
Torsdag den 19. august 1993 kl. 10
Sektionsmøde

Kollektive søgsmål
(Se bilag 14)

Debatleder: Landsdommer Ulla Rubinstein, Danmark.
Beretning: Dommerfuldmægtig Tak Bagger

Referenten, lektor Peter Møgelv ang Hansen, Danmark, indledte med en
henvisning til grundlaget for debatten om kollektive søgsmål - en af
ham udarbejdet redegørelse om emnet (optaget som bilag 14 til be-
retningen).! redegørelsen er begrebet kollektive søgsmål defineret
som »en retssag anlagt på vegne af en flerhed af personer uden deres
udtrykkelige samtykke«. De kollektive søgsmål anlægges med henblik
på hævdelse af en civilretlig sanktion, og det forudsættes, at det en-
kelte gruppemedlem for sit vedkommende kunne have anlagt sædvan-
lig retssag. Interessen for kollektive søgsmål kommer således navnlig
til at dreje sig om den uanmodede repræsentation. Begrebet kollek-
tive søgsmål kendes fra de engelsktalende lande, navnlig USA, hvor
det i Rule 23 i Federal Rules of Civil Procedure benævnes »class
action«.

Der kan fremsættes følgende fire teser:

- at samfundsudviklingen er løbet fra en civilretlig regulering, hvis
håndhævelse udelukkende er indrettet på at påkende sager mellem
enkeltindivider,

- at det ikke er ønskeligt, at traditionel offentligretlig regulering er
det eneste alternativ til den individualistisk orienterede civilretlige
regulering,

- at kollektive søgsmål i en række situationer kan være et hensigts-
mæssigt supplement til de traditionelle retshåndhævelsesformer, og
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- at kollektive søgsmål synes at kunne indpasses i nordisk ret, uden at
det giver anledning til uoverstigelige procestekniske problemer.

De kollektive søgsmål er en blanding af de allerede eksisterende rets-
håndhævelsesmidler; det offentligretlige og det civilretlige system: Of-
fentligretlige myndigheder sættes ved de kollektive søgsmål i stand til
at aktivere sanktioner, der virker reparativt til fordel for individer,
og/eller enkeltindivider/interesseorganisationer kan uanmodet akti-
vere civilretlige sanktioner til fordel for andre enkeltindivider og der-
igennem forsyne den civilretlige retshåndhævelse med øget reparativ
og dermed også øget handlingsdirigerende effekt.

Der er et behov for kollektive søgsmål i Norden, og man kan fore-
stille sig, at såvel offentlige som private kollektive søgsmål bør accep-
teres, eventuelt således, at domstolene i det enkelte tilfælde har mu-
lighed for at afvise et kollektivt søgsmål, hvis den private gruppere-
præsentant ikke kan varetage gruppemedlemmernes interesser på be-
tryggende måde. Der er i Sverige og Finland nedsat en komite, hvorfra
der forventes et udspil i 1994. I Danmark er de kollektive søgsmål i
tankerne i forbindelse med den ny markedsføringslov.

De kollektive søgsmål kan virke procesbesparende, men det forud-
sætter, at alternativet var en række enkeltsøgsmål, hvilket nok ikke er
tilfældet.

Der er ikke grund til at indføre særlige regler om sagsomkostninger.
Problemer kan opstå i forbindelse med private kollektive søgsmål,
men de kan løses ved hjælp af særlige i dette øjemed oprettede fonde.

Korreferenten, professor Per Henrik Lindblom, Sverige, fremhævede, at
Rule 23 udover erstatningssøgsmål giver mulighed for anerkendelses-
og forbudssøgsmål. Adgangen til kollektive søgsmål har stor betydning
også i tilfælde, hvor ingen enkeltperson har mulighed for at starte en
proces, uanset at der foreligger en almen interesse, for eksempel rent
miljø, adgang til naturen eller beskyttelse mod diskriminering. En
vigtig hindring mod uheldig udstrækning af kollektive søgsmål er for-
uden kravet om manageability (at processen ikke bliver uhåndterlig)
kravet om superiority (bedste procesform), der indebærer, at kollek-
tive søgsmål kun kan anvendes, hvor man ikke på anden måde, for
eksempel gennem kumulation eller intervention, kan nå et bedre eller
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lige så godt resultat. En adgang til kollektive søgsmål vil - med de
nævnte begrænsninger - i tilfælde, hvor sædvanlig, individuel retter-
gang er afskåret, være et værdifuldt bidrag til at realisere formål bag
den materielle ret, reparativt og præventivt, for eksempel gennem
præjudikatsvirkning, som kontrol af den centrale og lokale politiske
magtudøvelse og som incitament for lovgivning. Er kravet om super-
iority opfyldt, vil kollektive søgsmål kunne virke procesbesparende, og
de vil have fordele også for skadevolder, som derved en gang for alle
ved en retskraftig dom kan få afgjort sit mulige ansvar overfor samtlige
berørte.

