vekt på dem ved fortolkningen enn det vanligvis legges på lov-
motiver. De samlede motiver har nemlig (uthevet her) vært inn-
gående drøftet og godkjent i revisjonskomitéen og de må derfor
ses som et ledd i den normalkontrakt som Planen utgjør» (s. 3).

Jeg vet ikke om dette innebærer noen presumsjon for at lov-
motiver flest ikke blir inngående drøftet, eller godkjent av de som
setter sine navn under vedkommende innstilling og proposisjon.
Uansett dette er det imidlertid noe overraskende at Planrevisjons-
komitéens intensjoner, og ikke de enkelte private kontrahenters,
på denne mate kjøres i forgrunnen som det egentlig rettsstiftende
moment.

HRD Rt. 1969 s. 126 gjaldt forståelsen av den såkalte «Pant-
haverklausul II» i sjøforsikringsplanen av 1930 som ble avløst av
en ny bestemmelse i sjøforsikringsplanen av 1964. Både planen
av 1930 og den av 1964 er i prinsippet private standardavtaler —
utarbeidet av representanter for assurandører, shipping m.v. —
og gir jo for så vidt nettopp et eksempel på de standardavtaler
som ikke ensidig forfølger den ene parts formål, men er utarbeidet
ved drøftelser mellom alle interesserte. Flertallet i Høyesterett
fant at sjøforsikringsplanen ikke hadde betydning. Det måtte
antas at «komitéen under sitt arbeid verken har tatt eller har
ment å ta standpunkt til dette tolkningsspørsmål». Det var dom-
stolenes sak å avgjøre spørsmål av denne art, «men det ville selv-
sagt være et moment som ville inngå i domstolenes vurdering der-
som en lovkomité (uthevet her) har lagt en bestemt forståelse til
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grunn» (Rt. 1969 s. 133). Dette siste kan man muligens ta til inn-
tekt for at Høyesterett her virkelig ville godta standardklausulen
som en slags objektiv rettsdannelse.

14. Ugyldighetsreglene er det viktigste av de sensurmidler som
står til disposisjon for domstolene. På denne bakgrunn er det
beklagelig at Arnholm som vår fremste forfatter på avtalerettens
område har gått inn for å gi den ugyldighetsregel vi har i pris-
lovens § 18, 2. punktum om urimelige forretningsvilkår, et sne-
vert virkeområde. Nettopp denne bestemmelse — som i parentes
bemerket også har strafferettslige virkninger, og derfor kan
bety en hindring også for utferdigelse av slike normer som ikke
direkte har rettskvalitet — ville gi domstolene en generell og
praktisk viktig hjemmel for å gripe inn mot misbruk av det vi i
mangel av bedre uttrykk kan kalle den private lovgiverkompetanse.
Etter Arnholnis mening skal imidlertid prisloven ikke tolkes slik at
den «med et pennestrøk hadde grepet inn i en rekke vanskelige
avtalerettslige spørsmål».

Personlig finner jeg en slik passiv juristholdning meget beklage-
lig. Det er ikke mulig å være nøytral på denne mate. Spørsmålet
gjelder jo nettopp om juristene og rettsapparatet skal stille sine
maktmidler til disposisjon for de ikke-regulære normskapere i
bransjeorganisasjoner og annetsteds. Problemet er i hvilken grad
man skal slåss for klausulretten, og tvinge de private parter til
å opptre i samsvar med denne. Og det er da ikke n-o en objektiv,
nøytral holdning at man så langt som mulig unnlater å vurdere
klausulene etter deres kvalitet. Jeg kan heller ikke skjønne at
man kan ha noe ønske om å gi rettslig vern til en standardklausul
soin må betraktes som «urimelig».

15. At offentlige myndigheter medvirker ved utformingen av en
privat avtale, skulle gi grunn til å se med mildere øyne enn ellers
— og til å gi den større vekt eller trinnhøyde i vurderingen av
hva som er gjeldende rett.

Et eksempel finner vi her i HRD Rt. 1967 s. 1335, som gjaldt
en avtale mellom sildoljefabrikker om kvotefordeling for islands-
sild. Avtalen hadde sin bakgrunn i at fabrikkene ellers kunne by
hverandre opp for overhodet å få tak i sild, og at produksjonen
com følge derav kunne bli ulønnsom. I den rettssak som ble anlagt
mot visse fabrikker som hadde mottatt mer sild enn forutsatt i
avtalen, ble det fra disses side — som en ny anførsel i Høyeste-
rett (!) — hevdet at avtalen skulle vært meldt til Prisdirektoratet
som konkurranseregulerende avtale. Siden det ikke var gitt noen
slik melding, var det etter prisl. § 36 forbudt å gjennomføre regu-
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leringen, og denne var ikke bindende for deltakerne. Saken gjaldt

derfor et reprobert forhold og måtte avvises.

Det særegne i saken var imidlertid at offentlige myndigheter —

derunder også Prisdirektoratet — hadde ytt en viss medvirkning

ved avtalens inngåelse. Og på dette grunnlag fant Høyesterett at

kravene i prisl. § 36 måtte anses som tilfredsstilt, på tross av at

noen særskilt melding med sikte på å oppfylle nettopp kravene i

denne paragraf ikke var gitt. Dette må også være en rasjonell

løsning — selv om man strengt tatt kan si at de rent prispolitiske

hensyn ikke nødvendigvis blir tilfredsstilt ved at representanter

for statsmyndighetene får kjennskap til en konkurranseregule-

lering. Det innebærer ikke nødvendigvis at man har utøvd den

kartellkontroll som er foreskrevet i prisloven. Men dette er mer et

internt kommunikasjonsproblem innen staten — at høyre hånd

ikke vet hva den venstre gjør.

16. Hvis en bransjeorganisasjon har fått lovhjemmel til å regu-

lere produksjon og omsetning — som ettsr råfiskloven av 14.

dessmber 1951 — må det være enn klarere at dens bestemmelser

ikke blir ugyldige på grunn av manglende melding. Riktignok kan

det også her være behov for at Prisdirektoratet blir underrettet,

slik at man muligens ikke uten videre kan anta plikten til dette

som bortfalt. Men når det gjelder gyldigheten — den bindende

kraft — må råfiskloven kunne betraktes som en lex specialis som

går foran prisloven. Og det er vel så meget delegert lovgivnings-

og förvaltningsmyndighet som utøves av salgsorganisasjonene,

som privat konkurranseregulering.

17. Også når det gjelder organisasjonenes bestemmelser for

deres medlemmer, er det — uten lovhjemmel — avtalekonstruk-

sjonen som er avgjørende for hvor langt det kan bestemmes, og

for hvilke sensurmuligheter domstolene har. Det sier seg selv at

begrepet «må anses inneholdt i avtalen» også her er temmelig

fleksibelt. Hva regner man egentlig med når man slutter seg til

en fagforening? Hva er innholdet av den sannsynlige partsvilje

etter en såkalt objektiv tolkning — det en rimelig, fornuftig,

mann normalt vil regne med at han binder seg til ved avtale-

slutningen ?

18. Vårt selebre eksempel her er h jern for sikring ssaken (HRD

Rt. 1967 s. 1373). Denne gjaldt som kjent hvorvidt flertallet i en

fagforening kunne tilplikte mindretallet, som vilkår for fortsatt

medlemskap, å være med på kollektiv forsikring og å betale

premie til denne i form av økt kontingent. Med 4 mot 1 stemme

kom Høyesterett til at dette ikke kunne godtas. Det ble sondret
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mellom en fagorganisasjons primære og sekundære oppgaver.
Etter Høyesteretts mening kunne ikke mindretallet pålegges slike
förpliktelser i samband med «andre, sekundære formål», dersom de
hadde «en tilstrekkelig sterk og saklig grunn til å nekte». Det ville
være «et betydelig inngrep i den enkeltes selvbestemmelsesrett i
forhold av rent personlig art».

Nå er det ikke mitt primære formål — for å si det slik —
å diskutere realiteten i hjemforsikringssaken. Men det er sær-
lig et spørsmål som kan tjene til å belyse vårt emne. Hva med nye
medlemmer? Det har vært hevdet at høyesterettsdommens pre-
misser også rammer det at en fagforening gjør deltakelse i en
forsikringsordning gjeldende overfor nye medlemmer. Dette synes
jeg personlig er en tvilsom slutning.

