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Idrottens normsystem - etik och juridik

Sektionsmöte

Referatskrivare: hovrättsfiskalen Maria Hellberg

Debattledaren, verkställande direktören Carl-Olaf Homén, Finland, hälsade
alla välkomna, redogjorde för sektionsmötets ramar och gav ordet till refe-
renten.

Referenten, förvaltningsrådet Lauri Tarasti, Finland, inledde med en kort
genomgång av huvuddelarna i hans arbete. I samband härmed berättade
han att samtliga idrottare vid OS i Atlanta var tvungna att underteckna ett
avtal enligt vilket varje tvist som uppkom med anledning av OS skulle av-
göras av en skiljenämnd. Undertecknandet var en förutsättning för deltagande
i spelen. Vidare redogjorde han för huvuddragen i ett belgiskt rättsfall, sär-
eget genom vilket en allmän domstol hade beslutat att andra halvlek i en
fotbollsmatch skulle spelas om.

Korreferenten, förbundsjuristen Krister Malmsten, Sverige: Jag vill inleda
med att ge en eloge till referenten som på ett föredömligt sätt lyckats sam-
manfatta de mest relevanta frågeställningarna på området. Jag delar i stort
hans uppfattningar, varför jag som bakgrund till den fortsatta diskussionen
tänker lämna några synpunkter på även en del andra frågor rörande idrotts-
normernas betydelse för juridiken. Inledningsvis vill jag redogöra för hur
jag skiljer på olika typer av idrottsnormer. Idrottnormernas kärna utgörs av
utövanderegler oftast benämnda spelregler eller liknande. Utöver dessa finns
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administrativa regler (tävlingsbestämmelser och tävlingsreglementen),
föreningsstadgar och förbundsstadgar samt slutligen internationella spe-
cialidrottsförbunds statuter och Internationella Olympiska Kommitténs
Charter.

De frågeställningar som referenten har tagit upp bör lösas på olika sätt
beroende på vilken idrottsnorm som avses. Sannolikheten för att domstolarna
desavouerar idrottsnormen kanske ökar ju längre ut från cirkelns mitt idrotts-
normen är placerad.

Det har länge hävdats att idrottsförbunden och föreningarna har rätt att
skapa sina egna normer. Detta bygger på att verksamheten är ideell, frivil-
lig och att de som deltar accepterar de normer som ställs upp. Lauri Tarasti
hänvisar till föreningsautonomin. Jag vill dock i högre grad än Lauri Tarasti
betona att denna självbestämmanderätt utgör en viktig del i den demokra-
tiska samhällsstrukturen där den idrottsliga verksamheten endast är en av
flera beståndsdelar.

För att ta reda på vad självbestämmanrätten - i förhållande till den all-
männa rättsordningen - egentligen innebär måste man först ta ställning till
om den allmänna rättsordningen är behörig att ta upp idrottsliga frågor till
prövning och därefter, om så är fallet, om den allmänna rättsordningen då
är bunden av idrottsnormen som en juridisk standard.
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Vid en prövning av idrottsnormernas betydelse för juridiken är naturli-
gen deras etiska innehåll styrande. Etiska normer finns i alla skikt inom
idrottens normsystem. Jag vill påstå att det är just som styrmedel för mänsklig
samvaro - tillsammans med de hälsofrämjande effekterna - som idrotten
har sin största samhälleliga betydelse.

Idrottens normsystem stämmer vanligen väl överens med den allmänna
moraluppfattningen i samhället. Vissa regler kan naturligtvis ifrågasättas,
till exempel en verksamhet vars normer inte bara medger, utan snarare pre-
mierar, att utövaren försätter motståndaren i ett medvetslöst tillstånd. Ni
kan säkert föreställa er vilken idrott jag menar.

Jag vill också peka på att idrotten har många etiska regler som sträcker
sig längre än vad samhällets regler gör. Som exempel kan nämnas att flera
specialidrottsförbund i Sverige har beslutat att personer som bär rasistiska
symboler inte skall ha tillträde till idrottsarenorna.

En annan princip som är speciell inom idrottsjuridiken är att det inte
finns någon straffmyndighetsålder. Det har nämligen ansetts angeläget att
samma korrigeringsmedel kan användas för samtliga utövare oavsett ålder.

Jag tänker nu gå närmare in på frågan om idrottens norm som juridisk
standard. Idrottens normer är inte exklusiva vad gäller konfliktlösning inom
idrotten och idrottsrörelsen är inte immun mot prövning av idrottssaker hos
allmän domstol. En professionell idrottare och en kommersiell idrotts-
verksamhet måste acceptera samma regler som näringslivet.

