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Debatleder: landsretssagfører Knud Ehlers, Danmark:

Debatlederen:

Emnet for dette møde er »Information om den danske deltagelse i
lovharmoniseringen indenfor EF«.

Fra styrelsens og den danske ledelses side har man fundet det
naturligt ved denne lejlighed at give kollegerne fra de andre nordiske
lande en redegørelse for det praktiske arbejde, som man fra dansk
side står i.

Der vil om hvert emne blive givet en redegørelse ved indlederen
og efter denne redegørelse vil der blive adgang til at stille spørgsmål,
men det er ikke tanken, at der skulle åbnes for nogen egentlig debat.

Afdelingschef: Niels Pontoppidan, Danmark:

De nordiske Juristmøder har allerede flere gange beskæftiget sig med
lovharmoniseringen i EF. På Det 26. nordiske Juristmøde i 1972 gav
professor von Eyben en oversigt over retsområder, hvor der foregår
bestræbelser for harmonisering, såvel inden for EF som inden for de
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nordiske lande, og på Det 27. nordiske Juristmøde i 1975 redegjorde
afdelingschef Ole Due for de nordiske landes muligheder for at del-
tage i eller påvirke det harmoniseringsarbejde, der foregår i EF.
Emnet for drøftelserne i eftermiddag har en nogen anden karakter.
De følgende indledere vil give en beskrivelse af indholdet af de
forslag til retsakter, der behandles eller er vedtaget af EF på områder
af central interesse for nordiske jurister. Selv vil jeg forsøge at give
en mere genelt præget introduktion til problemerne om lovharmoni-
sering og navnlig belyse nogle af de spørgsmål, der opstår i forbin-
delse med gennemførelsen af de EF-retlige regler i dansk ret.

Inden jeg går over hertil, er der formentlig hensigtsmæssigt at sige
nogle få ord om de harmoniseringsmidler, man anvender i EF, og
samtidig måske minde om, at langt størsteparten af det harmonise-
ringsarbejde, der foregår, ikke berører områder, som i hvert fald
traditionelt har været anset for centrale i det nordiske lovgivnings-
arbejde. Det drejer sig om told, landbrug, regler om erhvervsuddan-
nelsers indhold, for eksempel læger, tandlæger o.s.v., transportsekto-
ren, forbrugsafgifter, sociale bestemmelser, for eksempel krav om
ligeløn, miljøbeskyttelse og sidst og ikke mindst tekniske handelsæn-
dringer. Der er således udstedt langt over 100 direktiver, der harmo-
niserer medlemsstaternes bestemmelser om visse industri- og levned-
middels-produkters sammensætning eller indretning. Men som det
vil fremgå af de følgende indlæg, arbejder EF også med harmonise-
ring på områder, man har gjort til genstand for samarbejde i nordisk
regi. Det er vigtige områder inden for formueretten, selskabsretten
og den internationale privatret, som er eller vil blive taget op i EF.

Harmoniseringsmidlerne vil sikkert være de fleste velbekendt, det
er forordninger, det er direktiver, det er beslutninger og det er i et
vist omfang også konventioner. Forordningerne har det karakteristi-
ske træk, at de gælder umiddelbart i de enkelte medlemslande. De
gælder umiddelbart i forhold til myndigheder og borgere og kan
påberåbes af borgerne. De er i virkeligheden i vidt omfang at ligestille
med national lovgivning. Der kræves normalt ikke nogen materiel
omskrivning eller gennemførelse i den interne ret, og ikke alene
kræves det ikke, men man må heller ikke forsøge sig med national
omskrivning. Forordningsformen har først og fremmest praktisk be-
tydning inden for landbrugssektoren, og jeg skal ikke gå nærmere ind
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på de problemer, som udstedelsen af forordningerne rejser, men vil
dog pege på et enkelt punkt.

Forordningen udtømmer materielretligt det område, som forord-
ningen prætenderer at regulere. De nationale myndigheder må ikke
lægge noget til eller trække noget fra. Det vil videre ofte være sådan,
at forordningen indeholder bestemmelser, der pålægger borgerne
pligter til at handle på en bestemt måde, men som oftest indeholder
forordningerne ingen sanktionsbestemmelser. Det overlades med an-
dre ord til de nationale myndigheder i hvert enkelt land at sanktio-
nere overtrædelser af forordningerne. Det medfører i og for sig ikke
nogle dybtgående problemer, men man har altså den ejendommelig-
hed, at spørgsmålet om, hvorvidt der foreligger en overtrædelse af
de materielle retsregler, i sidste instans beror på EF-domstolens
fortolkning af den pågældende forordning. Men spørgsmålet om
anvendelsen af sanktioner beror på en national regel. Man har altså
den lidt usædvanlige situation, at en dansk domstol, der skal afgøre
en straffesag, der rejses for overtrædelse af en forordning, for så vidt
angår spørgsmålet om fortolkning af den materielle straffebestem-
melse må henholde sig til et andet organs opfattelse, nemlig EF-dom-
stolens, medens sanktionsbestemmelsen som sådan er national. Det
er endvidere karakteristisk, at mange forordninger, ikke mindst på
landbrugsområdet, ændres meget hyppigt. Det har derfor været nød-
vendigt af praktiske grunde at lave ret blanketprægede bestemmelser,
der giver mulighed for at sanktionere overtrædelser af forordninger-
ne, altså uden at den danske lovgiver i og for sig har haft mulighed
for at vurdere, hvad det er for regler, man knytter sanktionen til. Jeg
kan citere fra en bestemmelse i forbindelse med landbrugsordninger-
ne:

»Overtrædelse af de kvalitets- og handelsnormer, der er fastsat i
EF's forordninger om markedsordninger for landbrugsvarer og ord-
ninger for varer, ved hvis fremstilling der er anvendt landbrugsvarer,
straffes med bøde.«

Her har man altså en helt generel henvisning til eksisterende og
kommende forordninger, som under hensyn til karakteren af de ord-
ninger, der er tale om i realiteten ikke giver anledning til væsentlige
betænkeligheder.

Direktiverne er den retsaktform, som har størst interesse, når vi
taler om lovharmoniseringen i EF.

4
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Efter Romtraktatens art. 189 er et direktiv bindende for medlems-
staterne med hensyn til det tilsigtede mål, men overlades det til de
nationale myndigheder at bestemme form og midler for gennemførel-
sen. Heraf følger, at medlemsstaterne har ret og normalt også pligt
til at gennemføre direktivet i national ret, enten ved at inkorporere
direktivets bestemmelser gennem henvisninger eller ved omskriv-
ning.

Når jeg siger, at det er en pligt, man normalt har, så er det for
at antyde, at pligten muligvis ikke er absolut, og det skyldes igen, at
efter nyere praksis fra EF-domstolen er direktiverne i et vist omfang
umiddelbart anvendelige, det vil sige, at borgerne kan gøre direkti-
vets bestemmelser gældende over for nationale myndigheder, når
gennemførselsfristen er udløbet, uanset om direktivet faktisk er gen-
nemført i national ret. Herved sker der en udglidning af sondringen
mellem forordninger og direktiver. Forordninger er som nævnt altid
umiddelbart anvendelige, og det har vel indtil for ikke så forfærdelig
mange år siden været tvivlsomt, om man kunne tillægge direktiver
en lignende virkning. Det er vanskeligt med få ord at beskrive, hvilke
betingelser et direktiv skal opfylde for at være umiddelbart anvende-
ligt og dermed altså kunne påberåbes for nationale domstole af de
borgere, som tillægges rettigheder i henhold til direktivet. Men groft
sagt synes EF-domstolen at anlægge et egnethedskriterium. Hvis et
direktiv er tilstrækkelig præcist formuleret til at være egnet til anven-
delse af de nationale domstole, så er der en rimelig udsigt til, at
EF-domstolen vil anse direktivet for umiddelbart anvendeligt.

Denne fortolkning fra EF-domstolens side må man formentlig se
som et udslag af anvendelsen af det fortolkningsprincip, som vel
efterhånden er almindelig accepteret i EF-retten, det såkaldte effet-
utile-princip-spørgsmålet om en fortolkningsmetode, hvor man læg-
ger vægt på det nyttige resultat, som vil kunne fremkomme ved
anvendelsen af metoden. Det minder vel noget om den fortolkings-
metode, som man i folkeretten kalder implied-powers-doktrinen eller
princippet. Med andre ord, når EF-domstolen har fundet, at man
kunne tillægge direktiverne umiddelbar virkning under visse betin-
gelser, så er det et udtryk for, at man har ment, at derved ville
direktivet få en øget - en hurtigere - gennemslagskraft i national ret
og således medvirke til at fremme de harmoniseringsbestræbelser,
som vel er et af de momenter, som Domstolen temmelig konstant
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gennem alle årene har lagt betydelig vægt på. Domstolens praksis på
dette område skaber imidlertid visse problemer for den, der skal tage
stilling til, hvorledes man skal overføre direktivet til national ret. Det
er vanskeligt på forhånd at danne sig et sikkert skøn over, hvilke
bestemmelser i et direktiv, Domstolen vil anse for umiddelbart an-
vendelige. Konsekvensen heraf er, at man nok i højere grad end
tidligere er tilbøjelig til at inkorporere direktivet i dansk ret i stedet
for at vælge omskrivingsmetoden. Dette kan ske enten således, at
direktivet optages som bilag til en ret kort lov, således at ingen er
i tvivl om retsreglernes oprindelse og dermed muligheden for at
forelægge spørgsmålet om fortolkningen af direktivet for EF-domsto-
len, eller således at direktivets formuleringer overføres direkte til en
lovtekst.

Denne tendens er begrundet i, at kommer Domstolen til det resul-
tat, at en given direktivbestemmelse er umiddelbart anvendelig, kan
den påberåbes med det indhold, den har, og derfor løber man en
risiko ved omskrivningsmetoden. Det kan være, at man ikke får
gengivet reglen i en sådan form, at den vil være i overensstemmelse
med den fortolkning af reglen, som Domstolen i givet fald vil an-
vende, og så kan man komme i en konfliktsituation, som man natur-
ligvis er meget lidt interesseret i. Det kan imidlertid ikke nægtes, at
inkorporeringsmetoden rejser nogle problemer. For det første er
direktiverne jo baseret på forslag, der oprindelig stammer fra kom-
missionen og gøres til genstand for drøftelse i rådet af jurister, med
en tradition og baggrund der selvsagt ofte vil være forskellig fra vor
egen. Direktiverne vil derfor ikke sjældent fremtræde i en form, som
er ret forskellig fra den, man i Danmark er vant til at anvende, når
det drejer sig om lovgivning. Man må også erkende, at direktivets
indhold i mere kontroversielle sager kan være udtryk for et kompro-
mis mellem landene, som undertiden kan medføre, at direktivets
bestemmelser ikke er så klare, som man kunne ønske sig. Det kan
gøre det noget problematisk at anvende inkorporeringsmetoden, og
man er derfor nødt til i hvert enkelt tilfælde at overveje, hvordan man
skal gå frem. Noget må afhænge af, hvem der er den typiske adressat
for direktivet. Er det en relativt snæver kreds på et område, der er
teknisk præget, hvor brugerne af direktiverne må formodes at kende
til de forhold, som direktivet regulerer, vil betænkelighederne ved en
inkorporeringsmetode være mindre, end hvor det drejer sig om di-
4*
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rektiver,der regulerer emner med berøringsflade til store dele af
befolkningen, hvor det er lidet ønskeligt, at retsreglerne får en form,
som ikke svarer til den, der sædvanligvis anvendes.