Riktignok kan man si at selve tankegangen om «inngrep i den
enkeltes selvbestemmelsesrett» og primære kontra sekundære for-
mål også er anvendelig vis å vis nye medlemmer. Og Høyesterett
sa ikke uttrykkelig at dens begrunnelse bare tok sikte på dem
som allerede var med i fagforeningen. Men det var samtidig klart
nok at problemstillingen — i samsvar med Høyesteretts vanlige
praksis — var begrenset til den form tvisten forelå for domstolen.
Og dette ble formulert som et spørsmål om de medlemmer som
ikke ønsket å være med på forsikringsordningen — men som i
og med betegnelsen «medlemmer» måtte forutsettes å ha oppnådd
et medlemskap på et tidspunkt forut for vedtaket om denne ord-
ning — hadde reservasjonsrett. Høyesterett brukte også uttrykk
som «vilkår for fortsatt medlemskap», at medlemmene ble stilt
overfor valget mellom å «melde seg ut» eller bli «strøket som
medlem», og «med tap av opparbeidede medlemsrettigheter til
følge» (uthevet her).

Det ville innebære et åtskillig mer radikalt tiltak fra domstole-
nes side om de skulle pålegge en fagorganisasjon å oppta nye med-
lemmer på bestemte vilkår, enn at Høyesterett forsøkte å finne
grensene for den underkastelse som ligger i at man har vedtatt
å være medlem og dermed bundet av flertallets vedtak.

Hvorvidt disse forhold bør reguleres ved lov, kan det være
delte meninger om. Derimot kan det vel kanskje være enighet om
at lovgivning er et mer hensiktsmessig middel enn en domstols-
kontroll uten andre retningslinjer enn «alminnelige rettsgrunn-
setninger» — dersom det først skulle være ønskelig å regulere en
organisasjons adgang til å sette vilkår for opptakelse av nye
medlemmer (og problematikken omkring opparbeidede medlems-
rettigheter ikke kom inn i bildet).

35
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Dette gir for øvrig opphav til en refleksjon i forbindelse med det
konstitutionelle. Grunnlovsvernet av det enkelte individs rettig-
heter er bygd opp som en beskyttelse mot det regjeringen og
nasjonalforsamlingen kunne komme til å finne på. Etter § 97 må
ingen lov gis tilbakevirkende kraft, og § 99 forbyr regjeringen
å anvende militær makt mot befolkningen. Dette skyldes at nettopp
statsmakten var den store stygge ulven på 1800-tallet. Det var
hos statsmyndighetene maktmidlene befant seg, og det var mot
dem at borgerne måtte beskyttes. Uten at jeg skal gå nærmere inn
på det her, må det pekes på at andre maktfaktorer i dag kan være
vel så farlige — både på det økonomiske og på det politiske
område, og på høyre like så vel som på venstre fløy. Om det er
nødvendig med noe vern i grunnlovs form, i motsetning til formell
lov, er imidlertid en annen sak.

19. Det er særlig én form for «interne normer» der konstruk-
sjonen bindende rettsdannelse kan ha noe for seg. Jeg tenker på
normer som settes opp av eieren av en ting med hensyn til hvor-
dan denne skal benyttes av andre som gis anledning til dette.
Vi har her befordringsvedtekter på jernbanen, regler kommunen
setter opp for bruken av en offentlig badestrand, osv. Personlig
synes jeg kompetansen til å fastsette normer her må kunne ut-
ledes av selve eierfunksjonen.

20. Vanligvis utleder man en tilsvarende rett til å regulere ved
at eieren kan fastsette betingelser for bruken, og at disse aksep-
teres avtalerettslig. Når man går på trikken, avgir man et still-
tiende løfte om å betale det det koster og ellers opptre i sam-
svar med vedtektene — om at spytting er forbudt, og om at det
skal betales en ekstravgift på 10 kroner dersom man ikke har
gyldig billett og blir oppdaget, osv. Dette siste står til dels trykt
på Oslo Sporveiers billetter.

Svakheten ved avtalekonstruksjonen er at den blir svært luftig.
De færreste løftegivere er seg bevisst at de avgir noe tilsagn ved
sin entring av trikken. Og det blir et minus at konstruksjonen
ikke dekker den som ikke har ønsket å respektere vedtektene —
som verken utviser noen vilje eller presterer noe som kan opp-
fattes som en viljeserklæring i denne retning. Det kan således være
gåtefullt hvordan Oslo Sporveier kan binde en person uten billett
til å betale 10 kroner ekstra ved å skrive dette på billetter som
løses av alle andre enn nettopp den person bestemmelsen skal
ramme.

21. Jeg tror det bør legges noe større vekt enn Strømholm gjør
på spørsmålet om de normer som skapes på de irregulære mater
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vi har sett på, virkelig er rett, og ikke bare en rent faktisk på-
virkning av individenes atferd.

Til dels er dette riktignok bare et rent vitenskapelig klassifika-
sjonsspørsmål, angående hvilke normer som skal henføres under
en betegnelse, og behandles i sammenheng. Men det er også en
annen side av begrepet «rett». Hvilke normer som skal tilkjennes
— eller antas å ha — «rettskvalitet», med den følge at de antas
å regulere også individenes «rettsforhold», er av betydning for om
domstolene skal legge normene til grunn for sine avgjørelser.
Og dette er ikke bare et spørsrnål om terminologi. Det gjelder
betingelsene for at samfunnets maktapparat skal tre i funksjon.

22. Selv om den faktiske forekomst av ikke-rettslige normer har
økt vesentlig, har det ikke vært noen tendens til å utvide rettskilde-
begrepet slik at også de irregulære normsendere skal få sine pro-
dukter akseptert som gjeldende rett. Jeg tror denne konservatisme
har vært forstandig. Ønsker man domstolenes hjelp til å fortolke
og gjennomtvinge en norm, får man enten anmode om en privat-
rettslig aksept fra dem som berøres, eller om et lovvedtak i Stor-
tinget. Det er ikke så vanskelig å oppnå dette dersom det først er
ønskelig at samfunnets organer skal håndheve den norm det
gjelder.

Dersom den rent private utvikling av normer blir opphøyet til
rettskilder, eller iallfall anført som rettslig relevant i vitenskape-
lige «undersøkelser» av rettstilstanden, er det ikke bare den enkelte
part i saken som blir rammet. Avgjørelsene får presedensvirkning,
uansett at de ofte er truffet på et høyst mangelfullt grunnlag i
juridisk henseende, og uten de garantier for forsvarlig, kontradik-
torisk behandling som foreligger ved et prejudikat i tradisjonell
form.

23. På dette punkt representerer en «relalistisk» rettsvitenskap
en stor fare — dersom den under påvirkning av sosiologien også
bygger på materiale utenfor det som tradisjonelt er akseptert som
«jus».

Ved første øyekast kan en slik fremgangsmåte riktignok bli opp-
fattet som utslag av et tradisjonelt juridisk ideal — objektivitet.
Man skal avholde seg fra en subjektiv vurdering som diskriminerer
innenfor det vitenskapelige materiale og skyver en del av dette ut
som ikke relevant.

24. Det skulle imidlertid være nokså åpenbart at en vurdering
må til før det kan godtas at domstolene stiller seg til disposisjon
for å gjennomtvinge en norm som ikke er basert på lovgivning eller
annet grunnlag som tradisjonelt er akseptert som rettsskapende.
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Men tendens ene til å utforme rettsvitenskapen etter mønster av
sosiologien, med utgångspunkt i fakta, representerer en risiko for
«snikutvidelse» av rettskildebegrepet slik at det materiale som inn-
hentes av teoretikerne, de facto virker normdannende på domstole-
nes praksis senere. Jo mer refererende en teoretiker er — og jo
lenger han går i å holde seg til det «nøkternt vitenskapelige» i
motsetning til vurderingene — jo mer vil hans konklusjoner om
«gjeldende rett» være determinert av det tidligere materiale. En
liknende trang til «vitenskapelighet» er det til dels som har ligget
bak når enkelte vil gå bort fra den tradisjonelle og vurderings-
betonte diskriminering mellom ulike rettsfakta etter hvorvidt en
dom er avsagt av en «høyere» eller «lavere» domstol, etter den
prestisje vedkommende rett nyter i relasjon til andre dom-
stoler, etc.