Och på straffrättens område finns hundratals avgöranden som visar att
de allmänna domstolarna inte avhållit sig från att gå in och pröva till exem-
pel misshandel som förekommit under en idrottstävling. En annan sak är att
domstolarna i många fall i mildrande riktning har beaktat konsekven av
tillämpningen av en idrottsnorm. Det är från idrottsrörelsens sida angeläget
att ett brottsligt handlande prövas på sedvanligt sätt.

Utgångspunkten för bedömningen av om idrottsnormen har juridisk be-
tydelse eller ej kan struktureras på följande sätt.

Domstolen kan ta ställning till idrottsnormen genom att
- lämna den helt utan avseende eller
- beakta den, varvid domstolen kan

- avstå helt från att ta upp ett ärende,
- stanna vid en formaliaprövning, eller
- utgå från idrottsnormen som en standard.

Inom varje normskikt (jämför figur, sid 94) kan man vidare fråga sig om
idrottsnormen
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1. strider mot en regel i den allmänna rätten,

2. motsvarar en regel i den allmänna rätten, men också har längre gående
rättsverkningar,

3. motsvarar en regel i den allmänna rätten, eller

4. helt saknar motsvarighet i den allmänna rätten

När vi talar om situatuonen att domstolen lämnar idrottsnormen helt utan
avseende så har ju Lauri Tarasti redan berört det s.k. Bosman-fallet. Fallet
visar tydligt att om idrottens normsystem direkt strider mot den allmänna
rätten och det rör sig om professionalism, så saknar idrottsnormen varje
betydelse. Inom arbetsrätten kommer vi med stor sannolikhet att fa se många
liknande fall framöver.

Högsta domstolen i Sverige har i ett fall (NJA 1990 s. 687) beaktat idrotts-
normen genom att avstå från att ta upp en fråga till prövning.

Här skall också nämnas att frågan om betydelsen av en eventuell skilje-
klausul inte kan besvaras generellt. Vad som troligen kan sägas, och som
Lauri Tarasti redan nämnt, är att domstol kan avvisa en talan med stöd av
en skiljeklausul om det är fråga om kommersiell verksamhet och om par-
terna är likställda. Det är däremot tveksamt om en skiljeklausul som är inta-
gen endast i nationellt förbund statuter binder den enskilda idrottsutövaren.

I fråga om idrottsnormer som strider mot en regel i den allmänna rätten
tror jag att konkurrensrätten kommer att beröra idrottsrörelsen betydligt
inom de närmaste åren. De internationella idrottsorganisationernas bestäm-
melser om att det får finnas endast ett nationsförbund, t.ex. ett handboll-
förbund, stämmer mindre väl med EG - rättens syn på otillbörliga konkur-
rensbegränsningar. Dessa organisationer kommer sannolikt att betraktas som
företag med marknadsdominerande ställning, vilket i sin tur, vid en miss-
bruksbedömning, sannolikt kommer att få konsekvenser för bland annat
försäljning av TV-rättigheter, många organisationers största inkomstkälla.

Angående situationen att idrottsnormen motsvarar en allmän rättsregel,
men också sträcker sig längre, ges följande exempel. I många idrotter har
införts regler om att medlemsföreningar som hamnat på obestånd - som lett
till ackordsförfarande - som huvudregel ska flyttas ned i seriesystemet. Id-
rotten nöjer sig alltså inte med att föreningens ekonomi saneras, därutöver
bestraffas föreningen. En degradering i seriesystemet innebär normalt för-
sämrade ekonomiska förutsättningar. Frågan uppkommer därvid huruvida
föreningen med framgång kan stämma den beslutande idrottsorganisationen
med yrkande om att degraderingsbeslutet skall förklaras ogiltigt med hän-
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syn dels till att beslutet inte har stöd i gällande lag (lagen skulle vara uttöm-
mande på området), dels till beslutets ekonomiska konsekvenser för före-
ningen (jfr NJA 1990 S.687).