Dette valg mellem forskellige metoder, omskrivning eller inkorpo-
rering, opstår i et vist omfang også i relation til det tredie harmoni-
seringsmiddel, nemlig konventionerne. De konventioner, som EF
hidtil har indgået på de områder, vi her taler om, tillægger EF-dom-
stolen fortolkningsret, og derfor står man også her over for det pro-
blem om, man skal omskrive eller inkorporere. Hvis man omskriver,
løber man risikoen for at få regler gennemført i national ret, hvor
regeludformningen på et senere tidspunkt som følge af EF-domsto-
lens fortolkning viser sig ikke at være i overensstemmelse med EF-
retten.

Et andet problem er, at direktiverne i visse tilfælde vedrører om-
råder, hvor vi i hvert fald i Danmark har en ret fast tradition for ikke
at regulere ad lovgivningsvejen, men derimod gennem overenskom-
ster, indgået mellem arbejdsmarkedets parter. Som eksempel kan jeg
nævne, at EF har vedtaget flere direktiver, der stiller krav om harmo-
nisering af staternes regler om løn og arbejdsvilkår. Det drejer sig
om direktiver om ligeløn, om ligebehandling og direktiver om lige-
løn, om ligebehandling og direktiver om varslingsfrist for kollektive
afskedigelser. Under arbejdet med direktivet havde arbejdsmarkedets
parter noget forskellige opfattelser af, hvad dierktiverne burde gå ud
på, og hvad de burde indeholde. Men da de var gennemført, var der
enighed mellem parterne om, at direktiverne ikke burde gennemføres
ved lov for så vidt angår de områder, der her i landet er dækket af
kollektive overenskomster. Og det fulgte man, således at lovene kun
finder anvendelse for den ikke-organiserede del af arbejdsmarkedet,
medens det i øvrigt overlades til arbejdsmarkedets parter at gennem-
føre reglerne over overenskomstvejen. Det forudsætter selvsagt, at
Folketinget griber ind, hvis overenskomsterne ændres på en måde,
så de ikke længere er i overensstemmelse med direktiverne.

Jeg skal dernæst omtale nogle enkelte problemer i forbindelse med
ændringer af direktiver, som allerede er gennemført. Jeg tænker her
på direktiver, som er gennemført med hjemmel i traktatens art. 100,
d.v.s. med enstemmighed. På en række områder foreskrives der i
direktivet en særlig ændringsprocedure, (s. 10). Som eksempel kan
nævnes reglerne om motorkøretøjers indretning og udstyr, hvor der
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efter omstændighederne kan være knyttet meget betydelige både
økonomiske og færdselsmæssige interesser til, hvorledes reglerne skal
se ud. Der er det således, at de regler der fastlægger, hvilke krav man
kan stille til motorkøretøjers indretning og udstyr, er bindende og
udtømmende, de nationale myndigheder kan ikke nægte at godkende
et køretøj, der opfylder disse krav. Det er klart, at ændring af reglerne
gennem vedtagelser baseret på kvalificeret majoritet kan give anled-
ning til betænkeligheder. Hidtil har dog mig bekendt ikke været
væsentlige problemer.

Denne såkaldte tilpasningsprocedure indebærer, at man i særlige
komiteer på grundlag af forslag fra kommissionen tager stilling til,
om den tekniske udvikling kræver justeringer og ændringer, og disse
forslag kan gennemføres med kvalificeret majoritet. Det enkelte land
har altså ikke længere nogen mulighed for at nedlægge veto, men er
bundet til at acceptere tilpasninger, som gennemføres med velkvali-
ficeret majoritet.

Til sidst nogle få ord om beslutningsprocessen både i forhold til
Folketing og i forhold til interesseorganisationer og andre interesse-
rede. Folketinget som sådan har ikke nogen direkte formel indflydelse
på, hvilken holdning den danske regering skal indtage i forbindelse
med gennemførelsen af forslag til nye retsakter i EF. Derimod skal
regeringen underrette Folketingets markedsudvalg om forslag til
rådsvedtagelser, der bliver umiddelbart anvendelige i Danmark, eller
til hvis opfyldelse Folketingets medvirken er nødvendig. Formelt er
der således alene tale om en underretningspligt, og regeringen har
ikke engang efter loven pligt til at rådføre sig med markedsudvalget.
I praksis er udvalgets indflydelse dog væsentlig stærkere. Det er
således aftalt mellem regeringen og udvalget, at der forud for hver
ministerrådsmøde skal holdes samråd i udvalget med den minister,
der skal deltage i det pågældende rådsmøde. På grundlag af den
foreløbige dagsorden for rådsmødet, som udvalget modtager, gen-
nemgår ministeren de vigtigste spørgsmål, der skal forhandles på
mødet, og udvalgets medlemmer kan anmode om supplerende
mundtlige eller skriftlige oplysninger, og det hænder ikke så sjældent,
at markedsudvalget foranlediger sagen forelagt for det folketingsud-
valg, som i øvrigt behandler det pågældende sagsområde. Hvis der
forudses forhandlinger i rådet om vedtagelse af større rækkevidde,
skal ministeren mundtligt forelægge regeringens forhandlingsoplæg
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i udvalget. Med mindre det herefter i udvalget konstateres, at der vil
være et flertal i Folketinget imod dette oplæg, anses forhandlingsop-
lægget for godkendt. Der er altså med andre ord gennem behandlin-
gen i markedsudvalget tilsikret de politiske partier en slags negativ
vetoret, men nogen formel indflydelse for Folketinget som sådan
eksisterer ikke. Man må endvidere være opmærksom på, at disse
samråd ofte finder sted på et meget sent stadium af beslutningspro-
cessen, hvor det kan være vanskeligt for regeringen og for markeds-
udvalget at ændre de retningslinier, som hidtil har været fulgt fra
dansk side under forhandlingerne. Jeg mener ikke, at der i Folketinget
eller andre steder har været rejst kritik af den procedure, man følger
herhjemme, og jeg tror også, at den parlamentariske kontrol, som
ligger i markedsudvalget måske i virkeligheden er mere intensiv end
i de fleste andre EF-lande. Men det er klart, at en samlet indflydelse,
som den Folketinget har ved behandlingen af lovforslag om rent
hjemlige anliggender, er der ikke tale om.

Med hensyn til organisationernes deltagelse, er det således at
regeringens og centraladministrationens holdning til direktivforslag
og andre forslag fra EF søges fastlagt gennem de såkaldte specialud-
valg, et for hvert område, og det påhviler disse specialudvalg at sikre,
at de berørte interesseorganisationer får lejlighed til at udtale sig. Det
kan ske under forskellig form. For visse udvalgs vedkommende er der
nedsat underudvalg, der løbende følger arbejdet. Det er således til-
fældet for selskabsretten. I andre tilfælde, men det er kun få, er
organisationerne direkte med i udvalget, det er således tilfældet i
arbejdsmarkedsudvalget. I øvrigt nedsætter man ikke sjældent ad
hoc-grupper og søger derved at få et underlag for den danske hold-
ning.

Men jeg synes ikke, at man bør skjule, at vi bør skjule, at vi står
over for et problem her: Hvordan sikrer vi så, at vi får organisatio-
nerne og andre interesserede med på et tilstrækkeligt tidligt tids-
punkt. Jeg tror ikke, at problemet har fundet sin endelige afklaring,
men man må være opmærksom på, at der her er et punkt, hvor
EF-proceduren adskiller sig ret væsentlig fra den hjemlige.

Jeg synes også, at det er værd at fremdrage spørgsmålet om befolk-
ningens muligheder for at blive informeret om forslag fra EF. Den
normale lovgivningsprocedure starter jo ofte med nedsættelse af ud-
valg, der afgiver betænkning, som sendes til høring, omtales i pressen
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o.s.v. . . . Hele denne procedure er til dels sat ud af kraft her, og ikke
mindst den offentlige debat, bl.a. gennem massemedierne, er derfor
et problem, som man må være opmærksom på. Jeg tror, at det vil være
i alles interesse, at man sørger for, at der ikke i befolkningen opstår
fornemmelse af, at det, der sker i EF, i for høj grad foregår bag
nedrullede gardiner som et spil mellem EF-organer og de nationale
administrationer.

Regeringsråd Gustav Petrén, Sverige:

Mitt spörsmål är huruvida de normer som publiceras oavsett, i vilken
form, har någon speciell statsrättslig kvalitet i Danmark. Är de liks-
tällda med interna lovföreskrifter eller har de en annan dignitet?
Vilken roll spelar denna normernas kvalitet för deras tillämping inom
landet?

Afdelingschef Niels Pontoppidan, Danmark:

Forordningen gælder jo umiddelbart direkte i medlemslandene og
må sidestilles med love og må i givet fald fortrænge modstående
danske love. For direktiverne er det således, at de er rettet primært
til staterne, og spørgsmålet om, på hvilken måde man vil gennemføre
direktivet, afgøres af de enkelte lande. I det omfang direktiverne
bliver enten omskrevet eller direkte inkorporeret i dansk ret, vil det
som alt overvejende hovedregel ske ved en lov, som dermed bliver
en dansk lov.

Landsretssagfører, dr. jur. Allan Philip, Danmark:

Jeg har fået som opgave at redegøre for udviklingen i arbejdet inden
for EF med at harmonisere den internationale privatret.