Hittil har tendensene til utvidelse av rettskildebegrepet særlig
gjort seg gjeldende for underrettsdommenes vedkommende. Det er
ikke det aller verste man kan tenke seg. Skulle man derimot
komme dit hen at selv uttalelser av bransjeorganisasjoner og
standardklausuler ble akseptert som fullverdige indikasjoner på
hva som var «gjeldende rett» — og dermed på hva domstolene
burde beslutte at skulle gjennomføres ved tvang — ville vi, etter
mitt skjønn, ha havnet i et uføre.

25. Jeg synes derfor det i denne forbindelse — og på dette
sted — kan være riktig å slutte med en uttalelse av Arnholm> som
jeg synes fortjener sin fulle tilslutning, og som kan gis anven-
delse også her. Det gjaldt bruken av underrettspraksis som retts-
kilde i en doktoravhandling. Som førsteopponent uttalte da Arn-
holm omtrent som følger: «Så spør jeg da hvem som har avsagt
den dom doktoranden bygger sitt resultat på. Ja, men kjære, det
er jo dommerfullmektig Peder Ås. Han kjenner jeg godt fra hans
studietid. Noen forståelse for jussen hadde han visst ikke. Og
særlig var hans svakhet praktikumsoppgaver. Men nå er han altså
blitt rettskilde.»

Professor, dr. jur. CARL JACOB ARNHOLM:

Jeg bringer også korreferenten forsamlingens varme takk og kan
høytidelig bekrefte at det sitat han gjenga fra meg, det var i det
vesentlige og resultatet riktig. Iallfall var tendensen meget tydelig
også da den kom fra min munn.

Jeg vil gjerne kollektivt si til referent og korreferent at de har på
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en helt mønstergyldig mate förmådd å komprimere et kjempemessig
emne og gi det en mundtlig, livlig, tiltrekkende form. Vi er dem begge
meget takknemlig.

Vi går så over til diskusjonen.

Professor, dr. jur. W. E. v. EYBEN, Danmark:

Man har ment, at der også fra dansk side skal komme et indlæg i
umiddelbar tilslutning til referentens oplæg. Og da det interesserer
mig, hvad der er skrevet og sagt, har jeg ikke kunnet modstå en
opfordring til at kommentere det.

Jeg har studeret det skriftlige oplæg med stor interesse, og jeg må
sige, at selv om det i princippet er lagt op, som om det kun er formue-
retten man beskæftiger sig med, så har jeg da læst det, som om det
var en spændende kriminalroman. Og da spørger man jo altid, hvem
er den skyldige ? Hvem har begået mordet eller mordene ? Og løsningen
kommer, som den skal i en kriminalroman, på de allersidste sider.
Den intelligente læser har vel tænkt lidt på, hvem der kunde være den
skyldige, men der er da mange muligheder. Jeg tror ikke, det er helt
forkert, når jeg benytter dette billedet, idet referenten selv bruger
udtryk som «— i dramaet» — «skurken i dramaet».

Nu er jo vor referent et elegant menneske, både på den ene og på
den anden måde, og vil derfor aldrig nogen sinde sige helt klart og
tydeligt, hvem der er skurken. Men det mere end antydes, når man
læser det hele i sammenhæng, at det er organisationerne, der anklages
som de skyldige.

Og ikke nok med det, der bliver på en måde afsagt en dom. Og i
overensstemmelse med de moderne strafferetlige principer, eller skal
jeg sige, de der var moderne indtil fornylig, så idømmes ikke straf,
men alene tilsyn, nemlig tilsyn ved et organ bestående af fremragende
jurister. Der er dertil at sige: Burde man ikke spørge den anklagede
og høre ham, inden han bliver dømt? Der er, såvidt jeg ved, ikke
indbudt organisationer til mødet her, og jeg har ikke nogen bemyn-
digelse til at optræde på deres vegne, men jeg vil gerne tillade mig
at nedlægge påstand om frifindelse, subsidiært rettens mildeste dom,
og allerhelst kun en advarsel.

Når man ser på præmisserne, og undersøger hvilke beviser der er
for denne skyldkendelse, så må jeg sige, at der jo ikke er noget helt
klart bevis for, at det netop er organisationerne, der er skurkene. Jeg
kan godt se, at der kan indvendes meget mod organisationerne, og
også rent følelsesmæssigt kan man som individualist have meget at
indvende mod dem, men når man kommer med bemærkninger «om
denne for uindviede ufattelige forhandlingsjargon», der anvendes af
organisationerne, og disse «heltidsansatte funktionærer», så kan man
hertil sige, at jurister vel også har deres ansvar som funktionærer i
disse organisationer, og at de både i og udenfor organisationerne an-
vender deres jargon, som er lige så ufattelig for de uindviede. Hvis
man taler om en særlig organisations jargon, kan det vel være, at orga-
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nisationerne på deres side finder, at vi jurister bruker en særlig ejen-
dommelig og for dem uforståelig juristjargon. Lad os dog prøve at
forstå hinanden.

Når man spørger, om der foreligger misbrug, og om der skal gribes
ind deroverfor, da vil jeg dog straks sige, at jeg har meget lidt sym-
pati for endnu mere kontrol i form av nye store, almindelige organer.
Mon ikke der på mange punkter, ialfald efter en meget udbredt
opfattelse, er fuldt tilstrækkelig kontrol med den private rets ud-
vikling. Lad mig tage et eksempel, som ligger os så forfærdelig nært.
Den 1.7.1970 trådte nogle regler i kraft, som underkaster det danske
erhvervsliv og de af det danske erhvervsliv indgående aftaler en kon-
trol, der i en næsten enig presse betragtes som nogenlunde ligestillet
med det værste, man har haft selv i krigstid, uden at man dog har lige
præcis den samme situation i Norden i øjeblikket. Rent lovteknisk er
der gennemført noget, der er så uheldigt, at det på et universitet kan
bruges som et skoleeksempel på, hvorledes en lovgivning ikke bør være.
Der er stærk kritik mod denne kontrol med det private erhvervsliv, og
jeg tror, at det danske erhvervsliv vil vende sig med afsky imod at få
denne kontrol forstærket og anmode højt og lydeligt om at få den ind-
skrænket ganske betydeligt.

Der er sikkert andre områder, hvor man bør indføre yderligere kon-
trolforanstaltninger end dem der findes; men hvad angår kontrollen
med standardaftaler, så tror jeg ikke, at domstolene kan udfolde en
så fortjenstfuld virksomhed som de forfattere, der fremstiller formular-
bøger. Jeg tror, at Hindenburgs formularbog i Danmark og tilsvarende
formularbøger i andre lande på det punkt spiller en langt, langt større
rolle, end samtlige højesteretsdommere er istand til i fællesskab at
gøre.

Jeg skal lade være med at gå ind på alle disse detailler. Der er
sikkert eksperter, der hver for sig kan belyse, hvad der er at sige
om disse enkelte emner, men konklusionen er for mit vedkommende
absolut ikke, at man skal udstyre os med en nyt ekstra statsligt kon-
trolapparat, men at man måske på nogle punkter skal udvide de alle-
rede eksisterende apparater og til gengæld på andre punkter ind-
skrænke, hvad der foreligger. Jeg tror, at hvis man indfører det fore-
slåede tilsynsorgan, vil dette blive betragtet af det private erhvervsliv
som — hvis jeg må have lov til at bruge en ny person i dramaet —
en hr. Jeronimus, denne herre, der er stokkonservativ, reaktionær og
ikke forstår noget som helst nyt. Og så må man bede en stille bøn til,
at han ihvertfald har en Magdelone i baggrunden, frodig og livsnær,
og at han en gang imellom går på maskerade og ser, hvorledes livet
virkelig udfolder sig, således som det ser ud i dagens (eller nattens)
gerning. Så meget om det.

