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Referenten, professor CARL HEMSTRÖM, Sverige:

Min ordförande, min korreferent, mina damer och herrar.
Ämnet som vi skall diskutera i dag är enligt min uppfattning centralt

och ändå i hög grad åsidosatt inom de juridiska disciplinerna. Skälen till
att det inte kommit att i samma grad som mera traditionella ämnen ådra
sig juristernas uppmärksamhet är flera. För det första var medlemskapet
i föreningar från början av ringa ekonomisk betydelse. Och juristernas in-
tresse är i hög grad inriktat på det som går att mäta i pengar. Men sedan
lång tid tillbaka är föreningsfrågor ofta av stor ekonomisk betydelse för
de inblandade. Till detta — och framför allt — kommer, att föreningarna,
och då i synnerhet organisationerna på arbetsmarknaden, spelar en mycket
central roll i de nordiska ländernas liv. — För det andra. Delvis som en följd
av vad jag nu har sagt, men också på grund av föreningsföreträdarnas akti-
va insatser, har domstolar och lagstiftare i bl.a. Sverige i hög grad avstått
från att ingripa i föreningsfrågor. Men här är läget inte helt och hållet det-
samma i alla de nordiska länderna. Till det kommer, att också teoretiker-
nas insatser har varit ganska begränsade på föreningsjuridikens område, vil-
ket naturligtvis är en följd av bristen på lagstiftning och rättspraxis. — Och
detta har/or det tredje lett till, att det har blivit svårt för de praktiskt verk-
samma juristerna att ta ställning i uppkommande tvister och andra spörs-
mål — vilket i sin tur lett till att dessa i hög grad gömts och glömts.

Genom att ämnet föreningen och dess medlemmar har placerats på dag-
ordningen för det här juristmötet hoppas jag att de frågor, som jag har
aktualiserat i min skriftliga presentation, kommer att diskuteras inte bara
här och nu utan även framdeles bland teoretiker och praktiker. Ja, jag skulle
särskilt vilja be dem, som är verksamma inom organisationerna, att tala
om för oss andra vilka de problem är, som ni upplever som svåra. För en-
dast genom aktiva insatser från många olika personer kan en juridisk dis-
ciplin slå ut i full blom.

Jag har i min inledning inför det här diskussionspasset gjort åtskilliga
begränsningar. Jag har först och främst begränsat mig till vad vi i Sverige
kallar ideella föreningar och efter ytterligare begränsningar tagit fram fyra
problemområden, som jag för min del har velat dra uppmärksamheten till.
De står upptagna under rubriken diskussionspunkter i mitt skrivna referat,
och för att underlätta diskussionen här har jag på min ordförandes begä-
ran konkretiserat frågorna under punkterna två och tre i ett papper, som
har delats ut till dem som deltar i mötet.

Diskussionspunkt 1 gäller alltså frågan när domstol bör eller inte bör
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ingå i överprövning. Här kommer frågor upp om skiljeavtal men också om
selvstyre, selvdømme och andra liknande frågor, bl.a. frågan om innehål-
let i föreningsfriheten, dvs. frågan om dess omfattning.

Under diskussionspunkt 2, som gäller medlemmarnas allmänna rättig-
heter och skyldigheter, kommer jag först in på frågan om medlemmarnas
rättigheter och skyldigheter vid föreningsstämma respektive kongress. Vilka
formalia bör således vara tvingande — vad bör man genom stadgebestäm-
melser kunna besluta annorlunda om i fråga om kallelse, närvaro, yttran-
derätt, rösträtt, majoritetskrav, osv. Härtill kommer frågan vad stämma
eller motsvarande har att behandla. Vad gäller i det fallet om man har eller
inte har någon föreskrift i stadgarna? Frågor som aktualiseras i det sam-
manhanget är stadgefrågor, likvidation inklusive föreningens uppgående i
annan förening, avgiftshöjningar, redovisningsfrågor, val av förtroendemän,
och liknande. Under rubriken begränsningar i stämmas kompetens är det
fråga om vilka begränsningar som finns på grund av lagregler, vilket ju fram-
för allt är aktuellt i Finland, på grund av stadgebestämmelser, god före-
ningssed i den mån man kan finna den, likhetsgrundsats, generalklausul osv.
Under medlemmarnas rättigheter i övrigt avser jag de ekonomiska rättighe-
ter av olika slag som medlemmarna i en förening kan ha. Det kan exempel-
vis vara frågan om rättshjälp. Men härtill kommer frågor som är kopplade
till medlemmarnas rättigheter och skyldigheter som sådana, rätten att mot-
sätta sig uteslutning eller — om det gäller arbetsgivareorganisationer — kans-
ke ett ekonomiskt sanktionsbeslut. Men också medlems rätt att lämna
föreningen, vilket har varit aktuellt i Sverige, hör hemma här. Slutligen har
vi rätten till medlemskap, vilket ju är ett traditionellt ämne, även om det
ligger något utanför det som vi i dag har att göra med.