Må jeg først nævne, at hovedparten af harmoniseringer inden for
EF finder sted i medfør af en bestemmelse i Romtraktatens artikel
100, som foreskriver, at harmonisering finder sted ved hjælp af direk-
tiver. Derudover findes der en bestemmelse i artikel 235, som også
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giver mulighed for harmonisering i det omfang, der ikke er hjemmel
andetsteds. Disse to bestemmelser har naturligvis også betydning på
den internationale privatrets område. Men dertil må man føje en
bestemmelse, som findes i Romtraktatens artikel 220, som pålægger
medlemsstaterne at forhandle med henblik på opnåelse af resultater
inden for nogle nærmere angivne områder. På disse områder drejer
det sig om indgåelse af konventioner. Det er her, at hovedtyngde-
punktet har ligget inden for samarbejde på den internationale priva-
trets område. Man har allerede på dette tidspunkt indgået to konven-
tioner med hjemmel i artikel 220 vedrørende international privatret-
lige emner. Den første drejer sig om anerkendelse af selskaber. Denne
konvention er ikke ratificeret endnu, og den er ikke af nogen væsent-
lig betydning. Derimod er der en anden konvention, som er af meget
større betydning, og som for længst er trådt i kraft imellem de seks
gamle EF-lande inden de nye landes tiltrædelse. Det drejer sig om
konventionen om domstolskompetence og om anerkendelse og fuld-
byrdelse af domme fra andre EF-lande. Denne konvention er nu
blevet genforhandlet, sådan som det var foreskrevet i tiltrædelsesak-
ten om de nye landes medlemsskab, og den står foran at blive under-
skrevet, vist nok her i efteråret, og vil træde i kraft i løbet af et par
o

ar.
Allerede da man indgik denne konvention i 1968 følte man trang

til at supplere den med en konvention om lovvalget, d.v.s. de inter-
nationalt privatretlige regler på obligationsrettens område. Betragt-
ningen var, at når man skulle anerkende hinandens domme og fuld-
byrde dem og samtidig skulle acceptere en indskrænkning i domstol-
skompetencen og fælles regler om domstolskompetencen, så måtte
man også sikre sig, at de sager, der blev behandlet for domstole i
andre lande, blev behandlet efter samme lands ret, uanset i hvilket
land de blev behandlet, og uanset hvor de skulle anerkendes eller
fuldbyrdes. Det er den forbindelse til konventionen, som har gjort,
at man på det tidspunkt følte, at have hjemmel til at gå videre med
et konventionsarbejde. Var konv'entionsarbejdet startet i dag, havde
det sikkert fundet sted på et andet grundlag.

På det tidspunkt, da Danmark indtrådte i fællesskaberne, altså den
1. januar 1973, forelå der allerede et udkast til en sådan konvention
om de international privatretlige problemer på obligationsrettens
område. Dette konventionsudkast blev sendt til høring i samtlige 9
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medlemslande og har siden været genstand for indgående drøftelser
og mange ændringer. I den skikkelse, som den nu er ved at foreligge,
må man forvente, at den bliver færdig i løbet af næste år. Men det
er et mere begrænset område, der er dækket af konventionen, end
i det udkast der forelå, da vi indtrådte i fællesskabet. Det vil utvivl-
somt gå en temmelig lang årrække, før den vil være en del af med-
lemslandenes ret.

Forinden jeg fortæller noget om dens indhold, og det er nok den
væsentligste indsats, som er gjort hidtil på den internationale priva-
trets område inden for fællesskaberne, vil jeg godt nævne lidt om det
harmoniseringsarbejde, som i øvrigt er foregået på den internationale
privatrets område eller i øjeblikket foregår. Det er for det første på
arbejdsrettens område, hvor der foreligger et direktivudkast fra 1976,
som dog synes at være stødt på meget store vanskeligheder ved sin
gennemførelse. Det har sin baggrund i reglerne i Romtraktaten om
arbejdskraftens frie bevægelighed inden for EF's område, og det
vedrører alle arbejdskontrakter, som indgås om udførelse af arbejde
på EF's område. Altså uanset om det udføres af nogen, som kommer
udefra, eller om det er et arbejde, som udføres af nogen, som har deres
hjemsted i EF. Hovedprincippet i direktivet er anvendelse af loven
i det land, hvor arbejdet skal udføres. Men der er gjort visse undta-
gelser, og der er også inden for et meget begrænset område åbnet
mulighed for, at parterne selv kan bestemme, hvilket lands ret der
skal bringes i anvendelse på deres kontrakt.

Et andet område, hvor man arbejder med at harmonisere den
internationale privatret, er forsikringsretten. Men her er arbejdet kun
på et meget foreløbigt stadium. Der foreligger ganske vist et direk-
tivudkast, som er forelagt rådet, men i rådet er også dette direktivud-
kast stødt på mange vanskeligheder.

Jeg skal så vende tilbage til obligationsretskonventionen.
Som jeg nævnte forelå der, da de nye lande trådte ind i EF, et

konventionsudkast af meget generel karakter, som dækkede lovvalget
for det meste af obligationsrettens område, altså såvel for kontrakts-
rettens som for erstatningsrettens vedkommende. Og det indeholdt
nogle regler, som gav nogle generelle principper af noget tilsvarende
art, som man finder i de kontinentale landes kodifikationer. På kon-
traktsrettens område tog udkastet udgangspunkt i det frie lovvalg for
kontraktens parter med nogle ganske enkelte undtagelser. Disse prin-
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cipper findes stadig i det udkast, som er den seneste udgave, men altså
ikke den endelige udgave af konventionen. Hvis parterne ikke havde
truffet noget valg, så var hovedprincippet det, at det lands ret skulle
anvendes, som der forelå den stærkeste tilknytning til, og det er
stadigvæk hovedprincippet i artikel 4, stk. 1, i det nu foreliggende
udkast.

Men selv om det var hovedprincippet, så opstillede man derudover
en formodning, som i dag findes i artikel 4, stk. 2, om, at denne
stærkeste tilknytning forelå til et bestemt land, nemlig det land, hvor
den kontraktspart var bosat, som skulle levere hovedydelsen i hen-
hold til kontrakten, eller det som man i udkastet kalder for den for
kontrakten karakteristiske ydelse. For blot at nævne et eksempel, så
er det for eksempel i en købekontrakt normalt sådan, at man vil anse
sælgeren som den, der yder den for kontrakten karakteristiske ydelse.
Der var så en undtagelse for fast ejendom, den findes nu i artikel 4,
stk. 3, hvor formodningen er for anvendelse af det lands lovgivning,
hvor den pågældende faste ejendom er beliggende. Men som sagt
drejer det sig om en formodning, og det vil sige, at hvis det viser sig
i det konkrete tilfælde, at den stærkeste tilknytning er til et andet land,
så viger denne formodning for den stærkeste tilknytning, som fore-
ligger i det konkrete tilfælde.

Der var så regler i konventionen om, at disse lovvalgsregler kunne
fraviges, hvis et andet land end det, hvis lovgivning på denne måde
skulle finde anvendelse, har præceptive regler, som har et rimeligt
krav på anvendelse. Det er den bestemmelse, som nu findes i artikel
7.

Så indeholdt konventionen også regler om lovvalget på erstat-
ningsrettens område, og den havde en regel om, at den veg for andre
konventioner med en mere speciel regulering af international priva-
tretlige spørgsmål. Man accepterede altså, at det var generelle prin-
cipper, man opstillede, men at der stadig skulle være mulighed for
at foretage en harmonisering også uden for EF - en international
uniform lovgivning — på specielle områder.

Under det revisionsarbejde, som er foregået under medvirken også
af de nye medlemslandes repræsentanter, er foreløbig erstatningsrets-
reglerne udgået af konventionen. Man er kommet til det resultat, at
det allerede nu har taget for lang tid at gøre arbejdet færdigt, til at
man vil forlænge det også med at søge at blive færdig med erstat-
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ningsretsregler. Og derfor har man besluttet at skille erstatningsret-
tens regler ud til en særlig konvention og koncentrere sig om kon-
traktsretten. Det indebærer naturligvis nogle vanskeligheder i rela-
tion til spørgsmål, som ligger på grænseområdet imellem erstatnings-
ret og kontraktsret. I øvrigt er der også enkelte andre spørgsmål, der
er blevet udskilt til senere behandling.

Hovedprincipperne i det oprindelige udkast, sådan som jeg lige
har redegjort for dem, er opretholdt, men dels er det blevet genstand
for en meget kraftig finpudsning i detaljerne, og dels, og det er vel
det vigtigste, er der indført en række særregler for specielle kontrakts-
problemer, hvor man har følt, at de hovedprincipper, som fandtes i
de oprindelige udkast, ikke var velegnede til at finde anvendelse. Det
var vel nok først og fremmest et resultat af den kritik, som blev rejst
fra dansk og engelsk side.

Der fandtes allerede i det oprindelige udkast en enkelt særregel
for arbejdskontrakter. Den er nu blevet stærkt udbygget, den findes
i artikel 6. Hovedprincippet i reglen er det samme som det, jeg
nævnte før med hensyn til direktivudkastet, men her gælder jo reglen
også for arbejde, der udføres uden for EF, altså enhver sag, der
kommer for en domstol inden for EF, uanset hvor arbejdet udføres.
Parterne kan foretage et lovvalg, de kan selv bestemme, hvilket lands
ret, der skal finde anvendelse på deres arbejdskontrakt, men ikke med
den virkning at tilsidesætte præceptive regler i det lands ret, hvor
arbejdet skal udføres, og som gælder til beskyttelse af den ansatte.
De kan altså alene foretage det vi i teorien kalder en materielretlig
partshenvisning, de kan alene henvise til et andet lands ret for om-
råder, der ikke er præceptivt reguleret i det lands ret, hvor arbejdet
udføres.

En anden særregel findes i artikel 4, stk. 4. Det drejer sig om
kontrakter om transport af gods. Hvis man skulle anvende den almin-
delige formodningsregel i artikel 4 om den karakteristiske ydelse, så
ville det blive transportørens hjemlands lovgivning, som der ville
være formodning for en anvendelse af. Det har man ikke følt var en
rimelig regel i transportkontrakter og har derfor sagt, at denne for-
modning alene finder anvendelse, hvis også enten lastehavnen eller
lossehavnen befinder sig i samme land, hvor transportøren er bosat,
eller afskiberen har sit hjemsted i dette land. Er en af disse situationer
ikke til stede, så må man altså falde tilbage på konventionens almin-
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delige princip om at anvende den lovgivning, som der er den stær-
keste tilknytning til. Formodningsreglen falder altså bort.

Der er også indført en særlig regel, og det er et specielt dansk
initiativ, om forbrugerkontrakter. Den findes i artikel 5 i udkastet.
Den finder ikke anvendelse i alle tilfælde af forbrugerkontrakter, men
i de tilfælde, hvor forbrugerens medkontrahent har annonceret i
forbrugerens hjemland eller på anden måde søgt kontakt med ham
der. Hvis altså forbrugeren rejser til udlandet og indgår en forbru-
gerkontrakt der, så er der ikke tale om, at denne regel finder anven-
delse. I de tilfælde, hvor den finder anvendelse, har parterne nok et
frit lovvalg, men det kan igen ikke medføre en fravigelse af de præ-
ceptive regler i forbrugerens hjemland. Igen er der altså kun tale om
en materielretlig partshenvisning. Hvis nu parterne intet lovvalg har
foretaget i denne forbrugerkontrakt, så skal loven i forbrugerens
hjemland bringes i anvendelse. Formodningsreglen i artikel 4 finder
ikke anvendelse, fordi den vil jo føre til, at det var sælgerens, hvis
det var en købekontrakt, hjemlands lovgivning, der skulle finde an-
vendelse. Her bliver det altså køberens hjemland. I disse tilfælde er
der ikke tale om blot en formodning om, at der er den stærkeste
tilknytning til forbrugerens lovgivning, her er tale om en absolut
regel om, at det er forbrugerens hjemlands lovgivning, som skal finde
anvendelse. Den viger altså ikke for en påvisning af, at der skulle
foreligge en stærkere tilknytning til et andet land. Denne bestem-
melse kan først få virkning her i landet, når der er sket en revision
af den lovgivning, som vi i øjeblikket har her i landet, som hviler på
Haag-konventionen om løsørekøb, som vi har ratificeret. Denne kon-
vention vil blive genstand for revision i den nærmeste fremtid, netop
med henblik på forbrugerkontrakter. Men her har vi netop et eksem-
pel på, at EF-konventionen vil vige for en speciel regulering på den
internationale privatrets område.