På vejen frem er der jo unægtelig en række forskellige spørgsmål,
som det kunde være fristende at tage frem. Jeg skal afholde mig fra
at tage alt for mange punkter frem, og det er jo forsåvidt også kun
én type problemer vi skal tale om. Det siges, og det er jo sikkert også
rigtigt, at der inden for formueretten i særlig grad er tale om tomrum,
som domstolene kun i begrænset omfang har udfyldt. Men jeg tror,
vi er enige om, at der ikke er nogen grund til at gennemføre retsregler
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på alle mulige områder. Der er mange jurister, der i kraft av deres
systematiske opdragelse ligesom har en frygt for det tomme rum, en
horror vacui. Men jeg er enig med referenten i, at man ikke bør give
lovregler, som vi ikke kan overskue, og som måske vil bremse insti-
tutter, som synes at være i en god, udmærket udvikling, jfr. diskus-
sionen om leasing på dette juristmøde. Det er rigtigt, at vi ikke skal
tages på sengen som det blev sagt — det kan dog være ganske char-
merende at blive taget på sengen en gang imellem — men ihvertfald
vil jeg da hævde, at det rent funktionelt er udmærket, at man er
udsovet, når man bliver det!

Man har berørt disse nævn og råd, som optræder inden for de for-
skellige organisationer, og der kan naturligvis rettes meget kritik
mod dem, men jeg vil dog sige, at vi ikke i Danmark mærker en strøm
i en retning af, at der ønskes oprettet flere af disse råd og nævn. Vi
ser ganske vist med en vis respekt og lidt misundelse på de såkaldte
oppositionsnævn i de andre nordiske lande, og jeg må indrømme, at de
danske konsumentorganisationer har måttet erkende deres afmagt over
for erhvervslivets organisationer i den henseende, idet ønsker fra kon-
sumentside om at få noget lignende indført i Danmark er blevet afvist
fra et næsten fuldstændigt enigt erhvervsliv. Nogen flugt fra dom-
stolene synes jeg ikke man kan mærke i Danmark, måske tvært imod.
Undertiden gives der udtryk for en ganske overdreven tro på, at dom-
stolene kan klare alle retlige problemer. Og det kan de ikke. Også på
det punkt er vi helt enige.

Der er en enkelt person i dramaet, som jeg egentlig har savnet. Jeg
tænker på en person i det almindelige teatergalleri, som betegnes som
tjeneren Henrik, og iøvrigt også hans gode veninde, pigen Pernille.
Han har rødder langt bagud i tiden til Leporello og forskellige andre
frække og dristige unge mennesker. Det er somme tider, at denne
Henrik, denne Pernille, denne Leporello, kan sige noget i en fræk og
en munter tone, som påvirker publikum, den almindelige maning, og
ofte er det måske udtryk for forfatterens inderste mening. Når man
spørger, hvem det er, der nu optræder i denne rolle, tror jeg jeg vil
svare, at det simpelthen er vore massemedier. Det er radio, det er TV,
det er pressen.

Jeg skal ikke komme ind på de retsfilosofiske spørgsmål om, hvor-
vidt meningsdannelssn gennem denne private retsudvikling kan siges
at medføre, at vi får retsregler; lad det ligge til en anden juridisk
diskussion, den være sig nok så interessant. Men der er vel ikke tvivl
om, at TV, presse og radio undertiden er istand til at sætte en rets-
udvikling igang, som næppe ville være kommet, om vi ikke havde disse
midler. Jeg tror ikke, at vi i Danmark havde fået en lov i 1939, hvor-
ved billedpornografien blev sluppet løs over det danske folk, hvis ikke
den danske presse havde maset på for å få gjort noget ved sagen. Nu
har vi fået en turistattraktion — man kan måske kalde det for en
exportartikkel — og den udvikling, der er kommet, stammer utvivl-
somt fra vore massemedier. Jeg kan være lidt misundelig på journa-
lister, som undertiden er istand til at gennemføre noget, som vi mere
teoretisk arbejdende lovforberedere ikke er istand til at gennemføre.

Og med al respekt for den diskussion, som har været her om for-
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urening af natur o. 1., så tror jeg alligevel, at den kampagne i pressen,
som netop foregår, bl. a. i Danmark, har langt større betydning, end
hvad der foregår her på dette møde. Men derfor kan vi godt tage
hinanden i hånden og hjælpe os frem. Jeg tror blot ikke, det er os,
som tilsyvende og sidst får hovedæren for, at der gennemføres noget,
hvis det sker.

Min konklusion efter alt dette bliver altså, at vi skal forebygge
istedet for at helbrede og kontrollere. Vi må hellere akceptere livet
som det er, og akceptere organisationerne som de nu er, og ikke be-
tragte det som lidt uanstændigt eller i hvert fald lidt ejendommeligt,
at man som jurist eller på anden måde engagerer sig med arbejde for
og med organisationerne. Vi er måske undertiden lidt for højtidelige,
måske lidt for tilbageholdende, lidt for utilbøjelige til at gå ind i dette
arbejde, uanset at vi meget vel ved, at vi, om vi gjorde vor indflydelse
gældende, kunne føre udviklingen inden for organisationerne ind i
baner, som var mere tilfredsstillende.

Kort sagt, jeg er enig med referent og korreferent i, at den private
retsudvikling trænger til at blive efterset i sømmene. Vi skal absolut
gå videre ad de baner som er afstukket, men metoden, som vi skal
anvende, er efter min mening absolut ikke yderligere kontrol, men
tværtimod samarbejde imellem jurister, organisationsfolk, teknikere,
økonomer og mange andre, som kan komme i betragtning. Med denne
reservation tør jeg slutte mig til referents og korreferents indlæg.

Professor PER OLOF EKELÖF, Sverige:

Mina damer och herrar, jag skall bara ta upp en enda av de många
frågor, som professor Strömholm berört i sin intressanta uppsats,
nämligen den om vilka konsekvenser som den där skisserade utveck-
lingen bör få för den statliga rättskipningens del. Först skulle jag
emellertid vilja göra en begrepps distinktion, som jag tycker inte kom
så klart fram hos de båda inledarna. Vad jag har i tankarna år skill-
naden mellan rättstillämpning och en rättsbildning som leder till änd-
ring av den gällande rätten. Särskilt på civilrättens område ingår
visserligen ett rättsbildande element även i rättstillämpningen, men
enligt min mening är detta — eller bör åtmistone vara — av ett helt
annat slag än t. ex. inom lagstiftningen. Inom civilrätten kan man på
grundval av vad vi jurister kallar ratio legis göra undantag för vissa
typfall från en gällande rättsregel och i stället analogt tillämpa en
annan sådan. Rättstillämpningen kan inte enbart utgöra en subsum-
tion av konkreta fall under lagens mening, ty detta skulle endera
ställa helt orimliga krav på lagstiftaren eller också medföra att lagen
i många fall kom att tillämpas i uppenbar strid med dess ändamål.
Detta är emellertid något helt annat än en rättsbildning, vilken består i
att man ersätter en gällande rättsregel med en annan sådan, som man
finner mer ändamålsenlig. Jag är enig med Strömholm att den högsta
instansen inte bör syssla med detta slags rättsbildning — med «ener-
gisk rättsfortbildning» som han sade i sitt anförande i dag — men
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däremot bör givetvis en sådan domstol genom analogislut ge väg-
ledning åt de lägre domstolarna.

Detta tror jag är av en viss betydelse även i förevarande saman-
hang. Även rättsregler, som tillkommit genom privat rättsbildning,
skall ju tillämpas i konkreta fall och, som Strömholm påpekade, upp-
kommer härvid oftare tvivelsmål och tvistar än vid tillämpning av
skriven lag, vars förarbeten ju brukar var grundigare. Låt oss som
exempel ta standardavtalen, som Strömholm räknar till den privata
rättsbildningen. Korreferenten påpekade att man även härvid måste
kunna avgöra om det hade kommit till ett avtalsslut och om avtalet är
ogiltigt, liksom att detsamma måste tolkas. Men han nämnde inte det
som jag tycker är det viktigaste, nämligen att även standardavtalen
måste kunna utfyllas, ty annars kan de inte fullgöra sin funktion på
ett tillfredsställande sätt. På grund av det sätt varpå standardavtalen
används i praktiken, kommer emellertid utfyllnaden i detta fall att
motsvara den rättsbildande verksamhet, som jag nyss menade böra
förekomma vid tillämpning av lagtext på konkreta fall.

Frågan blir då vad det är för slags organ som lämpligen bör anlitas
för slitande av tvister t. ex. rörande utfyllnad av ett standardkontrakt.
Av att rättsbildningen skett på privat väg följer enligt min mening
inte att också den statliga rättsskipningen bör ersättas med privat
sådan. Det senare problemet är enligt min mening helt fristående från
det förra, något som bland annat visar sig genom att den privata
justisen tränger undan den statliga även på områden, där lagstift-
ningen fortfarande dominerar och det inte finns någon privat rätts-
bildning. Den kris, i vilken civilrättsskipningen befinner sig i våra
dagar, har helt andra orsaker än att regelbildningen delvis sker på
privat väg.