Angående referentens første tese anførte korreferenten, at han fin-
der den åbenbart rigtig, og fremhævede, at procesretlige reformer
som for eksempel kollektive søgsmål forudsætter materielretlige mo-
dificeringer og kompletteringer for at kunne fungere optimalt. Det
gælder her blandt andet om, at man gennem forenkling kan gøre en
massehåndtering nemmere, for eksempel hvad angår beregning og
fordeling af skadeserstatning. Som en supplerende tese hævdede kor-
referenten, at sådanne forenklinger, uanset om kollektive søgsmål ind-
føres eller ej, på længere sigt vil blive nødvendige, for at den politisk
besluttede retsbeskyttelse ikke skal »forblive på papiret«. Ikke blot
økonomisk rationalitet og realisme, men også sociale retfærdigheds-
hensyn taler herfor (jf. T. Wilhelmsson i NEK-rapport 1990:7 side 10 f.
og R H. Lindblom i Festskrift til Bengtsson, 1993 side 320 ff.).

Også referentens anden tese erklærede korreferenten sig ganske
enig i og tilføjede, at samfundsudviklingen tyder på, at der vil blive
behov for, at den enkeltes personlige og økonomiske ressourcer tages
i brug for at kompensere for det offentliges formindskede muligheder
for at virke handlingsdirigerende. Man må søge »selvgående«, helst
også selvfinancierende løsninger på for eksempel forbruger- og miljø-
området, og i den henseende er kollektive søgsmål lovende.

Angående referentens tredje tese nævnte korreferenten, at meget
taler for, at kollektive søgsmål kan komme til ikke blot at komplettere,
men endog erstatte en del af den i dag eksisterende retsbeskyttelse.
Der er i de nordiske lande grobund for en vis »domstolsfundamenta-
lisme«, eftersom processen efter manges mening har en for tilbage-
trukket stilling.

Angående referentens fjerde tese anførte korreferenten, at der gi-
vetvis behøves en række særbestemmelser, men færre end man tror.

15



226 Per Henrik Lindblom

De samfundsmæssige gevinster og mulige fondsløsninger bevirker, at
omkostningsspørgsmålene ikke vil være særskilt svære. Forholdene i
Canada bestyrker, at en reform, der åbner for kollektive søgsmål, er
lovteknisk mulig. En velfungerende lov herom indførtes for ca. 15 år
siden i Quebec og en anden er trådt i kraft i Ontario i år.

Sammenfattende kunne korreferenten med en vis skærpelse være
enig i referentens fire teser, men ville tilføje yderligere tre:

- at flere typer af kollektive søgsmål bør indføres for eksempel for-
budssøgsmål, søgsmål vedrørende almene interesser og søgsmål
vedrørende forbrydelser,

- at forenklinger af det materielle retssystem bliver nødvendige -
også uden for de kollektive søgsmål, og

- at en reform om kollektive søgsmål ikke bare er materielt velbe-
grundet og lovteknisk gennemførligt, men også er et tidssvarende
samfundsøkonomisk og politisk realistisk projekt.