Inom straffrätten finns en hel del praxis samlad som exempel på regler
där idrottsnormen motsvarar en allmän rättsregel. Denna praxis är väl känd
och behöver inte närmare redogöras för här. Samhället accepterar visst våld
så länge som det håller sig inom ramen för utövandereglerna. Skälet till
detta är, som jag utvecklad i "straffrättsliga studier tillägnade Alvar Nel-
son", att samhället har ett så stort intresse av nyttoeffekterna av idrottsutöv-
ningen. Samma förhållande gäller i skadeståndsrätten.
Det belgiska fallet som Lauri Tarasti redogjort för utgör ett exempel på ett
fall där idrottsnormen saknar motsvarighet i den allmänna rätten. Vidare
kan man tänka sig följande fall. I ett finalspel gör domaren bevisligen men
oavsiktligen en felaktig bedömning som leder till att A vinner matchen/
tävlingen och därtill en icke oansenlig summa pengar. Inom de flesta id-
rotter finns inga remedier i ett fall som detta. Kanske blir utgången en an-
nan om domaren gjort felbedömningen avsiktligen. Och möjligen har det
betydelse om det rör sig om en felaktig regeltillämpning eller om det hand-
lar om en ren bedömningsfråga av ett händelseförlopp. Såvitt känt har den
nu beskriva situationen inte varit föremål för prövning vid domstol i de
nordiska länderna. Såvida inte skiljeklausuler lägger hinder i vägen skulle
det emellertid förvåna mig om inte ett mål av angivet slag eller likartat slag,
som en följd av professionalismen och kommersialismen, i en inte alltför
avlägsen framtid kommer att läggas fram för domstolsprövning. Först då
ges svaret, men det skadar nog inte att göra idrottsvärlden mentalt förbe-
redd på att utgången i en idrottstävling kan komma att slutligt fastställas av
annan domare än den som utsetts att övervaka tävlingen.

Hovrättspresidenten Ove Lindh, Sverige: Jag vill börja med att komplimen-
tera referenten och korreferenten för deras intressanta inlägg. De båda in-
ledarna är i stora delar ense när det gäller idrottens möjligheter och behov
av att behålla dess självbestämmanderätt.

För egen del tänkte jag koncentrera mig på frågan om den enskilda idrotts-
mannens möjligheter att få domstolsprövning av beslut som har fattats av
idrottens egna organ.

Det kan konstateras att det inte är ovanligt att föreningsbeslut överklagas
genom de idrottsliga instanserna. Om även de allmänna domstolarna tar
upp föreningsbeslut till prövning kan det bli dubbla prövningar med olika
resultat, vilket är olyckligt.
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När det gäller bestraffningsärenden är läget litet mer komplicerat. I fråga
om de så kallade tävlingsbestraffningarna - exempelvis straffspark i fotboll -
är jag ense med Lauri Tarasti att sådana beslut hör till idrottens interna ären-
den. I fråga om förbundsbestraffningar är det oftast fråga om förseelser -
idrottsvåld - som inte kan bli undantagna från samhällets bestraffningsrätt. I
dessa fall är det helt klart att en dubbel prövning både kan och bör ske.

Svårigheterna hänför sig till en situation som den följande. En tennisspe-
lare blir av idrottens egna organ avstängd två år för brott mot dopnings-
reglerna. Hos allmän domstol begär han därefter att beslutet skall underkän-
nas eftersom han inte varit dopad och han yrkar skadestånd av Riksidrotts-
förbundet for sina under diskvalifikationstiden förlorade tennismiljoner. I
denna situation kan nog den allmänna domstolen i vart fall inte undandra
sig att sakligt pröva skadeståndsyrkandet. Det är däremot tveksamt om den
allmänna domstolen skulle ta upp diskvalifikationsbeslutet till saklig pröv-
ning. Jag är således i huvudsak ense med Lauri Tarasti även i denna del.

Lagdommern Brynjar Östgård, Norge: Idrottsföreningar bör inte ha före-
träde framför annan organiserad verksamhet. Med hänsyn till att det, i vart
fall på toppidrottsnivå, inte längre är fråga om amatörmässig tävling mellan
lika män (vilket syns särskilt tydligt när det gäller möjligheter till träning,
sponsring och så vidare) så bör idrottens aktiviteter i allt större utsträckning
bli bedömda efter samma regler som ordinär kommersiell verksamhet.

Docenten Heikki Halila, Finland: Idrottsjuridiken har utvecklats så snabbt
att det är svårt att bilda sig någon helhetssyn på systemet. Det är nödvän-
digt att utveckla idrottsjuridikens allmänna läror i internationell samver-
kan. Med hänsyn till att det finns sådana olikheter i grundfrågor i olika
rättssystem kan detta arbete bli svårt.

Frågan är om det ens finns en samnordisk modell. Den baseras i sådant
fall på enhetligheten i hela det rättsliga normsystemet och i idrottssystemet.
Föreningsautonomins innehåll varierar emellertid mellan de olika länderna.

I Skandinavien har man sett ett förbund och dess medlemsföreningar
som en gemensam helhet, som föreningsautonomin tillämpas på. Då en
idrottare är medlem i en idrottsförening men inte i ett förbund gäller det att
granska vilka förbundsbeslut som kan binda denne. Förbundet kan med
bindande verkan fastställa exempelvis tävlingsregler, men det är inte själv-
klart att alla dess normer kan binda idrottare, tränare och idrottsdomare.