Det nu berörda problemet är emelltrtid allvarligt, enär, som Ström-
holm påpekar, det är flera olägenheter som vidlåder den privata
justisen genom skiljeförfarande och allehanda nämnder — bl. a. an-
förde han härvid liksom även von Eyben den bristande jämlikhet,
som kan föreligga mellan parterna. Jag skall inte gå in härpå, utan
bara nämna ett exempel som åtminstone hos mig väcker betänklig-
heter ur en annan synsvinkel. Antag att en försäkringstagare i Sverige
kommer i luven på sitt försäkringsbolag och tvisten skall bedömas av
en nämnd, som väsentligen består utav försäkringsombudsmän. Hur kun-
niga och ansvarskännande dessa än är, tycker jag inte det är på det
sättet ett rättskipningsorgan skall vara sammansatt. Inom rättskip-
ningen gäller det mer än inom andra deler av samhällslivet att Caesars
hustru ej må misstänkas.

Jag vill också erinra om det att den klassiska liberalismens sam-
hällsideal hånfullt kallats «nattväktarstaten». Denna pejorativa be-
teckning antyder att man överhuvudtaget inte räknade med att staten
skulle avstå även från uppgiften att upprätthålla rättsordningen och
rättssäkerheten. Är det inte litet besynnerligt att staten i våra dagar
— då den är så aktiv på många andra områden — skulle avstå just
från att sörja för rättsskipningen ?

Men vad beror det då på att den statliga rättsskipningen kommit
att trängas undan av den privata? Ja, åtminstone i Sverige tyckar
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jag" inte det är något fel på det processuella fortfarandet, men däremot
är själva domstolsorganisationen inklusive instansordningen enligt min
mening föråldrad. Denna måste stöpas om för att fylla tidens krav.
Strömholm anför flera skäl för att man inte vill utnyttja den statliga
rättsskipningen. Långsamheten; får man räkna med att målet kan gå
till Högsta Domstolen, risikerar man att processen kommer att ta 2
till 3 år. Vilken affärsmann kan tolerera ett dylikt sätt att avgöra
ett handelsmål? Vidare nämnde han handläggingens offentlighet och
domarnas bristande sakkunnskap på det speciella område, från vilket
tvisten härrör sig. Särskilt detta sistnämnda tror jag förtjänar att
uppmärksammas. Det gällande regelsystemet är numera så omfattande
och invecklat att en jurist inte kan behärska allt. På domstolsområdet
finns de en motsvarighet till det problem, som vi diskuterade första
dagen på denna kongress, advokaternas specialisering. Vi är här också
inne i en ödesdiger cirkel: ju färre försäkringsmål som går til dom-
stolarna, ju mindre erfarenhet får dessas ledamöter av dylika mål och
ju osäkrare blir deras bedömande härav. Och inte heller får man några
prejudikat till domstolarnas vägledning, något som ytterligere försvårar
deras arbete.

Och ändå, mina damer och herrar, domstolarna är fortfarande
rättssäkerhetens ultima ratio. Som Strömholm påpekar måste man
under alla förhållanden räkna med att även en sådan privat rätts-
bildning som t. ex. ett standardkontrakt kan komma under dom-
stolarnas bedömande och det är sålunda viktigt att det finnes en
effektiv statlig rättsskipning även på detta område av civilrätten.
Men hur skal man då kunna reformera domstolsväsenet, så att detta
blir ett konkurrenskraftigt alternativ till den privata justisen? I all
korthet antyder Strömholm på sid. 38 i sin uppsats möjligheten att
inrätta specialdomstolar. I Sverige har detta slags institutioner blivit
starkt kritiserade. Jag tror emellertid att man då i allmänhet tänkt
på sådana specialdomstolar som är friståande organisatoriska enheter.
Men man kan ju också ha specialdomstolar, inbyggda i de allmänna
domstolarna och som mer har karaktär av specialavdelningar av dessa.
I Sverige finns det sådana på grundval av interna arbetsordningar,
t. ex. i sjörättsmål i Göteborg och Stockholm. Andre specialavdelningar
har reglerats i lag, såsom patentavdelningen vid Stockholms rådhus-
rätt, medan i åter andra fall en allmän domstol dömer med särskild
sammansättning och delvis enligt speciella regler rörande förfarandet.
Ett exempel härpå har vi i expropriationsmålen.

Jag tror att utvecklingen obönhörligen kommer att gå i denna rikt-
ning. De nya fastighetsdomstolar och hyresdomstolar, som nyligen
inrättats i residensstäderna i Sverige, inbyggda i där förekommande
underrätter, är endast svalor som förebådar en sommar. Enligt min
mening borde man uppta frågan om inte specialavdelningar borde
inrättas vid de stora stadsdomstolarna även för försäkringsmål, entre-
prenadmål och handelsmål — bara för att nämna några exempel.
Förra årets svenska domstolsreform, enligt vilken alla våra underrätter
blir domföra med tre domare i förmögenhetsrättsliga mål, är enligt
min mening en ändring i rätt riktning, men ur den synpunkt vi här
diskuterar är detta inte tillräckligt. På sådana specialavdelningar,
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som jag berört, borde åtminstone två av de tre domarna ha en längre
tjänstetid bakom sig och numera helt ägna sig åt mål av det ifråga-
varande speciella slaget. Inrättandet av inbyggda specialdomstolar
behöver emellertid kompletteras med andra reformer. I ett kontrakt
bör man kunna prorogera till en dylik domstolsavdelning, överens-
komma att handläggningen är hemlig och att domen över huvud-
taget inte för överklagas eller att så kan ske endast direkt till högsta
domstolen efter prejudikatdispens. Däremot tycks det mig ganska lik-
giltigt om dylika specialavdelningar infogas i de domstolar som i
övrigt fungerar som första eller andra instans. I Danmark borde väl
desamma lämpligen organiseras i landsretterne och Sø- och Handels-
retten.

Vad som är viktigt är däremot att sådana specialavdelningar besätts
med domare av hög kvalitet. Att till ordförandeposten i den svenska
arbetsdomstolen brukar utnämnas en ledamot av högsta domstolen,
tycker jag är en föredömlig ordning. Arbetsuppgifterna på en special-
avdelning av detta slag kan i stort sett komma att vara av samma
vikt och svårighetsgrad som de vilka förekommer i högsta instans.

Det är emellertid klart att dylika reformer är förbundna med många
svårlösta problem, bl. a. på den så viktiga prejudikatbildningens om-
råde. Jag tror att vi bör ta upp dessa frågor till debatt så snart som
möjligt, ty tiden hastar. Professor von Eyben förklarade att man i
Danmark inte märkt någon flykt från domstolarna till den privata
justisen. Vår erfarenhet från Sverige är precis den motsatta. Där risi-
kerar man att den statliga rättsskipningen i förmögenhetsrättsliga
mål får enbart ett musealt intresse och det vore enligt min mening
beklagligt.

Justitiekansler OLAVI HONKA, Finland:

Herr Ordförande!

Jag önskar för min del framföra mitt erkännande åt referenten för
hans mångsidiga och intressanta referat i detta mycket aktuella ämne.

Jag berör endast tvänne företeelser eller fall, som har aktuell be-
tydelse hos oss i Finland.

Till först några ord om domstolernas möjlighet att utvecla rätts-
regler på ett visst område.

I Finland har under de senaste åren förekommit flera fall i vilka
personer, som bildat bostadsaktiebolag och bygt hus med lägenheter
för aktieägare, således de så kallade «gryndarena», har utgivit i
bolagets namn till innehavaren ställda och i bolagets fastighet in-
tecknade löpande skuldsedlar, som de begagnat som säkerhet för lån,
men sedan när de sålt aktierna hemlighållit skuldsedlarnas pant-
förskrivning. När kreditgivaren sedan vänt sig mot bolaget har en
uppenbar konflikt uppstått.

Å ena sidan skall avgöras vilken betydelse bör tillmätas innehavare-
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skuldsedeln som pant, är den bindande för bolaget, och å andra sidan,
på vilket sätt bör skyddas aktiköparen som tillhandlat sig aktierna
under försäkran från säljarens sida att bolaget ej står i skuld till
kreditgivaren.