Det er sandsynligt, at konventionen også vil komme til at inde-
holde en regel om forsikringskontrakter, men det er ikke endelig
afgjort, og man skal først nu til i september måned at udarbejde denne
regel mere i detaljer.

Lad mig så til slut nævne et par vigtigere enkeltheder i konven-
tionen. Konventionen er ikke, som det ofte sker i den slags konven-
tioner, begrænset til det man kalder internationale kontrakter. Der
er altså ikke tale om, at der skal foreligge en international tilknytning,
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for at konventionens regler finder anvendelse. Det har betydning i
de tilfælde, hvor man kan forestille sig, at en sag, som er af ren
national karakter, af en eller anden grund kommer for domstolene
i et andet land. Man kan for eksempel forestille sig, at en sag drejer
sig om en købekontrakt imellem to danskere, bosat her i landet,
vedrørende et gode, som befinder sig her i landet, hvor der altså ikke
er nogen som helst international tilknytning. Men det kan jo også
være, at den ene part enten flytter til udlandet og derfor må sagsøges
der, eller under de specielle værnetingsregler i domskonventionen
har et værneting i udlandet. I så fald kan sagen komme for der, og
konventionen finder anvendelse alligevel. Netop fordi man ikke har
begrænset konventionen til at finde anvendelse på de rent interna-
tionale kontrakter, har man også søgt at sikre, at parterne ikke drager
alt for vidtgående konsekvenser af deres frihed til at vælge den
anvendelige lov i de normale tilfælde, idet man har sagt i artikel 2,
at parternes lovvalg ikke medfører tilsidesættelse af præceptive regler
i det land, på hvilket alle tilknytninger, bortset fra deres lovvalg og
bortset fra en eventuel værnepligtsbestemmelse, peger.

Der er også sket en præcisering af reglen om anvendelse af andre
landes præceptive regler. Den bestemmelse står i artikel 7. Denne
regel er en nydannelse i den internationale privatret. Den tilsiger at
sikre, at regler, som griber ind i parternes kontraktsfrihed, og som
ofte, omend ikke altid, vil være af offentligretlig karakter bliver bragt
i anvendelse uanset et lovvalg og uanset det hovedprincip, som hidtil
har været gældende i den internationale privatret, at man ikke anven-
der andre landes offentligretlige regler. Artikel 7 fastslår naturligvis
for det første, at forum, det sted hvor sagen kommer for, altid kan
anvende sine egne regler, som efter deres eget indhold har til hensigt
at gribe ind i kontraktsforholdet, selv om det er et andet lands ret,
der ifølge lovvalgsreglerne i konventionen finder anvendelse. For at
nævne et eksempel, en valutarestriktion, som vil forhindre opfyldelse
af en kontrakt, som i øvrigt er underkastet et andet lands ret, kan
naturligvis altid briges i anvendelse. Men artikel 7 åbner mulighed
for - foreskriver i virkeligheden som obligatorisk, sådan som den i
øjeblikket er formuleret - at man også skal anvende et andet lands
ret af denne karakter, som griber ind i kontraktsforholdet, selv om
dette andet lands ret i øvrigt ikke finder anvendelse på kontraktsfor-
holdet. Hvis man altså forestiller sig, at en sag kommer for engelske
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domstole, som vedrører en transport fra Indien til Spanien, og hvor
Spanien har regler, som regulerer størrelsen af fragten, men hvor
parterne har foreskrevet anvendelse af engelsk ret på fragtkontrakten,
så medfører artikel 7, at de engelske domstole skal anvende denne
spanske bestemmelse om maksimumsfragt, selv om spansk ret i øvrigt
ikke bringes i anvendelse, hvis det i øvrigt findes rimeligt, at spanske
regler i dette tilfælde forlanger sig anvendt på forhånd. Der foreligger
en gammel engelsk dom, hvor man rent faktisk har gjort det, og det
var dengang et fuldstændigt særsyn, men det er altså noget i den
retning, man ønsker at gennemføre med artikel 7. Denne regel er
måske det mest, teoretisk set, epokegørende ved konventionen.

Professor Jan Hellner, Sverige:

Min första fråga rör förhållandet mellan artikel 5 och artikel 7 av
konventionen eller utkastet. Kan man tänka sig att de kan kumuleras?
För att ta ett exempel: Antag att ett svenskt företag säljer till en dansk
konsument. Skulle man då kunna säga det att inte bara danska tvin-
gande regler skall bli tillämpliga enligt artikel 5 utan även svenska
tvingande regler, därför att ett svenskt företag inte får lov att be-
handla en dansk kund sämre än en svensk? Kan en sådan kumulation
förekomma?

Den andra frågan rör förhållandet till 1955 års konvention. Allan
Philip nämnde att det pågår arbete på en revision av den. Menar han
att även en reviderad konvention motsvarande 1955 års måste för-
svinna helt om denna EG konvention träder i kraft? Frågan gäller
de länder som antar EG konventionen. Kan man tänka sig att de båda
konventionerna på något sätt kan fortsätta att existera tillsammans
efter en revision av 1955 års konvention?

Afdelingsleder, cand. jur. Benedicte Federspiel, Danmark:

Det blev nævnt, at man i september ville udarbejde nærmere regler
om forsikringskontrakter. Det vil være særdeles relevant, fordi forsik-
ringsselskaberne i stigende grad har interesseret sig for at sælge
forsikringer i andre EF-lande, og selv om det hidtil mest har været
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erhvervsforsikringer, må man nok forvente, at det i fremtiden også
vil blive privatforsikringer. Mit spørgsmål går derfor på, om man også
i denne forbindelse vil have regler svarende til artikel 5. Det fremgår
ikke ganske klart, om artikel 5 kan anvendes på familieforsikringsom-
rådet. Ganske vist omfatter artikel 5 både »goods and services«, men
betingelserne under a og b vil ikke nødvendigvis være opfyldt, hvis
der er tale om indgåelse af disse forsikringsaftaler. De er muligvis
afsluttet i det pågældende land, men der har ikke nødvendigvis været
en forudgående »advertising«. Det er i øvrigt et spørgsmål, hvad
»advertising« dækker, idet det ofte forstås indskrænkende, og kun
dækkende en del af det danske begreb markedsføring. Afslutningsvis
vil jeg spørge, om man ikke af hensyn til forbrugerinteresserne vil
overveje ikke at tillade et frit lovvalg på familieforsikringsområdet.

Ekspeditionssjef Stein Rognlien, Norge:

Jeg har to spørsmål. Det første grel den henvisningen i artikkel 4 §
2 til det land hvor den part som skal levere eller yte den ytelse som
er karakteristisk for kontrakten, har sitt hovedsete. Går det an å si
noe mer principielt hva det vil si at det er karakteristisk for kontrak-
ten? Hvilke kriterier er det — hvilke begrepsmessige og logiske kri-
terier kommer til anvendelse her. Jeg skjønner at man har eksempler,
og det ble nevnt at seigeren leverte den karakteristiske ytelse i en
kjøpekontrakt. Hvis man som i England og Sverige taler om en
salgskontrakt, så kan man kanskje lett ledes på de tanker. I Norge
og Danmark snakker man om en kjøpekontrakt. Beror kriteriet »ka-
rakteristisk« bare på tradisjon, som kan være forskjellig i ulike land?
Når det gjelder kjøp og salg så har man vel da en tradisjon å bygge
på, men i mange andre kontrakter har kanskje ikke spørsmålet over-
hodet været reist. Hvorfor er den ene parts ytelse mer karakteristisk
enn den annen parts ytelse? Og hvorfor skal dette være avgjørende
for lovvalget? Hvorfor skal den betalende part stå tilbake ved lovval-
get? Det andre spørsmålet er at det enkelte steder står at »it shall
be presumed« - f.eks. i artikkel 4.2. D.v.s. at det er motbeviselig og
åpent for motargumenter. Det er ikke tale om bare et rent faktum,
men om en vurdering af den »nærmeste tilknytning«. Hva kreves det
for motbevis og motargument mot presumpsjonen? En påstand er vel
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ikke nok. Det blir en skjønnsmessig standardregel. Man blir afhengig
av domstolenes resultat. I EF-landene har de jo en fellesdomstol som
etter hvert da kan udvikle standarder. Men dersom dette hadde vært
en internasjonal konvensjon uten en feiles domstol, så ville det være
nokså håpløst å få ensartethet hvis man ikke hadde noen retningsli-
nier for hva det skal til for å snu formodningen.

Professor Ulf Bernitz, Sverige:

Jag vill ställa spörsmålet vilken räckvidd som art 7 har i kartellrätts-
liga sammanhang. Här kan det vara svårt att dra en gräns mellan
klara ogiltighetsregler och regler som innefattar prövnings- eller
dispensationsmöjligheter av närmast offentligrättslig karaktär. Be-
dömningen kan vara särskilt vansklig när det gäller den amerikanska
antitrustlagstiftningen med dess långtgående anspråk på extraterrito-
riell tillämpning. Liknande problem kan aktualiseras när det gäller
valutarättsliga regler och särskilda regleringar av förutsättningarna
för utländska investeringar. De sistnämnda är som bekant av särskild
aktualitet när det gäller Latinamerika.