Enligt Finlands föreningslag är ett föreningsbeslut klanderbart om det
inte har tillkommit i behörig ordning eller om det annars strider mot lag
eller föreningens stadgar. Därigenom kan ett föreningsbeslut angående be-
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tydande disciplinära åtgärder i idrotten bli en domstolssak som prövas även
materiellt.

Nordens länder kan vad gäller idrottsjuridiken ha Tyskland som före-
bild. Det tyska rättssystemet liknar vårt och det rättsliga materialet där är
omfattande.

F.d. justitierådet Olle Höglund, Sverige: Det är främst två frågor som är av
betydelse inom idrottsjuridiken.

Den första - och viktigaste - är gränsdragningen mellan idrottens interna
ärenden och domstolsärenden. Föreningarnas självbestämmanderätt är inte
längre realistisk. Den kunde fungera för hundra år sedan när vi hade en ren
amatöridrott, men i och med de starka ekonomiska och sociala intressen
som följt med utvecklingen mot professionalism och kommersialism kan
det inte längre undvikas att samhället griper in med sina organ. Det måste
därför klarläggas vilka ämnesområden som hör exklusivt till idrottens or-
gan och vilka som kan prövas av domstol samt vilka fall som kan parallell-
prövas. Vid parallellprövning måste också klarläggas i vilken mån utslag
av "den andra prövningen" skall beaktas. Jag tror att domstolarna i fram-
tiden kommer att pröva frågor om straff, skadestånd och ogiltigförklaring
eller jämkning av avtal.

Den andra frågan av betydelse gäller tillämpningen av allmänna juri-
diska principer - såsom bedömningar av culpa, samtycke, skälighet etc. -
inom idrottens interna ärenden. Mitt intryck är att dessa inte tillämpas inom
idrottsjuridiken, vilken enligt min mening framstår som uråldrig.

Amanuensen Björn Halvor Pedersen, Norge: Med tanke på den tekniska
utvecklingen (t.ex. möjligheten att i efterhand kontrollera händelseförlopp
genom att ta del av videoupptagning) bör man diskutera frågan om hur
rättssäkerheten i idrotten kan utökas. Hur långt kan en sådan utveckling gå
utan att tjusningen med sporten försvinner?

Professorn Geir Woxholth, Norge: Jag skall ta upp frågan om i vilken ut-
sträckning de allmänna domstolarna har rätt att pröva idrottstvister. Det
finns två huvudfall; nämligen när självbestämmande- eller skiljeklausul finns
respektive saknas.

Först några ord om när sådan klausul saknas.
I rättsfallet NJA 1990 s. 687 såg sig Högsta domstolen förhindrad att ta

upp en idrottstvist till prövning. Tvisten rörde inte elitidrottare. Utgången
hade troligen blivit den motsatta om det hade rört en elitidrottares ekono-
miska intresse.

99
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I Norge har Höyesterett avvisat en idrottstvist som rörde frågan om vilka
bordtennisregler som skulle tillämpas. Grunden för avvisningsbeslutet var
att att målet inte rörde någon rättighet eller något rättsförhållande.

Om kravet hänför sig till en rättighet eller ett rättsförhållande bör en
allmän domstol kunna pröva det. Detsamma bör gälla även en tävlings-
bestraffning som lett till avstängning och ekonomisk förlust under viss tid.
Det går således inte att säga att domstolarna inte har rätt att pröva tävlings-
bestraffningar.

Om självbestämmandeklausul finns i föreningens stadgar kan tre varian-
ter av domstolsprövning tänkas.

1. Domstolen avvisar talan.
2. Domstolen prövar talan, men endast såvitt avser formaliafrågor.
3. Domstolen prövar talan i dess helhet.

Den tredje varianten kan tänkas komma i fråga om talan avser ett ekono-
miskt intresse eller utövarens identitet (till exempel ett dopningsfall).

Om skiljeklausul föreligger i ett avtal kan domstolen avvisa talan. Om
klausulen finns endast i förbundets stadgar får man genom tolkning avgöra
om det föreligger ett sådant avtal som den enskilda idrottsutövaren är bun-
den av.

Justitierådet Gustaf Möller, Finland: Det skulle vara olyckligt om de all-
männa domstolarna började avgöra idrottstvister. Det är otillfredsställande
bland annat från internationell synpunkt; de allmänna domstolarnas avgö-
randen är inte alltid verkställbara i andra länder.