Højesteretsdommer Torben Jensen, Danmark, udtalte, at spørgsmålet
om kollektiv søgsmålsret er en uløselig del af problematikken omkring
retlig interesse. Man står derfor overfor et procesretligt problem, som
har betydning også inden for den almindelige forvaltningsret og der-
for kommer til at berøre domstolenes kontrol med forvaltningen. Tra-
ditionel nordisk jura er bygget på forestillingen om, at det er enkelt-
personer, der står som parter i en proces. Men det er karakteristisk for
udviklingen, at organisationer i betydeligt omfang anerkendes som
søgsmålsberettigede. Den danske højesteret har indtaget en meget
fleksibel holdning, som blandt andet er kommet frem i den såkaldte
»Christiania-sag«, hvor en ganske uorganiseret gruppe, der havde be-
sat et areal i København, ønskede prøvet, om der var sket en lovlig
bemægtigelse af det pågældende areal, og hvor højesteret anerkendte
gruppen som søgsmålsberettiget. Denne holdning har ikke vundet
genklang i alle europæiske lande, og det må forventes, at disse spørgs-
mål på et eller andet tidspunkt bliver inddraget i EF-regi. Betænkelig-
heden blandt mange dommere i de latinske lande går blandt andet på,
at man ikke ønsker, at kollektive søgsmål skal dække over responsa. Et
mere slagkraftigt argument er spørgsmålet om misbrug af kollektive
søgsmål til fremme af politiske formål. Det er holdningen, at politiske
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partier og »forklædte« politiske partier bør være udelukket fra at rejse
kollektive søgsmål. Emnet har en lang række facetter, der mere eller
mindre kommer til at dreje sig om, hvordan domstolenes stilling skal
være i samfundsudviklingen. Der er i spørgsmålet om kollektive søgs-
mål indbygget nogle »bomber«, som kan berøre domstolenes almin-
delige stilling, og hvor man må overveje, om det er ønskeligt, at de skal
være et led i den politiske proces - som i USA - eller om vi i Norden
skal fortsætte den afpolitisering af domstolene, som hidtil har fundet
sted.

Professor, dr. jur. Eva Smith, Danmark, nævnte, at der jo er en årsag til,
at vi har begrebet retlig interesse. Kollektive søgsmål indebærer i et vist
omfang, at afgørelser, der beror på en afvejning af samfundshensyn,
for eksempel miljøhensyn, henlægges til domstolene, og man må stille
sig det spørgsmål, om det er domstolenes opgave at afveje samfunds-
mæssige interesser, eller om det fortsat bør være politikernes opgave.
Er det en sund udvikling, at vurderingen af samfundsmæssige hensyn
forrykkes fra organer, der har et demokratisk mandat, til organer - der
som domstolene - er uden for. Man må overveje meget omhyggeligt,
hvilken virkning det har for hele vores demokratiske opbygning.

Professor, dr. jur. Inge Lorange Backer, Norge, mente, at man bør over-
veje at afskære politiske partier fra at rejse kollektive søgsmål, hvis ikke
der er tale om spørgsmål, der knytter sig til politiske partier som
sådanne, men fandt ikke, at kollektive søgsmål i øvrigt har nogen
særstilling i forhold til individuelle søgsmål, når det gælder (mis) brug
af retsapparatet til politiske formål. Spørgsmålet om, hvem der skal
træffe politiske afgørelser, er en del af det generelle spørgsmål om
domstolenes og lovgivernes ansvar for retsskabende virksomhed. At
domstolene er retsskabende, må betragtes som en frugtbar dialog mel-
lem domstolene og lovgiverne om retsudviklingen.

Hæstaréttardómari Hjörtur Torfason, Island, oplyste, at også Islands
domstole har en fleksibel holdning til søgsmål rejst af en gruppe af
personer. Som en fortsættelse - og udbygning - af denne praksis har
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man i Island fornylig indført en bestemmelse i lov om proceduren i
borgerlige retssager § 25, stk. 3, hvorefter en forening eller en sam-
menslutning af personer i eget navn kan rejse anerkendelsessøgsmål
vedrørende medlemmers rettigheder eller fritagelse for pligter, i det
omfang varetagelsen af de interesser, som retskravet omfatter, er for-
enelig med foreningens eller sammenslutningens formål. Bestemmel-
sens formulering gør det muligt at begrænse dens virkefelt, men kan
også føre til en øget anvendelse af kollektive søgsmål. Af forarbejderne
fremgår blandt andet, at man ikke tilsigter at ændre den almene
grundsætning om retlig interesse med bestemmelsen. En enkelt sag
har været forelagt højesteret, der afviste sagen med den begrundelse,
at varetagelsen af medlemmernes interesser på det pågældende rets-
område lå uden for den sagsøgende forenings formål. Denne afgø-
relse kan ses som et udtryk for, at domstolene nødig vil lade sig tvinge
fra den hidtidige fleksible holdning.