Landsretssagfører, dr. jur. Allan Philip, Danmark:

Professor Hellner nævnte først forholdet mellem artikel 5 og artikel
7. Det er rigtigt, som han peger på, at de kunne se ud til at have det
samme anvendelsesområde i et vist omfang. Det har da også, da man
især fra dansk side rejste spørgsmålet om forbrugerkontrakter, fra en
række af de gamle medlemslandes side været gjort gældende, at der
var ikke noget behov for en sådan speciel regulering af forbrugerkon-
trakter, og det samme gjaldt i øvrigt de andre specielle reguleringer
- arbejdsret o.s.v., som Danmark ikke var alene om at rejse spørgsmål
om — fordi man kunne jo blot anvende bestemmelsen i artikel 7. Det
er vel nok typisk for den forskel, der er imellem de kontinentale
landes lovgivningsstil og deres bundethed i kodifikationerne fra det
forrige århundrede, at de netop lever med generelle principper, som
kan bruges i alle tilfælde, hvorimod vi føler, at det villle skabe en
meget stor retsusikkerhed, hvis sådanne problemer som dem, der er
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berørt her, skulle henvises til at blive behandlet i artikel 7. Derfor
må vi sige, at artikel 7 vel i relation til disse specielle bestemmelser,
som har særlig sigte på de præceptive regler i et bestemt nærmere
angivet land, er et sikkerhedsnet. Artikel 7's hovedopgave ligger i
relation til alle de kontrakter, som ikke specielt er reguleret, men som
er omfattet af de almindelige principper i artikel 2 og artikel 4.
Professor Hellner nævnte et specielt problem om forholdet mellem
artikel 7 og artikel 5, idet han spurgte, om man kunne forestille sig,
at der kunne blive tale om en kumulation af reglerne. Det er et
hovedproblem i en indvending, som man fra dansk side stadig har
imod formuleringen af artikel 7, at den åbner muligheden for at
kunne lægge et sådant resultat i indholdet af bestemmelserne, at man
ligefrem skulle til at kumulere regler, hvad der ikke har været hen-
sigten. Det ligger i bestemmelsens obligatoriske karakter, fordi i det
øjeblik man obligatorisk skal anvende et andet lands ret, hvis der
foreligger en significant connection og de øvrige betingelser er op-
fyldt, og man samtidig skal anvende det lands ret, som lowalgsreg-
1erne fører til, ja så kan man ikke komme uden om en kumulation.
Nu er det ganske vist sådan, at artikel 7 giver dommeren en række
muligheder for at undslå sig fra at anvende det andet lands ret, fordi
der er givet ham i kraft af de fire betingelser, som er opstillet i artikel
7, en meget vid skønsbeføjelse for om han skal bringe det andet lands
ret i anvendelse eller ikke, og det er jo en måde at slippe uden om
dette problem. Men vi har ønsket under den sidste gennemgang, der
vil finde sted nu her til vinter af konventionen, at foreslå at gøre
artikel 7 fakultativ, hvorved man nemmere vil kunne komme uden
om det problem, som professor Hellner rejste.

Så rejste professor Hellner spørgsmålet om forholdet til Haag-kon-
ventionen. Den tanke, som er rejst om revision af Haag-konventionen
går ud på at begrænse Haag-konventionens område, således at den
ikke finder anvendelse på forbrugerkontrakter. Derved ville der ikke
længere være noget sammenstød imellem EF-konventionen og Haag-
konventionen. EF-konventionens forbrugerkontraktsregel vil kunne
blive bragt i anvendelse på forbrugerkontrakterne, og det vil følge
af bestemmelserne henne i, jeg tror, at det er artikel 7 i EF-konven-
tionen, at Haag-konventionen vil gå forud for de områder, som Haag-
konventionen tilsigter at dække.

5
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Benedicte Federspiel nævnte spørgsmålet om artikel 5's anvende-
lighed på forsikring. Enten bliver forsikringskontrakter helt undtaget
fra konventionen, og det vil sige artikel 5 ikke kan komme til at finde
anvendelse på forsikringskontrakter, heller ikke på den del af forsik-
ringskontrakterne, som er forbrugerkontrakter. Eller også vil der
blive lavet en særlig regel i konventionen om forsikringskontrakter,
også dækkende forbrugerforsikringskontrakter. Jeg kan nævne, at de
tanker, der har været fremme i den gruppe, som har beskæftiget sig
med forsikringsdirektivet går ud på at skelne mellem massekontrak-
ter, altså herunder også forbrugerkontrakter, og de store kontrakter
om meget store summer med enkeltforsikringstagere. Derved vil der
altså i realiteten ske det, at man vil lave særlige forbrugerforsikrings-
regler.

Stein Rognlien spurgte, hvad der er karakteristisk for kontrakten,
hvordan man finder ud af, hvad der er karakteristisk for kontrakten.
Ideen eller teorien om den for kontrakten karakteristiske ydelse er
en teori, som er udarbejdet i schweizisk domspraksis. Derfra er den
af et hollandsk medlem af gruppen bragt ind i overvejelserne om
udarbejdelsen af det første udkast til konventionen her, og er altså
blevet stående og blevet accepteret, også af de nye medlemslande. Det
ligger heri, at der ikke kan siges noget med sikkerhed om, hvordan
man finder den ydelse, der er karakteristisk for en kontrakt. Men man
kan sige, at der findes en række eksempler, som er blevet angivet i
rapporten vedrørende det første kontraktsudkast, og som kan danne
grundlag for den fortolkning, som må udarbejdes i praksis af dom-
stolene, og helt generelt kan man vel sige, at det normalt ikke vil være
den, der yder en sum penge, som vil yde den karakteristiske ydelse
for kontrakten, og her må vi jo straks gøre undtagelser, for eksempler
for kontrakter inden for bankområdet. Meget nærmere tror jeg ikke,
at jeg kan komme det.

Så nævnte Rognlien også spørgsmålet om, hvad der skal til for at
modbevise formodningen, og der må man sige, at der er tale om et
skøn af samme art som det, der i det hele taget finder anvendelse
inden for den internationale kontraktsret, når man skal afgøre, hvor
er den stærkeste tilknytning.

Til slut nævnte professor Bernitz spørgsmålet om artikel 7's ræk-
kevidde i kartelretlig henseende. Der vil jeg godt sige, at det er klart,
at konventionen her alene beskæftiger sig med kontraktsretlige
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spørgsmål. Der kan altså alene være tale om at bringe præceptive
regler i et andet lands ret af kartelretlig karakter til anvendelse, der
direkte griber ind i løsningen af et kontraktsretligt problem. Konven-
tionen angår ikke administrative organers virksomhed. Der er kun
tale om anvendelse af regler, som egner sig til, at en domstol kan
bringe dem i anvendelse direkte på et kontraktsforhold.

Fuldmægtig Christen Boye Jacobsen, Danmark:

Jeg vil begynde med at besvare det principielle spørgsmål: Hvorfor
befatter EF sig overhovedet med selskabsretten? Formelt er svaret,
at det foreskriver artikel 54 i traktaten. Det gør den, fordi man mente,
at både juridisk og psykologisk er det en væsentlig lettelse for virke-
liggørelsen af den ret til fri etablering i andre medlemsstater, som
traktaten jo tilsiger borgerne, at lovgivningerne er ensartede.

Meget hurtigt kom der andre motiver til, først industripolitiske
synspunkter. EF forsøger at lave en samlet industripolitik. I denne
sammenhæng kommer selskabsretten også ind, for eksempel ved
regulering af fusion mellem selskaber. Visse lande i EF kender i dag
overhovedet ikke fusion. Hvis man har ensartede fusionsregler i med-
lemsstaterne, skulle det blive lettere at tilpasse industriens struktur
til udviklingen i EF. Senere hen er også andre synspunkter kommet
til gennem det, man betegner »det humane ansigt«, »forhøjelse af
livskvaliteten« o.s.v. Det går i det væsentlige på at forbedre arbejds-
tagernes rettigheder i selskaber, navnlig ved at give arbejdstagerne
adgang til at vælge bestyrelsesmedlem i de enkelte selskaber og
måske også i koncerner. Endelig er der et synspunkt, som jeg nævner
for sig, fordi det i visse lande begrebsmæssigt behandles for sig selv.
Det er det franske begreb »beskyttelse af opsparingen«. Derfor har
man et direktiv om, hvilke oplysninger der skal gives, når et selskab
udbyder aktier, obligationer og lignende ved emissioner.

Den harmonisering, der foregår i EF, foretages i første række ved
hjælp af direktiver. Ud fra et praktisk synspunkt er det vigtigste ved
direktivet måske, at man får omskrevet og inkorporeret det efterhån-
den ret omfattende EF-stof i den lovgivning, som brugerne - myn-
digheder, dommere, advokater - er vant til, nemlig den »lokale«
aktieselskabslovgivning. Det gælder også i de tilfælde, hvor man efter
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traktatens artikel 220 vil få IP-konventioner om gensidig anerken-
delse af selskaber, om grænseoverskridende fusioner og om flytning
af hovedsæder. Konventionerne indskrænker sig ikke til »alminde-
lige« lovkonflikregler; man har konstateret, at man må give meget
detaljerede lovkonfliktregler, suppleret med materielle regler. Så det
bliver i virkeligheden et direktiv, der kalder sig konvention.

Dette er den »klassiske« lovharmonisering. Man kan sige, at man
her forsøger at modernisere og standardisere de bestående 9 huse,
som medlemsstaternes selskabsret er. Men ved siden af er der søgt
rejst nogle nye storværker, først og fremmest den store forordning
om det europæiske aktieselskab, som kommissionen har foreslået med
hjemmel i artikel 235.

Men først vil jeg tale om direktiverne.
Det 1. direktiv fra 1968 var et lidt famlende forsøg på at gå i gang.

Man tog tre ret forskellige emner op, nemlig retshandelskompeten-
cen, offentliggørelse og nulliteten. Fælles for dem var, at virkningerne
af disse fænomener kan gå ud over landegrænserne. Det for Danmark
vigtigste var, at et gammelt stridsspørgsmål blev afgjort, nemlig: skal
alle aktieselskaber offentliggøre deres årsregnskaber? Direktivets
svar var ja. Imidlertid harmoniserede 1. direktiv ikke årsregnskaber-
nes indhold. Man bestemte, at de skal indsendes, men hvordan de
skulle se ud, skulle reguleres i et senere direktiv, som man optimistisk
forestillede sig kunne vedtages i løbet af et par år. Det skete imidlertid
ikke i 1970, men først under det danske formandsskab i 1978 ved
det omfattende 4. selskabsdirektiv. Heri gives meget detaljerede reg-
ler om, hvordan et regnskab skal se ud. Direktivet indfører skema-
pligt, både for status og for resultatopgørelse, og lovfæster for hele
EF-området det angelsaksiske princip om »true and fair view« som
den øverste norm inden for regnskabsaflæggelsen.

Første og fjerde direktiv angår både aktieselskaber og anpartssel-
skaber, altså selskaber af GmbH-typen, i modsætning hertil står 2.
direktiv fra 1976, der kun gælder aktieselskaber, og som giver detal-
jerede regler om det, man kunne kalde »beskyttelsen af kapitalen«:
stiftelse, forhøjelse, nedsættelse, egne aktier. En vigtig ændring for
Danmark bliver, at direktivet kræver den særlige vurderingsforret-
ning ved indskud af andet end penge, som man på grund af det
nordiske lovsamarbejde ikke fik i Danmark i 1973.
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2. direktiv omfatter som sagt ikke anpartsselskaber, men fik ikke
desto mindre en enorm betydning på dette område, fordi Danmark
og Holland, der ikke kendte sondringen mellem aktieselskaber og
GmbH-selskaber, indførte anpartsselskabsformen, ikke mindst fordi
2. direktiv forlanger en mindstekapital på 25.000 regningsenheder.
Det svarer til 165.000 d. kr.