Strävan att betrygga aktieköparens ställning i detta hänseende har
i domstolspraxis ledt därhän att domstolarna och högsta domstolen
begynt i mycket avsevärd mån avstå från den hittills gällande upp-
fattningen om imnehavareskuldsedelns absoluta värde som säkerhet
för förbindelser, som gjorts formellt klanderfritt i bolagets namn och
vid avgörande fäst större vigt än tidigare på betydelsen av kredit-
givarens vetskap om at kreditten faktiskt kommit bolaget till godo
och ej till stiftarena av bolaget.

Och sedan ett exempel på avtal som mekanism, ett exempel på
sätt och vis mera från statsrätten än privaträttens område.

När vi i Finland för två år sedan genomförde en tämmeligen stor
devalvering var dess lyckliga genomförande beroende på av att kost-
nadsnivån kunde stabiliseras, det vill säga att priserna och lönerna
ej skulle höjas. I detta syfte ingick arbetsmarknadsorganisationerna,
således arbetsgivarenas och arbetstagarenas och vissa andras orga-
nisationer, ett avtal, som även förutsatte förändringar i gällande lag,
en del sådana som förutsatte % kvalificerad majoritet i riksdagen.
Såväl de politiska partierna som regeringen och även riksdagen blevo
tvungna att i hela landets intresse godkänna avtalet och ändra lagar
därefter. Det må påpekas att detta avtal innehöll helt nya social-
politiska rettsregler, såsom till exempel att löneförhöjningar skulle
tilldelas enligt för den så kallade pennilinjen, eller 16 penni, ca. 20 öre,
för timmen åt alla och ej procentuellt som hittils, vilket betyder i
realiteten att de högre betalda, även tjänstemän, på grund av inkomst-
skattens progressivitet, fick nöja sig med en mindre löneförhöjning
än de lägre avlönade.

Detta utvisar att intresseorganisationerna har en mycket viktig
ställning även i rettsutveclingen, när vi strävar till en välfärdsstat.
Är detta en lycka i framtiden får historien utvisa.

F.d. häradshövdingen ERIK THOMASSON, Sverige:

Jag dröjde i det allra längsta med att anmäla mig för jag hoppades
att mina lärda gamla vänner, Stig Strömholms og P. O. Ekelöfs an-
föranden skulle kompletteras av någon kvalificerad praktiker från
Sverige, men när så inte blev fallet tyckte jag, att jag, med en röst
från allra längst norr, också kunde komma med någon liten syn-
punkt.

Det finnes områder där jag tror att domstolarna ska ha och bör
ha en viss utfyllande rättsbildning. Vi kan ta det praktiska exemplet
på fastighetsbildningen. Där ersattes en gammal skiftesstadga, knapp-
händig från 1866, efter 60 år med en utförlig lag om fastighetsbildning
1926 i 21 kapitel. Det var då ett gammalt justitieråd som sa: Ja, det
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är väldigt fint utarbetat det där, men den gamla skiftesstadgan, den
hade den stora fördelen att allting var inte reglerat utan vi domare
fick möjlighet att använda vårt sunda, praktiska förstånd. Jag tror
att där låg något viktigt. Men även med den nye lagen finns det fak-
tiskt en hel del möjligheter för domarna att komplettera lagen. Och
det är inte så onaturligt, lagstiftarna kan inte tänka på alla praktiska
saker, de är kanske inte så lagda heller, kanske inte har så mycket
praktisk erfarenhet när de skriver lagarna. Jag vet ett för Norrland
viktigt område, där faktiskt en ägodelningsrätt har lyckats få en lag-
bildning, nämligen i vad mån man kan vid avstyckning tillägga fri-
tidstomter andel i fiskerätt i samfällt vatten. Det betyder rätt mycket
för den som säljer tomten, han får mer betalt om han kan få göra
detta. «Den av ägodelningsrätten skrivna lagen» innebärande att en
dylik avstyckning får under vissa förutsättningar ske i viss omfattning,
trängde faktiskt igenom, för övrigt inte bara i den domsagan, genom
att lantmätarna sedan respekterar den, ingen klagade över ägodelnings-
rättens utslag, hovrätten fick inte tilfälle att korrigera de något
djärva herrarna i ägodelningsrätten, utan lagen har även trängt ut
något i ett angränsande län.

Sedan sades, att man var litet rädd för att domstolarna skulle för
mycket bilda lag. Jag är inte så rädd för den saken. Jag tror icke, att
domstolar därigenom förbrukar det kapital som de kan behöva. Vi
kan ta ett mycket bra exempel från Sverige. Vi fick en arbetsdomstol,
en specialdomstol, den är första och sista instans, och den har varit
en rättsbildande domstol. Den motarbetades mycket hårt från början
från arbetstagarsidan, men arbetstagarsidan hade då inte majoritet
i riksdagen utan det blev lag. Jag tror inte det finns någon ansvarig
på arbetstagarsidan, som nu skulle drömma om att ifrågasätta att den
domstolen skulle avskaffas, utan de är mycket glada åt att de har
denna möjlighet att få lagen skipad raskt och bra och med rätts-
bildande verkan. Jag tror, att vi har en sådan hög rättskultur i våra
skandinaviska länder, att menig man har respekt för domare som har
åsikter, även om dessa inte är lagfästade.

Sedan är det ett område till där jag tror att domstolarna skall
ha rätt mycket att säga till om, och det är när staten mera som
privatmänniska har stora intressen i vissa slags tvister. I Sverige har
vi ett stort, ekonomiskt viktigt och ävan mänskligt område inom
vattenrätten, där staten är den store företagaren. Staten har natur-
ligtvis en mycket starkare ställning än de enskilda sakägarna som lider
skada, — även om dessa har aldrig så duktiga advokater — och staten
har stor makt, staten har specialister som behärskar lagstiftnings-
makten. De enskilda sakägarna kan inte driva igenom lag. Och jag
måste säga att i Sverige har statsmakterna icke velat gå så långt i
lagstiftning mot sig själva som de borde ha gjort. Där har då dom-
stolarna möjlighet och skyldighet att göra det. Jag tycker ju för min
del att i Sverige har domstolarna icke tillräckligt utnyttat sin makt,
men vi har haft en liknande tvist i Norge, nämligen den stora Alta-
vass-domen. Det gällde svenska renägares rättigheter. Det var inte
någon ny lag som tillskapades, men domstolarna kodifierade en gam-
mal tveksam rätt. Jag ska inte gå närmare in på den, jag förmodar
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att i denna upplysta församling har de flesta redan läst denna dom i
Nordisk domsamling. Varom inte så vill jag inte ge mig till att läsa
upp en liten bit, och därigenom förmena dem, som inte har läst
domen, den högtidsstund de får när de i lugn och ro läsa denna dom,
där historisk kunskap, praktisk erfarenhet, skarpsinne, sunt förnuft
och rättskänsla förenats.

Professor JAN HELLNER, Sverige:

Herr Ordförande,

Jag hade inte tänkt att deltaga i denna diskussion. Det är närmast
professor Ekelöfs inlägg som föranleder mig att vilja yttra en av-
vikande mening. Det gäller väsentligen prejudikatbildningens roll för
rättsutvecklingen, och jag tror att det är skäl att söka se denna rea-
listiskt.

Om köprätten tas som exempel, finner man ett antal standard-
avtal som är mycket välkända. Av Mekanförbundets allmänna villkor
för avtal inom verkstadsindustrin trycks varje år några hundra tusen
exemplar, vilket säkert kan betraktas som ett indicium på att dessa
villkor har stor praktisk betydelse. Det finns också de formulär som
staten begagnar, och även dessa trycks i hundratusentals exemplar
om året. Om vi frågar vad domstolarna har att göra med tillämpningen
av dessa, blir svaret att det inte finns några prejudikat som rör dem.
Såvitt man kan finna av prejudikatsamlingarna ligger tillämpningen
helt utanför domstolarnas verksamhet. En förklaring därtill kan vara
att tvisterna går till skiljemän. Om detta vet vi ingenting bestämt, men
mycket tyder på att de allra flesta tvister göres upp utan att de går
till skiljemän. Det normala sättet att slita tvister är ju att parterna
förhandlar och kommer till ett resultat, som är godtagbart för båda
parter. Det brukar understrykas att för affärsmän är det mycket
viktigare att bibehålla de goda relationerna till en kund än vinna en
enstaka tvist.