Lagmann M/5 Erik Lie, Norge, så de kollektive søgsmål som en ned-
trapning af den offentlige regulering på visse områder - en øget ten-
dens til privatisering. Denne tendens kan vække bekymring og kræver,
at lovgiver gennemtænker forholdene, inden muligheden for kollek-
tive søgsmål indføres.

Under denne del af debatten havde tillige justitieråd Gustaf Möller,
Finland, ordet.

Korreferenten, professor Per Henrik Lindblom, Sverige, anførte, at risi-
koen for politisk misbrug foreligger, uanset om kollektive søgsmål
indføres eller ej. Problemet er i dag, at ingen starter de processer, der
er nødvendige for, at de regler, politikerne har vedtaget, kan effektu-
eres. At for eksempel den danske højesteret har vist sig fleksibel i nogle
tilfælde, hvor søgsmål er rejst af organisationer, er ikke nogen garanti
for, at det sker på alle retsområder og for de organisationer, som er
mest motiverede.

Ordförande i Allmänna reklamationsnämnden Jörgen Beck-Friis, Sveri-
ge, redegjorde for den forsøgsvirksomhed, der har været ved reklama-
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tionsnämnden, og som er omtalt i Peter Møgelvang Hansens redegø-
relse om kollektive søgsmål. Forsøgsvirksomheden gik ud på, at næv-
net, hvis det var påkrævet ud fra almene hensyn, kunne anbefale en
næringsdrivende, der af nævnet var blevet anbefalet at yde godtgørelse
til en forbruger, at yde samme godtgørelse til andre forbrugere, som
kunne have det samme krav.

Vicehäradshövding, jur.lic. Gerhard af Schulten, Finland, gjorde op-
mærksom på, at de kollektive søgsmål vil give problemer for advoka-
terne med hensyn til sagsomkostningerne. Det er kendetegnende for
disse sagstyper, at den enkelte ikke har råd til at føre sagen, og at de
førprocessuelle omkostninger i form af direkte udgifter og anvendt tid
er betydelige. Tilstrømningen af sager er ikke jævn, så et synspunkt om
»gyngerne og karussellerne« holder ikke. Advokatkontorerne har ikke
råd til at nnanciere søgsmålene, og der må derfor oprettes en fond,
der, for at det kan fungere, 1) skal bygge på offentlige midler, 2) skal
kunne erstatte omkostninger løbende under sagen, og 3) skal yde en
vindende modpart erstatning for omkostningerne eller dele deraf.

Dommer Peter Garde, Danmark, foreslog, at de nordiske regler om fri
proces kunne anvendes på en sådan fond, således at statskassen ydede
tilskud til fonden efter domstolenes godkendelse af det kollektive søgs-
mål. Dette ville være til gavn ikke blot for sagsøgerne, men også for
den frifundne sagsøgte.

Professor Per Henrik Lindblom, Sverige, pegede på de fondsløsninger,
der er indført i Quebec, hvor man har gode erfaringer med de kol-
lektive søgsmål. Her er udgangspunktet næsten som i Norden, at den
tabende part udreder omkostningerne, men en særlig fond for kol-
lektive søgsmål støtter de processer, som efter fondens vurdering har
en god chance for at blive vundet. Den, der rejser det kollektive søgs-
mål, får støtte hertil, og sagsøgte får sine onkostninger dækket, hvis
han vinder sagen. En sådan fond kræver ikke store kapitaltilskud fra
staten - udover startkapitalen. Andre midler til fonden kan komme fra
overskud ved vundne sager, opstået ved, at ikke alle, der er omfattet af



230 Per Henrik Lindblom

et kollektivt søgsmål, retter henvendelse med krav om betaling, når en
sag er vundet. En konsekvens af, at fonden kan vurdere, om den vil
støtte et søgsmål, er, at den på samme måde som domstolene kan
afskære et søgsmål. Så længe der kan rejses kollektive søgsmål uden
fondstilskud, giver dette dog ikke anledning til større betænkelighed.