Så meget om de allerede vedtagne direktiver. Blandt de forslag,
der for tiden drøftes i rådet, er der nogle, som er så tekniske, at jeg
vil springe dem over. Det gælder 3. direktiv om fusion, 6. direktiv
om tegningsindbydelsens indhold og 8. direktiv om kravene til revi-
sor. Af mere principiel interesse er først og fremmest forslaget til 5.
direktiv om aktieselskabers struktur. Kommissionen har her foreslået
to vigtige ting, som ikke alle medlemsstater har, nemlig opsplitning
af ledelsen mellem en direktion og et tilsynsråd, ad modum det tyske
Vorstand og Aufsichtsrat, og end mere vigtigt medarbejderrepræsen-
tation i større aktieselskabers bestyrelse. Det forslag har ligget i det
europæiske parlament i mange år. Parlamentet kan ikke rigtig blive
enige om, hvad man skal svare, og den dag, det kommer tilbage til
rådet, er det givet, at det vil tage rådet mange år at behandle det.
Overhovedet at tage stilling til dette forslag vil i visse lande som f.eks.
Frankrig og Italien være en indenrigspolitisk beslutning af stor be-
tydning.

Et andet vigtigt forslag er det 7. direktiv om koncernregnskabet.
I modsætning til 5. direktiv kan man sige, at det vedtages inden for
en overskuelig årrække. Når man først har vedtaget 4. direktiv om
de enkelte selskabers årsregnskaber, er et direktiv om koncernregn-
skabet den naturlige fortsættelse af dette arbejde. Derfor har man da
også besluttet straks at gå i gang, således at 7. direktiv skulle kunne
blive vedtaget snarest muligt, det vil altså sige i løbet af en 3-5 år!
7. direktiv er relativt kortfattet, fordi det i vidt omfang henviser til
4. direktiv. Det vanskeligste problem vil formentlig blive koncernde-
finitionen. Det vil der kunne bruges meget lang tid med; i praksis
vil forslaget definition kunne virke, men hvis man teoretisk undersø-
ger den, vil den give anledning til uendelige vanskeligheder.

Herefter vil jeg vende mig til det europæiske aktieselskab.
Det er et voluminiøst værk. Med bilag har det over 350 artikler.

Det indeholder en fuldstændig regulering af alle de problemer, som
en aktieselskabslovgivning nu må tage stilling til. Derved adskiller
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det sig væsentlig fra direktiverne, der altid kun behandler et lille
emne, og som derfor altid får overgangsregler om, hvad man skal
gøre, indtil et eller flere andre direktiver bliver vedtaget.

Man kan spørge, hvorfor man overhovedet går i gang med forsla-
get, når det er tvivlsomt, om det nogensinde realiseres. Til det er
svaret selvsagt, at det er politisk/ideologisk betinget. I midten af
60'erne, da man havde den store debat om den amerikanske udfor-
dring, fandt man, at det europæiske selskab måske kunne være et af
de midler, der kunne bringe EF over det underlegenhedsforhold, som
man dengang mente, EF var i i forhold til U.S.A. Derfor er denne
forordning om det europæiske selskab fra kommissionens side netop
foreslået som forordning for dermed at give det europæiske selskab
den størst mulige gennemslagskraft med størst mulig enhed i retsan-
vendelsen og i fortolkningen.

Forordningen giver - selvfølgelig - anledning til mange vanske-
ligheder. Hvad skal man f.eks. stille op med de regler i den nationale
lovgivning, som ikke er aktieselskabsret, hvis der opstår lovkonflikt-
problemer. Men de vanskeligste problemer er nok følgende tre. Det
første er: vil man overhovedet have et europæisk aktieselskab. Selv
om rådet har sagt ja til at begynde at drøfte forslaget, har man ikke
dermed sagt ja til at vedtage forslaget, endsige vedtage det i form af
en forordning.

Det andet problem er reglerne om medbestemmelse for arbejds-
tagerne. Man kan umuligt forestille sig et europæisk aktieselskab
uden medbestemmelsesregler. Havde det ikke vidtgående medbe-
stemmelsesregler, ville man i Tyskland måtte konstatere, at de fleste
medbestemmende tyske aktieselskaber ville omdanne sig til europæi-
ske selskaber, når forordningen var vedtaget. Her ville flugtmulighe-
den være alt for fristende.

Det tredie problem er koncernretsproblemer. Ikke problemet om
koncernregnskab, men problemet om den materielle koncernret, som
der også udarbejdes et direktiv om. Det skal jeg omtale om et øjeblik.

Det sidste, jeg skal sige om det europæiske selskab, er, at man
under forhandlingerne ofte føler, at man svæver i det frie rum, for
man ved aldrig nogensinde, om forslaget bliver til noget. Men forsla-
get har alligevel - ud over det ideologiske - et væsentligt perspektiv
derved, at det er fuldstændigt, en slags model uniform act, hvor man
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kan se alle de europæiske aktieselskabsideer under ét, ikke som i
direktiverne stykkevis og delt, men som et samlet hele.

Den tredie gruppe retsakter, jeg vil tale om, er de, der for tiden
forberedes under kommissionen. Herhen hører også konventionen
om grænseoverskridende fusion. Der er allerede offentliggjort et for-
slag, som måtte genforhandles med de nye medlemsstater. Herved
skete ingen ulykke, fordi de vanskelige problemer om arbejdstagernes
medbestemmelse har man (stadig) ikke løst.

Af de direktiver, der forberedes i kommissionen, knytter flere sig
på en eller anden måde til andre, der allerede er nævnt ovenfor.
Likvidation, take-over bids og opspaltning knytter sig til det 3. direk-
tiv om nationale fusioner, som forventes at blive vedtaget i oktober
1978.

Det vigtigste direktivudkast vedrører den materielle koncernret.
Det skal give regler om, hvad en koncern er, hvordan skal man
beskytte mindretalsaktionærer, både i moderselskab og i de afhæn-
gige selskaber, hvordan skal man beskytte kreditorerne, hvilken hæf-
telse har moderselskabet over for et datterselskab og dettes kreditorer
og aktionærer, og endelig hvordan skal man beskytte arbejdstagere
i koncernen, for eksempel ret for datterselskabernes arbejdstagere til
at være bestyrelsesmedlemmer. Alle disse spørgsmål har man drøftet
i mange år, og kommissionen har ustandselig bebudet, at nu er et
formelt forslag nær. Men det er så ganske øjensynligt, at dette forslag
giver anledning til mange og store tekniske vanskeligheder, for slet
ikke at tale om de politiske vanskeligheder, der vil være knyttet til
for eksempel medbestemmelse for arbejdstagerne i en koncern. Dette
viser også, hvor lang en tilblivelsesproces et direktiv kan have. Kom-
missionen begyndte med forberedelsesarbejdet så tidligt som i mid-
ten af 60-erne, hvor den tyske professor Würdinger udarbejdede en
første skitse. Denne drøftedes med medlemsstaternes eksperter og
med de europæiske interesseorganisationer i flere omgange. Herefter
har kommissionen siden 1976 overvejet, hvad der politisk skal være
kommissionens holdning i denne sag.

Når et forslag kommer fra kommissionen til rådet, bliver det først
drøftet meget længe i en arbejdsgruppe, hvorefter tilbageværende
større problemer løses i de faste repræsentanters komité (COREPER).
Til rådet selv når forslaget normalt kun, hvis det kan drøftes i løbet
af 5 minutter, thi mellem de mange sager af udenrigspolitisk art, som
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normalt drøftes, virker den slags technicalities, som selskabsret er
eller antages at være, som et fremmedlegeme. Problemerne vil derfor
altid finde deres afgørelse på embedsmandsplan.

Meget ofte ser man udtalelser om, at når et forslag drøftes meget
længe og måske hakkes i småstykker i rådets tegi, betyder det, at det
bliver dårligt eller usammenhængende. Det er ikke rigtigt. Således
illustrerer reglerne om egne aktier i 2. selskabsdirektiv, at et direktiv
kan blive bedre og mere sammenhængende i denne procedure. Meget
ofte er de virkelige problemer af teknisk art. Man forsøger da at
forlige medlemsstaternes retssystemer, f.eks. ved at gøre direktivets
regler lidt mere fleksible. Derved bliver de altid mere omfattende, en
stram regulering, f.eks. et forbud mod egne aktier, er altid simplere
at skrive, end regler, der tillader egne aktier inden for visse grænser.
Men det udelukker hverken i teori eller praksis, at resultatet bliver
godt.

I tilknytning til, hvad afdelingschef Pontoppidan nævnte om gen-
nemførelse af direktiver, vil jeg nævne et særligt problem, som man
ofte står over for i selskabsretlige direktiver. Hvis De ser de selskabs-
retlige direktiver, vil De se, at temmelig mange regler giver medlems-
staterne mulighed for at vælge mellem alternative gennemførelsels-
metoder, som man — med traktatens ord — anser for »ligeværdige«.
I den situation vil det meget ofte være et politisk problem, om man
skal optere for den ene eller den anden mulighed. Det gør, at det ved
et selskabsretsdirektiv vil være rimeligt at følge den sædvanlige lov-
givningsprocedure frem for at bruge en bemyndigelseslov.

Jeg vil her også nævne en organisatorisk nydannelse inden for
selskabsretten, som man har fået med 4. direktiv om årsregnskabet.

Pontoppidan nævnte, at der i mange direktiver om teknisk han-
delshindring er en komité, der forvalter direktiver og kan ændre det.
Så langt har man politisk ikke turdet gå på selskabsrettens omtåde,
men man har dog i 4. direktiv indført en konsultativ komité, der skal
drøfte, hvordan direktivet virker, fordi regnskabsaflæggelsen er et
område, som er i hastigere bevægelse end mange af de andre emner,
som selskabsretten befatter sig med. Komiteen kan drøfte direktivets
forskning og foreslå kommissionen ændringer, som følger af den
stedfundne udvikling. Det er dog kommissionen, der alene afgør, om
ændringsforslag skal fremlægges for rådet.
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Til sidst skal jeg nævne, at når et direktiv er vedtaget, får fælles-
skaberne dermed en enekompetence til at repræsentere EF og dets
medlemsstater på det pågældende område. Det har betydning i for-
bindelse med 4. direktiv om årsregnskabet, idet man har internatio-
nale drøftelser om regnskabsaflæggelsen i multinationale selskaber.
Her har fællesskaberne nu en kompetence, som betyder, at tredie-
lande på dette område ikke længere kan føre internationale forhand-
linger om regnskabsaflæggelse med de enkelte medlemsstater, men
alene med EF repræsenteret ved kommissionen.

Professor Knut Rodhe, Sverige:

Vi fick aldrig höra hur det kan väntas gå med den europeiske firma-
gruppe som det heter på dansk.