Om man vill ha en rättsutveckling eller en rättslig kontroll på detta
område kan man nog inte lita till domstolarnas verksamhet i särskilt
hög grad, utan man får försöka finna ett medel som kan påverka även
de privata uppgörelserna. Vad kan då påverka dessa uppgörelser?
Givetvis i främsta rummet, från juridisk synpunkt, att avtalen är
väl skrivna, att de motsvarar båda parters intressen osv. Får man ett
system med s k agreed contracts har man vissa garantier härför. Men
detta räcker nog inte. Även avtal som anses vara bra och är i allmänt
bruk har märkliga luckor. Jag skulle vilja ta ett exempel. Standard-
avtal rörande köp innehåller ofta föreskrifter om att vid fel i godset,
särskilt funktionsfel, säljaren eller tillverkaren skall avhjälpa felet.
Men vad händer nu om denne inte kan eller vill avhjälpa det? Man
tycker att standardavtaen borde reglerera den situationen. Men ofta
står där inte mycket om saken, och vad skall man göra då? Vissa
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rättsvetenskapliga författare har sagt, med något stöd i ett par icke
refererade rättsfall, att i denna situation får köparen häva köpet
även om det inte står i kontraktet. Men detta är bara vad som står
i den rättsvetenskapliga litteraturen, och det är ju inte alla som tror
på den. Vill man här införa en möjlighet till rättslig kontroll, måste
detta säkerligen ske genom lagstiftning. Om det står i lagen att i en
viss situation det finns rätt att häva köpet, kan man hoppas på att
i varje fall den köpare som rådfrågat en jurist skall kunna få besked
om detta och hävda det mot säljaren. Vad som står i lagen kan få
ett inflytande på de privata uppgörelsarna, även om inte parterna
tänker på att gå till domstol, och lagstiftaren bör räkna därmed.

Ett annat område där det också blir fråga om prejudikatbildningens
roll är skadeståndsrätten. Denna står i något av en särställning genom
att det finns ganska många prejudikat, från den högsta instansen och
också från hovrätterna. Man tycker att inom detta område det skulle
finnas förutsättningar för en kontroll av rättsutvecklingen genom dom-
stolarna. Säkert är detta också fallet, men det finns åtskilliga luckor.
Om man försöker studera t ex svensk rättspraxis rörande ersättning
för invaliditet, finner man, trots att så många fall rör skadestånds-
rätt, dock mycket litet som rör detta speciella ämne. Det samman-
hänger med att det finns två nämnder i Sverige, Trafikförsäkrings-
anstalternas nämnd och Ansvarighetsförsäkringens personskadenämnd,
som ägnar sig åt bedömningen av invaliditetsfrågor. Där fungerar
således en kontroll av annat slag än den som sker genom domstolarna.
Bedömningen är centraliserad och därigenom får nämnden en mycket
stor erfarenhet. Jag vill tillägga, at denna nämnd ej är en sådan som
är sammansatt uteslutande av bolagsjurister, sådan som professor
Ekelöf nämnde, utan den har en mera självständig ställning.

Frågan om domstolarnas kontroll har också en annan sida. Vill man
att domstolarna skall utöva kontroll också över bedömningen av nor-
malfallen måste man räkna med en starkt ökad belastning av dom-
stolarna. Vi har väl inte tillgång till några exakta sifror från de
nordiska länderna, men i USA har man gjort omfattande under-
sökningar. Det är många som framlagt förslag att man skall utöka
möjligheterna att gå till domstol med skadeståndsmål i USA. Mot dem
har kritikerna anfört, att detta skulle ytterligare starkt öka arbets-
belastningen på domstolarna. Vill man undvika att ytterligare belasta
domstolarna måste man säkerligen söka en annan väg, troligen genom
att i lagstiftning ge klarare besked.

Slutligen skulle jag beträffande skadeståndsrätten vilja framhålla
något som är i det närmaste självklart. Tänker man sig att rätts-
utvecklingen inom skadeståndsrätten skall ske genom att domstolarna
fortbildar denna rätt, måste utgångspunkten vara, att man är nöjd
med den nuvarande skadeståndsrätten åtminstone i dess huvuddrag.
Domstolarna kan utföra smärre justeringar, vilka sedda var för sig
enligt någras mening är framsteg, enligt andras åsikt är steg tillbaka,
men som i det stora hela leder framåt. Men om man är missnöjd med
den nuvarande skadeståndrätten i dess grunder, finns det ingen annan
möjlighet att åstedkomma den radikala reform som erfordras på annat
sätt än genom lagstiftning.
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Försäkringsdirektören SVEN LIDMAN, Sverige:

Mina åhörare.

Jag vill bara komplettera professor Hellners inlägg, då han gav en
replik till professor Ekelöf. Det gladde mig i detta fall att höra
den ene professorn i någon mån korrigera den andre.

Det var särskilt Ekelöfs uttalande om den svenske försäkrings-
tagarens ställning som i mina öron lät som en tämligen omild kri-
tik av dessa nämnder. I referentens avhandling har ju nämndernas
verksamhet däremot redovisats på ett välvilligt och bra sätt.

Av avhandlingen framgår att dessa nämnder avgör ett mycket
stort antal ärenden och att detta sker utan att dessa sedan behöver
hänskjutas till prövning av domstol.

Det är här anledning påpeka att de två åsyftade nämnderna
endast ger råd åt försäkringsbolagen.

Försäkringstagaren, den skadelidande och hans advokat har ju
full frihet att få saken prövad i domstol om försäkringsbolagets pä
nämndsutlåtandet grundade besked anses vara icke godtagbart.

Professor Ekelöf klagar över att de svenska domstolarna får för
litet att göra genom att försäkringsnämnderna avgör de flesta ären-
dena. För min del ser jag någonting positivt i detta. Det är en
mycket hög procent av ärendena som godtagits av försäkringsbo-
lagens försäkringstagare eller motparter. Är inte detta ett gott
betyg åt nämnderna?

I nämderna sitter f ö mycket kvalificerade jurister. Medlemmar av
Högsta domstolen har sålunda tidvis fungerat dels som ordförande
och dels som bisittare i nämnderna och därvid medverkat till ut-
formningen av nämndspraxis. Ett försäkringsbolag som skickar in
ett ärende till en nämnd får inte närvara genom sin representant
vid handläggningen av dess ärende. De försäkringsmän som ingår i
nämndssammansättningen är f ö utsedda till ledamöter på grund av
sitt kunnande och sin stora erfarenhet av försäkrings- och skadestånds-
rättsliga spörsmål och är inte där för att bevaka sitt bolags intresse.

Docenten ULF BERNITZ, Sverige:

För min del skall jag bara göra några korta påpekanden. Det ämne
vi här diskuterar har benämnts «Rättsutveckling på annat sätt än
genom lagstiftning» men skulle också ha kunnat ges rubriken «Dom-
stolarna och realiteterna». Kärnpunkten i dagens diskussion synes mig
vara den växande insikten bland nordiska jurister om att vi måste
bredda vårt perspektiv när det gäller normbildningen och normtillämp-
ningen i dagens samhälle. De allmänna domstolarna spelar inte längre
den centrala roll vi traditionellt givit dem och ofta ännu vill ge dem
i juridiska resonemang och rättsvetenskapliga undersökningar. Särskilt
gäller detta förmögenhetsrätten.
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Härvidlag tycker jag mig dock kunna notera en gradskillnad mellan
de nordiska länderna. Det verkar som om man i Sverige på många
områden finner färre rättsfall och en mer återhållsam inställning
hos domstolarna till nybildning genom praxis än vad fallet tycks vara
inte minst i Norge. Docent Fleischers inlägg här i dag förefaller i
viss mån bestyrka denna iakttagelse som jag också gjort vid flera
tidigare tillfällen, bland annat vid studium av Nordisk Domssamling.
Det skulle vara värdefullt om denna problemställning kunde tas upp
till komparativ jämförelse med särskild inriktning på den roll de fem
ländernas högsta domstolar spelar.