I stället borde det inom idrotten finnas opartiska organ som genom skilje-
förfarande kunde lösa de tvister som uppkommer. Kravet på tillräcklig opar-
tiskhet kunde uppfyllas genom att en skiljeman utsågs av idrottsmannen
eller dennes intresseorganisation, en annan av vederbörande förening eller
organisation och slutligen ordföranden av ett neutralt organ. Sådana avgö-
randen borde få internationell verkan med stöd av New York-konventionen,
som de flesta länder tillträtt. Ett problemet kan här vara att över hälften av
de länder som tillträtt konventionen har gjort ett förbehåll om att den en-
dast skall gälla avgöranden i handelsrättsliga mål.

Själva förfarandet bör också ge garantier för opartiskhet. Om kravet på
opartiskt organ och förfarande uppfylls samt om kostnaderna för idrottaren
inte blir för höga bör idrottaren kunna tvingas att acceptera skiljeförfarande.

En skiljeklausul i en organisations stadgar kan troligen inte binda en
enskild idrottare. En skiljeklausul i ett förbunds stadgar kan däremot, i vart
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fall i Finland, vara bindande, men en sådan klausul kan troligtvis jämkas av
domstol om den är oskälig.

Hovrättspresidenten Ove Lindh, Sverige: Precis som Gustaf Möller är jag
tveksam till om en enskild idrottare kan bli bunden av en klausul som är
intagen i ett förbunds stadgar, även om dessa kan ses som ett slags standard-
avtal mellan föreningen och medlemmen. Skälet till min tvekan är att det
kan sättas i fråga om idrotten med bindande verkan för samhällslivet i öv-
rigt kan fatta ett beslut som berövar idrottaren rätten att gå till domstol.

Ännu mer tveksam är jag till de skiljeklausuler som bland annat Svenska
Fotbollförbundet har tagit in i sina stadgar. Dessa klausuler föreskriver att
tvister skall prövas enligt särskilda reglementen enligt vilka såväl enskild
skiljeman som ordföranden, i fall av tre skiljemän, skall utses av vederbö-
rande specialförbund. Specialförbundet är i de allra flesta fall part eller i
varje fall på ett eller annat sätt involverat i den uppkomna tvisten, varför
detta inte är någon bra ordning.

Kammarrättspresidenten Jaw Francke, Sverige: Det är sannolikt att de all-
männa domstolarna har rätt att pröva idrottstvister. Som exempel på detta
kan nämnas en tvist i England, där två spelare har väckt talan mot det inter-
nationella tennisförbundet och bland annat angripit dopingregelsystemet
som sådant. Detta har föranlett en en brittisk domare att uttala att det inter-
nationella tennisförbundet, med utgångspunkt från allmänna juridiska prin-
ciper, bör se över det angripna regelsystemet.

Referenten, förvaltningsrådet Lauri Tarasti, Finland: Den viktigaste frågan
som har diskuterats i dag är den som Olle Höglund inledningsvis tog upp,
nämligen den om var gränsen går mellan idrottens interna ärenden och de
ärenden som de allmänna domstolarna kan besluta i. Inom idrotten har man
försökt att finna svar på den frågan och för närvarande är det svaret skilje-
förfarande. Troligen är separata avtal för varje idrottsutövare en nödvändig-
het för bundenhet. Förbundsstadgar kanske accepteras i vissa länder men
samma regler måste gälla i alla länder. Det är juristernas uppgift att finna
svaren på de frågor som ställts här i dag.

Korreferenten, förbundsjuristen Krister Malmsten, Sverige: Vad gäller frå-
gan om vilka ärenden som kan prövas av allmän domstol är det inte möjligt
att ställa upp en modell som skall gälla samtliga fall. Det är ju trots allt
fråga om olika rättsområden och olika intressen varför någon generell lös-
ning knappast står att finna.
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Beträffande Ove Lindhs kritik mot de skiljeklausuler som bl.a. Svenska
Fotbollsförbundet har i sina stadgar kan sägas att klausulerna skiljer sig
från lagen om skiljeförfarande endast på två punkter. Dels att ordföranden
utses av specialförbundet, dels att vardera parten står sin kostnad oavsett
utgång och att parterna delar på ordförandens arvode och kostnader. För
övrigt har förbundet hittills aldrig varit part i något skiljeförfarande och
den jävssituation som Ove Lindh befarar har alltså aldrig uppstått.

Debattledaren, verkställande direktören, Carl-Olaf Homén, Finland, avslu-
tade med att poängtera vikten av internationellt samarbete inom idrottsjuri-
diken samt tacka referenten, korreferenten och mötesdeltagarna för in-
tressanta inlägg och aktivt diskussionsdeltagande.