Fuldmægtig Christen Boye Jacobsen, Danmark:

Den europæiske firmagruppe sprang jeg sub silentio over. Den anses
normalt at være et mindre vigtigt forslag. Det er et forsøg på at skabe
en slags europæisk interessentskab. Måske har jeg der tænkt lidt for
dansk. De fleste lande har jo en mere fuldstændig kodificering af
selskabsretten, end vi har, og har derfor ikke det mærkelige danske
princip, at man kan opfinde nye selskabsformer uden anden grænse
end den menneskelige fantasi og culpareglen. For os skaber forslaget
ikke problemer, men for de fleste EF-lande skaber det store proble-
mer. Problemet med dette forslag er, at den europæiske firmagruppe
er fleksibel, men den ville skabe meget store problemer i relation til
fuldstændigt kodificerede nationale systemer eller regler om koncer-
ner og medbestemmelse. Flere medlemsstater frygter, at sådanne
regler ville blive udhulet af forslaget.

Professor Rodhe ved sikkert, at kommissionen har fremsat æn-
dringsforslag, så forslaget er klart til drøftelse, men rådet har tilladt
sig at lægge forslaget i en skuffe, idet andre opgaver prioriteres højere.
Og hvad angår nødvendigheden af supranationale selskabsformer
fremhæver flere, at man i U.S.A. har klaret sig uden noget sådant.
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Kontorchef Torben Melchior, Danmark:

Siden man på nordisk juristmøde sidst drøftede produktansvar, det
var i Helsingfors i 1972, er der sket en væsentlig udvikling på euro-
pæisk plan. Jeg vil kort omtale det forslag, som for tiden overvejes
i EF.

EF-kommissionen fremsatte i 1976 et forslag om produktansvar.
Det er i høj grad inspireret af en konvention, der er udarbejdet af
Europarådet, men som endnu ikke er ratificeret af noget land. Forsla-
get har været sendt til høring i EF-Parlamentet og Det økonomiske
og sociale Udvalg, og det næste, der vil ske, er nok, at der til efteråret
vil begynde en behandling i en arbejdsgruppe under Rådet.

Direktivets anvendelsesområde er skader, forvoldt af et produkt,
og det skal forstås som løsøre. Skader forvoldt af fast ejendom falder
således udenfor. Det vil sige, at den, der har opført en fast ejendom
og er så uheldig, at den på grund af projektering styrter sammen og
forvolder skade, ikke er ansvarlig efter direktivet. Ret beset vil et
sådant ansvar være et ansvar for den defekte tjenesteydelse, den
defekte projektering, og det er altså ikke omfattet. Vælger huset
derimod at styrte sammen, fordi murstenene har været møre, så vil
producenten af murstenene være ansvarlig efter direktivet.

Forslaget omfatter også naturalprodukter, for eksempel landbrugs-
varer og fisk, selv om de er uforarbejdede. Det betyder for eksempel,
at en fisker, der sælger en torsk med et giftigt indhold af kviksølv,
noget sådant er naturligvis utænkeligt i danske farvande, han vil i
princippet være ansvarlig, hvis der er nogen, der kommer til skade
efter at have spist fisken. Under behandlingen i EF vil det blive et
væsentligt spørgsmål, om man bør undtage uforarbejdede landbrugs-
produkter fra direktivet. Den stakkels fisker og landmanden kan jo
med en vis føje anføre, at de er uden indflydelse på skadelige egen-
skaber, som er forårsaget af det omgivende miljø.

Nu er det imidlertid næppe muligt at skelne mellem uforarbejdede
og forarbejdede naturalprodukter. Hertil kommer, at ansvaret for
fiskeren og landmanden nok ikke bliver særlig tungt, fordi man i
regelen ikke kan finde frem til den fisker, der fangede den giftige fisk,
eller den landmand, der dyrkede den giftige tomat.

Ansvarsgrundlaget er et objektivt ansvar, d.v.s. et ansvar uden
skyld, jfr. artikel 1. Fra producentside mener man, at dette ansvar er
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for strengt, personlig mener jeg nu, at det er urealistisk at tro, at et
direktiv nogensinde skulle blive vedtaget, som ikke bygger på et
objektivt ansvar. I artikel 1, stk. 2, siges det udtrykkeligt, at produ-
centen også er ansvarlig for de såkaldte udviklingsskader, det vil sige
i tilfælde, hvor producenten under hensyn til den videnskabelige og
tekniske udvikling på det tidspunkt, da han bragte sit produkt i
omsætning, simpelt hen ikke havde nogen mulighed for at erkende
defekten. Her tænker man jo navnlig på skader, forvoldt af medicin,
for eksempel de tragiske thalidomid-sager, og skader forvoldt af P-
piller. Og det er da forståeligt, at det kan give industrien anledning
til indvendinger, for dels kan der jo være tale om meget store skader,
dels er man bange for, at det vil kunne hæmme den tekniske udvik-
ling, fordi man bliver mere tilbageholdende med at udvikle nye
produkter. På den anden side er ansvar for disse udviklingsskader vel
ret beset en konsekvens af, at man gennemfører et objektivt ansvar,
og mit personlige skøn er, at kommer der et direktiv, så vil disse
udviklingsskader være omfattet.

For at producenten skal blive ansvarlig, skal produktet være defekt.
I artikel 4 siges det, at et produkt er defekt, når det for personer eller
formuegoder ikke frembyder den sikkerhed, man er berettiget til at
forvente. Definitionen udmærker sig jo ikke ved nogen imponerende
præcision, men det er nok ikke muligt at finde en, der er væsentlig
bedre. Selv om det ikke er sagt udtrykkeligt, så vil produktets mar-
kedsføring og præsentation spille en væsentlig rolle, når man skal
bedømme, om det er forsynet med rimeligt forståelige brugsvejled-
ninger. Det er nok en præcisering af direktivet, som vil være ønskelig,
og som jeg vil tro, at man vil foreslå fra dansk side.

Et særligt spørgsmål er, om producenten også bør være ansvarlig,
hvis skaden skyldes en overfølsomhedsreaktion, en såkaldt allergi hos
skadelidte, og svaret er vel både ja og nej. Efter forslaget vil produ-
centen kun være ansvarlig for allergiskader, hvis han for eksempel
ikke i brugsanvisning har gjort opmærksom på sådanne kendte risici,
men det er klart, at det er en vanskelig opgave i praksis at trække
grænsen mellem defekt-tilfælde og allergitilfælde, som der altså efter
dette ikke skulle være ansvar for.

En lang række produkter produceres efter forskrifter, fastsat af
offentlige myndigheder, og godkendes ligefrem af offentlige myndig-
heder, det gælder f.eks. medicin, fødevarer, biler, elektrisk materiel,
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og man kan da spørge, om der er ansvar for producenten, hvis
produktet opfylder disse offentlige forskrifter, men der alligevel sker
en skade på grund af en defekt. De offentlige forskrifter har altså ikke
været gode nok. Her må svaret på spørgsmålet, om der er ansvar for
producenten, besvares med et ja. Producenten vil ikke kunne dække
sig ind under, at produktet opfylder offentlige forskrifter. I modsat
fald vil ansvar for et objektivt ansvar for medicin for eksempel være
temmelig teoretisk.

Også spørgsmål om manglende anvendelighed eller effektivitet af
produktet til det formål, som det er forudsat at skulle bruges til, vil
jeg mene kan opfattes som en defekt. For eksempel vil det være en
defekt i en dybfryser, hvis den svigter og derved ødelægger den mad,
som husmoderen — eller husfaderen — har lagt ind i dybfryseren. Det
er muligt noget, som man vil søge at få præciseret fra dansk side.

Det er skadelidte, som skal bevise, at der foreligger en sådan skade,
at produktet er defekt, og at det der defekten, der har forårsaget
skaden. Har skadelidte klaret disse tre hurdler, så spilles bolden over
til producenten. Han kan efter artikel 5 blive fri for ansvar, hvis han
kan bevise, at det ikke var ham, der bragte produktet i omsætning,
men at det for eksempel er blevet stjålet fra hans fabrik. Producenten
er heller ikke ansvarlig, hvis han kan bevise, at produktet ikke var
defekt på det tidspunkt, han bragte det i omsætning, for eksempel at
defekten er opstået i et senere omsætningsled, men det er altså her
producenten, der har bevisbyrden. Producentens ansvar vil kunne
nedsættes eller lempes, hvis der foreligger egen skyld hos skadelidte.
Det spørgsmål er ikke reguleret i direktivet, men overladt til national
ret.

Det næste spørgsmål, jeg vil omtale, det er, hvem der er ansvarlig
efter direktivet. Det kan man finde et svar på i artikel 2. Det objektive
ansvar påhviler først og fremmest færdigvareproducenten, men også
de, der har komponeret komponenter eller materialer, altså underle-
verandører, er ansvarlige, forudsat at defekten ved det færdige pro-
dukt skyldes en defekt i underleverandørens produkt. Man har ønsket
en slags kanalisering af ansvaret til producenten, fordi han lettest kan
pulverisere tabet ved at fordele det på priserne og derved på alle
forbrugerne, og også fordi man antager, at producenten har den
bedste mulighed for at føre kontrol med produktet. Kanaliseringen
skulle også medføre, at senere led i omsætningskæden, grossister og



Information om den danske deltagelse i lovharmoniseringen inden for EF 7 7

detailhandlere, ikke behøver at tegne en produktansvarsforsikring, i
hvert fald ikke for ansvar efter direktivet. Mellemhandlere er som
hovedregel ikke ansvarlige efter direktivet. Der er dog nogle mellem-
handlere, som er ansvarlige. Efter artikel 2 påhviler ansvaret også den,
som ved at anbringe sit navn, varemærke eller andet kendetegn på
produktet udgiver sig for at være dets producent. Regelen omfatter
for eksempel postordrefirmaer eller supermarkedskæder, som i store
partier indkøber og markedsfører et produkt, som om det var produ-
ceret af dem selv. Den nærmere forståelse af denne varemærkeregel
er ikke helt klar. Sælger for eksempel en supermarkedskæde vin med
supermarkedskædens navn og uden at angive producenten, så er det
muligt, at det er nok til at bringe supermarkedet ind under denne
regel, således at supermarkedet her bliver anset som producent og
ansvarlig. Men man skal nok ikke regne med, at ulemperne ved at
drikke denne vin i for store mængder af den grund vil blive anset
som en produktskade! På den anden side så vi den danske bilimpor-
tør, som fra Sverige importerer en Volvo og anbringer sit firmanavn
på bilens bagrude, selvsagt ikke af den grund bliver anset som pro-
ducent.

Også andre mellemled kan blive ansvarlige. Efter artikel 2, stk. 3,
anses den, der importerer et produkt til EF, for dets producent, og
her betragtes EF som en enhed. Hvis for eksempel et italiensk firma
fra Japan importerer et produkt og videresælger det til Danmark, og
det volder en skade i Danmark, så vil den italienske importør blive
anset som producent. Sag kan altså anlægges imod ham, men ikke
imod den danske importør. Det følger imidlertid af EF's domskonven-
tion, som Philip omtalte før, at en dansk skadelidt kan anlægge sag
i Danmark mod den italienske importør, og også få dommen fuldbyr-
det i Italien.