När det gäller det breddade perspektiv, som inbegriper andra for-
mer av normbildning och normtillämpning, vill jag framhålla att en
för oss jurister särskilt viktig fråga är den enskildes ställning i det
genomorganiserade samhället. Det finns en uppenbar risk för att den
enskilde kommer i kläm. Detta är en punkt i professor Strömholms
inledningsanförande som kanske inte riktig kommit fram tidigare i
diskussionen här. Man måste beakta att den rättsbildning som sker på
annat sätt än genom lagstiftning och domstolspraxis normalt inte är
underkastad egentlig kontroll från samhälleliga organs sida och i fler-
talet fall får förutsättas vara mycket starkt influerad av parts- eller
i varje fall gruppintressen. Vi måste slå vakt om den enskildes rätt till
fredat privatliv och hans oberoende i förhållande till starka organi-
sationer och som konsument på marknaden.

När det gäller dessa frågor kan inte minst rättsvetenskapsmännen
spela en viktig roll. Det är egentligen märkligt att den översiktliga kart-
läggning av den utomrättsliga normbildningen som professor Ström-
holm presenterat skall framstå som en nyhet. Det rör sig ju om sådant
som strängt taget bort ha kartlagts och ventilerats redan för rätt länge
sedan. Vad som nu behövs förefaller i första hand vara mer ingående
undersökningar på särskilda områden av de olika formerna för norm-
bildning. Faktaunderlaget förefaller ännu ganska ytligt och ofull-
ständigt. Vi är professor Strömholm stor tack skyldiga för hans pion-
järundersökning men viktiga arbetsuppgifter väntar. Kritisk gransk-
ning av utomrättslig normbildning och normtillämpning framstår för
mig som en både viktig och angelägen uppgift.

Professor STIG STRÖMHOLM:

Jag vill först utnyttja tillfället, herr ordförande, till att tacka
korreferenten, docenten Fleischer, för de synpunkter som han berikade
diskussionen med. Jag har egentligen ingen avvikande mening att an-
mäla. Detta att utnyttja sista ordet är alltid en smula problematiskt
från debattetisk synpunkt. Kanske skulle jag vilja nyansera litet på
den punkt där docenten Fleischer fann det relativt normalt att staten
agerar som avtalspart och inte såg några konstitutionella betänklig-
heter mot detta. Det må väl vara riktigt. Formellt konstitutionellt är
det kanske inte så mycket att säga. Men låt oss minnas att mycket av
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juristernas ingripande på avtalsområdet under senare tid har bestått
i att bistå den svagare parten. Jag vill inte påstå, att staten är en
varg, och näringsliv eller organisationer är lamm — men där stats-
intressena kommer fram, och med dem vargtänderna, ja där finns ju i
varje fall ingen större varg.

Jag vill också ansluta mig till vad docenten Fleischer sade om att
det ligger makt uppå att vi inte i en beskäftig «realism» uppfattar allt
som rättskällor, att vi inte genom att göra sådana här undersöknin-
gar av faktiskt material glömmer de kriterier som ändå icke av en
slump har uppställts kring rättskällebegreppet. Där vill jag just knyta
an till vad som sades av någon talare om att man måste ställa krav
på ett avgörande för att det ska anses som prejudikat, och jag vill säga
att jag tror mig inte ha tillskrivit domstolarna en blygsam roll i rätts-
utvecklingen. Tvärtom har jag en så hög tanke om dem och har
försökt reservera en så fin pinne åt dem att den kanske blir litet
isolerad, men det är helt klart att det är inte fråga om att undanskjuta
domstolarna. Däremot bör man reservera domstolarna för uppgifter
som är dem värdiga och man skall nog undvika att de träskar ner sig
i en problematik för vilken de för ögonblicket kanske inte är alldeles
rustade.

Jag ser ingen anledning att gå närmare in på de värdefulla illu-
strationer och inlägg som lämnades av justitiekansler Honka, härads-
hövding Thomasson och direktör Lidman och inte heller ser jag någon
anledning att ytterligare fila på eventuella meningsmotsättningar i
förhållande till professor Hellner. Jag vill ansluta mig till i allt
väsentligt vad professor Hellner sade. Vad beträffar min vördade
lärare professor Ekelöf vore det naturligtvis käckt och tidsenligt att
försöka munhuggas med honom, men jag vill bara betyga min an-
slutning till hans åsikter, som överensstämmer med mina egna. Jag
kommer så slutligen till min vördade vän W. E. von Eyben, och jag
vill tacka för hans rikt orkestrerade bidrag där brottstycken ur den
Holbergska komedien skickligt sammanflätades med en plaidoyer för
organisationerna. Jag vill tacka honom för att han inte ens drog sig
för att anägga den frodigt jordnära Magdelones kjortel och sålunda
korrigera den torre Hieronymus' puritanska bild på rättsutvecklingen.
Det är endast på två punkter som jag ser anledning att anmäla en
smula avvikande mening. Det ena är att jag — och det är just vad
Hieronymus gör — inte tycker om Henrik och Pernille. Jag anser
inte att det är ett snyggt sätt eller — för att vara riktigt gammal-
dags — att det är helt värdigt att lita till det stöd som när det gäller
pornografiens frigörelse lämnades t.ex. av vissa delar av pressen. Jag
tror inte att juristerna här har några självklara bundsförvanter, och
jag tror att den hjälp man ibland kan få från Henriks och Pernilles
intellektuella lakejflygel ska man ha karaktär att avvisa. Den andra
punkt jag vill taga upp är följande. När professor von Eyben av-
slutningsvis sade att samarbete var den naturliga forman och inte
kontroll, så vill jag bara ställa en fråga. Det finns inte så många
naturliga former för samarbete mellan t. ex. lagstiftare, domare å ena
sidan och organisationerna på den andra. När jag talar om kontroll
så är det förvisso inte fråga om att man skall så att säga organi-
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sationerna på den anklagades bänk. Det finns inte så många sam-
arbetsformer, utan de former man har anledning att söka sig fram
till får otvivelaktigt i viss mån nödvändigtvis en kontrollprägel. Det
är självfallet inte så att man ska betrakta näringslivet som bovar,
och ej heller folkorganisationer och andra, men gör klart för sig att
den organisationsform man måste välja blir någon form av kontroll-
verksamhet från det offentligas sida. Och jag tror också att juristerna
där ska vara beredda att bli litet impopulära. Det är nu vår uppgift.
Jag tror det är lika bra att acceptera från början att om man hävdar
vad som anses opraktiskt i vida kretsar så blir man inte omtyckt.
Ska man sköta sin hantering honett, så inträffar ganska ofta sådana
situationer. Jag tror därför inte man ska vara främmande för någon
form av kontroll av judiciell typ, när det gäller den utomordentligt
omfattande privata rättsbildningen.

Etter at de juridiske forhandlinger var avsluttet tok møtets ord-
fører

professor, dr. jur. CARL JACOB ARNHOLM ordet:

Ved avslutningen av disse møter er mine tanker gått til et visst
punkt i beretningen dengang da Røde Orm holdt kristengilde for
sin sønn: Det gikk så overdådig til at gjestene f ikk både salt og
honning til grøten. Og la meg ikke bli misforstått: Mine assosia-
sjoner gikk ikke i retning av grøt; men sjelden har jeg hørt disku-
sjoner hvor salt og honning har flytt sammen på en så sjar-
merende mate og til en så velsmakende blanding. Jeg takker alle
som har gledet oss med dette. Men vi står jo nå ved møtets av-
slutning, og jeg har da adskillig flere som jeg må få ta med i min
takk. Jeg takker dem som har vært med i presidiet, jeg takker
sekretærene for alt det oppofrende arbeide de har utført. Jeg
takker de mange som har deltatt i diskusjonen. Det er kanskje
så at man rent uvilkårlig mest fester seg ved tingene når det er
de tunge artilleri som spiller opp; mitraljøsenes knitring har vi
jo også av og til merket, og når det til dette også er kommet
trompeténes glade fanfarer, er også det noe vi skal takke for. Men
la oss ikke glemme infanteristene, la oss ikke glemme alle de
mange som i stillhet og ubemerket har fått tingene til å gli, som
har gjort det uten applaus, uten pomp og prakt. Ved siden av
dem som offisielt har vært knyttet til staben, er det en mann jeg
særskilt vil rette en takk til, høyesterettsadvokat Hans Stenberg-
Nilsen. Han har ikke hatt noen offisiell titel her — skulle jeg bli
i bildet ville jeg kalle ham generalinspektøren for infanteriet, den
mann söm har sørget for å fjerne alle de små stener som lett