Mange produkter fremtræder som anonyme, det vil sige, det står
ikke på dem, hvem der har produceret dem, og her bestemmer artikel
2, stk. 2, at enhver leverandør af produktet skal anses som dets
producent og altså ansvarlig, med mindre leverandøren kan oplyse
skadelidte om, hvem der er producent, eller hvorfra denne leverandør
har fået produktet. Hvis vi går tilbage til vores eksempel fra før med
landmanden med tomaten og fiskeren med torsken, så kan man se,
at hvis naturalprodukter medtages under direktivet, så vil ansvaret
ofte komme til at påhvile den mellemhandler, f.eks. butik, grossist
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eller auktionshal, som ikke kan vise tilbage til en, hvorfra de har fået
fisken eller tomaten, så i virkeligheden vil medtagelse af uforarbej-
dede landbrugsprodukter snarere komme til at ramme mellemhand-
leren end de egentlige primære producenter.

Når flere er ansvarlige efter direktivet, hæfter de solidarisk.
Spørgsmål om regres mellem flere ansvarlige er ikke omfattet af
direktivet, men overladt til national lovgivning og til parternes aftale.

Jeg har nu omtalt, hvilke produkter der kan udløse produktansva-
ret, og hvem det objektive ansvar kan rettes imod. Det næste bliver,
hvilke skader der kan kræves erstattet. Direktivet omfatter først og
fremmest personskade. Men direktivet går imidlertid videre. I mod-
sætning til europarådskonventionen er også tingsskade, der rammer
forbrugere, omfattet. Derimod er tingsskade, der rammer erhvervs-
drivende, ikke omfattet. Hvad der nærmere skal forstås ved forbru-
gertingsskade, kan man se i artikel 6, og jeg tror ikke, at der er grund
til her at komme nærmere ind på det.

Derimod er et af de områder i direktivforslaget, som især kan
bringe gemytterne i kog, spørgsmålet om ansvarsbegrænsning, navn-
lig med hensyn til personskade. Baggrunden for ansvarsbegrænsning
er, at samme defekt i samme type produkt kan forårsage et uoversku-
elig stort antal skader. Tænk blot på medicin eller giftig konserves,
der eksporteres til mange lande, og hvor tusindvis af mennesker kan
komme alvorligt til skade. Artikel 7 begrænser derfor ansvaret for
sådanne »serieskader« til 25 mill, regningsenheder, det er ca. 170
mill. d. kr., og det beløb skal dække alle de skader, et produkt forvol-
der på grund af den samme defekt. Industrien mener, at det beløb
er alt for højt, måske bortset fra medicin og fødevarer. Fra forbruger-
side ønsker man imidlertid ansvarsbegrænsningen helt slettet. Man
har blandt andet henvist til, at man i Frankrig og Belgien i dag har
et objektivt produktansvar uden begrænsning, og at det ikke har
medført katastrofale følger for erhvervslivet. Ved bedømmelsen af
beløbsgrænsen må man imidlertid være opmærksom på, at bestem-
melsen skal forstås sådan, at der i tilfælde, hvor flere personer er
ansvarlige efter direktivet, kan gøres ansvar på indtil 25 mill, reg-
ningsenheder gældende mod hver enkelt ansvarlig. Der vil altså være
lige så mange begrænsningsbeløb til rådighed, som der er ansvarlige
producenter efter direktivet. Det synes på den anden side at indebære,
at en mellemhandler, der er ansvarlig efter direktivet, for eksempel
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en, der importerer til Danmark fra et ikke-EF-land, han kan komme
til at betale op til maksimum, fordi han jo anses som producent og
kan risikere ikke at kunne gøre regres mod færdigvareproducenten,
fordi færdigvareproducenten allerede har udbetalt maksimumsbelø-
bet til andre skadelidte. Her er altså et punkt, ansvarlige mellemhand-
lere må være opmærksom på, hvis denne forståelse af direktivforsla-
get opretholdes.

Vi har endnu ikke fra dansk side taget stilling til ansvarsbegræns-
ningen. Det er dog efter min mening en mangel, jeg vil næsten sige
en defekt, ved direktivet, at det ikke regulerer, hvordan de 25 mill,
regningsenheder skal fordeles mellem ofrene for en katastrofe, hvis
der ikke er nok til, at alle kan få fuld dækning. Om der skal gælde
en tidsprioritet, eller der skal ske en fordeling på anden vis, det er
helt uafklaret.

Forslaget indeholder også regler om tidsmæssig begrænsning. Der
er en regel om 3 års forældelse, og i artikel 9 en mere kontroversiel
regel om, at ansvaret ophører 10 år efter, at produktet blev bragt i
omsætning. Denne 10 års regel er blevet stærkt kritiseret fra forbru-
gerside, man har navnlig sagt, at folk, når de køber produktet i en
butik, jo ikke kan vide, hvor lang tid, der er gået, siden producenten
bragte det i omsætning. Har det ligget på lager i butikken i 10 år,
ja så vil ansvaret være ophørt, inden forbrugeren køber produktet.
EF-kommissionen siger hertil, at en absolut frist er nødvendig, når
man indfører et objektivt ansvar, navnlig for udviklingsskader. Pro-
ducenten må nemlig have sikkerhed for, at ansvar, i hvert fald efter
direktivet, ophører på et eller andet tidspunkt. Men heller ikke på
dette punkt har vi taget endelig stilling herhjemme.

Til sidst vil jeg omtale den måske i praksis vigtigste bestemmelse
i direktivet, artikel 11. Den går ud på, at direktivet ikke berører krav,
som skadelidte kan rejse mod producenten eller mod andre på andet
grundlag end direktivets regler. Hvis der altså foreligger et andet
ansvarsgrundlagjfor eksempel culpa, kan skadelidte rejse krav på
dette grundlag, og kravet er i så fald ikke omfattet af direktivets
begrænsningsregler. Ansvarsbegrænsningen og tidsbegrænsningen
gælder derfor ikke. Det er derfor ikke helt forkert, når det er blevet
sagt, at direktivet ikke indebærer nogen reel harmonisering, fordi
ansvar også kan gøres gældende efter nationale regler, således at
direktivet i virkeligheden er en overbygning på nationale regler, men
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altså ikke erstatter disse. Denne indvending er vel nok, tror jeg, dansk
industris væsentligste indvending mod direktivet. På den anden side
vil det formentlig virke stødende, hvis en producent kunne påberåbe
sig forskellige ansvarsbegrænsninger, også i tilfælde hvor producen-
ten havde handlet forsætligt eller på anden måde groft culpøst. Re-
gelens nærmere rækkevidde er uklar. Et af formålene har nok været
at tillade medlemsstaterne at indføre eller opretholde et selvstændigt
produktansvar, også for alle mellemhandlere, for eksempel grossister
og detailhandlere, således at de hæfter på objektivt grundlag for
defekter, opstået tidligere i omsætningskæden og i produktleddet.
Sådanne regler gælder for eksempel i Frankrig og Belgien. Dette
tvivlsspørgsmål og mange andre, håber jeg, vil sikkert blive afklaret
under de kommende forhandlinger i Bruxelles. Det vil måske tage
lang tid, men mon ikke det skulle kunne nås, i hvert fald inden næste
nordiske juristmøde i København!

Ekspeditionssjef Stein Rognlien, Norge:

Ja, jeg har fire spørsmål. Jeg skal ta dem i rekkefølge etter artikkel
for artikkel. I artikkel 1 annet ledd så nevnte foredragsholderen at
den utelukket utviklingsskader. Jeg ble litt forbauset da jeg leste
formuleringen her, for det er uklart om det går bare på faktum eller
også på normen. I gamle dager så var det ikke noen feil ved et
fryseskap at det ikke kunne åpnes innvendig, men etter hvert som det
skjedde ulykker med barn så kom man til det at man måtte kreve
at det kunne åpnes innvendig. Det er altså da en endring i standarden,
i sikkerhetsstandarden i de krav samfunnet stiller til sikkerheten. Og
hvis de inntrer da etter leveringen er det omfattet av dette utkast —
av det uttrykket i 1.2. Jeg trodde det mere omfattet det tilfelle at for
så vidt risikoen forelå, men man var ikke vitenskaplig klar over at
det var en risiko f.eks. ved visse langtidsskadere.

Neste spørsmål er i artikkel 7 om begrensningen så gjelder det
serieprodukter. I det innledende i programmene så sto det noe som
forbauset meg, det sto at de omfatter serieskader hvilket i tilfelle av
enkeltsstående skader betyr at det heftes ubegrenset.
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Så altså hvis man har et enkeltprodukt så er det ikke noe beløps-
begrensning. Hvis man har en serie produkter så er det en begrens-
ning. Kan det virkelig være rigtig eller være det som tilsikres?

Et kort spørsmål til artikkel 9 der opereres det med en 10 års frist
etter at produktet er satt i omsetning. Jeg kan ikke se at det begrepet
satt i omsetning er definert her i motsetning til europarådskonven-
sjonen. Er det tilfelle?

Mitt fjerde spørsmål er for så vidt artikkel 11 hvor foredragshol-
deren jo forklarte at d.v.s. at »Culpa« faller utenfor. Vil også objektivt
ansvar som baseres på presument garanti, altså et objektivt ansvar,
falle utenfor. Hvis det er tilfelle så vil jo harmoniseringen ha enda
mindre betydning enn foredragsholderen var inne på.

Kontorchef Torben Melchior, Danmark:

Det første spørgsmål, Rognlien kom med, var forståelsen af artikel
1, stk. 2, om udviklingsskader og i sammenhæng dermed, hvilket
tidspunkt normbedømmelsen skulle ske på. Eksemplet med det ældre
køleskab, der ikke overholder et senere indført krav om, at det skal
kunne åbnes indefra, rejser spørgsmålet, om producenten kan fritages
for ansvar, fordi produktet overholdt de sikkerhedsforskrifter, som var
gældende, da det blev sat i omsætning. Det kan han i princippet ikke.
Producenten er ansvarlig for et defekt produkt, uanset om sikkerheds-
forskrifterne senere ændres. Han har pligt til at kalde defekte produk-
ter tilbage, hvis det er muligt, og skal tage de skridt, som han kan
gøre for at hindre, at der sker skade. I køleskabseksemplet er spørgs-
målet så, om det ældre køleskab er defekt, fordi det ikke kan åbnes
indefra. Det er det næppe. Man kan ikke forvente samme grad af
sikkerhed ved et ældre produkt som ved et nyt. Hertil kommer, at
risikoen i forbindelse med de ældre køleskabe kun opstår i forbin-
delse med abnorm brug, for det er vel de færreste, der forestiller sig,
at man bruger køleskabet til at gå ind i.