Diskussionspunkten 3 som avser de då fackliga organisationernas träf-
fande av avtal med motparten på arbetsmarknaden befinner sig nära ar-
betsrätten. Vad det här först gäller är om det finns några allmänna be-
gränsningar i rätten att träffa avtal, alltså fall där fackföreningen överhu-
vudtaget inte kan binda dem den företräder. Härefter uppkommer frågan
om begränsningar i kompetensen till följd av associationsrättens regler, bl.a.
genom likhetsgrundsats och generalklausul. Krav på föreningsföreträdares
handlande kommer jag därefter in på. Här vill jag som min personliga åsikt
deklarera att jag upplever de fackliga organisationerna som ett slags sysslo-
män med den primära uppgiften att tillvarata medlemmarnas intressen, i
vissa fall även den individuella medlemmens. Inom parentes har jag nämnt
något som i och för sig ligger utanför ämnet men ändå hör väldigt nära sam-
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man med det, och det är hur fackföreningarna bör förhålla sig till dem, som
inte är medlemmar.

Vad så slutligen diskussionspunkt 4 beträffar har vi i de övriga nordiska
länderna ett intresse av att få veta, hur man från finsk sida upplever lag-
stiftning på detta område, om det är någonting som föreningarna har eller
inte har glädje av, om det är bra eller inte bra för dem.

Innan jag överlämnar ordet till min ordförande skall jag bara göra en
komplettering av mitt skrivna referat. Jag har i detta hänvisat till ett mål
som då ännu inte var slutligt avgjort. Sedan dess har högsta domstolen i
Sverige kommit med sitt avgörande i början av maj i målet mellan Elektri-
kerforbundet och dess medlemmar. Genom detta avgörande får vi veta flera
saker om hur svensk rätt ser ut på detta område. Vi får bl.a. veta att det
står föreningsmedlemmar fritt att genom klandertalan få rättslig prövning
av frågan om ett beslut som fattats av en ideell förenings högsta beslutande
organ strider mot stadgarna och på den grunden är ogiltigt. Och att det-
samma gäller då ett beslut fattats av en facklig organisations förbundsstyrelse
och förbundsråd efter bemyndigande av det högsta beslutande organet. Och
det är en innovation för svensk rätts vidkommande. Vidare framgår av do-
men, att beslut av ett fackförbunds kongress kan med framgång klandras
endast, om det avser ändamål, som uppenbarligen är främmande för
föreningens syfte. Att förbundets egen bedömning av omfattningen av dess
ändamål enligt stadgarna måste tillmätas stor betydelse, framgår också av
domen. Från bl.a. de här utgångspunkterna kommer så HD fram till att
besluten om hemförsäkring i varje fall inte kunde anses avse ändamål som
var uppenbart främmande för förbundets uppgift, varför besluten ej var
att anse som ogiltiga.

Korreferenten, lektor PER JACOBSEN, Danmark:

Ærede ordfører, ærede referent, mine damer og herrer.
Jeg vil gerne begynde med at takke referenten for den omfattende gen-

nemgang, han har givet os af de almindelige retlige principper for forholdet
mellem foreninger og deres medlemmer.

Som korreferent er det min opgave ifølge vejledningen, at give en kri-
tisk analyse og vurdering af referentens teser og synspunkter iøvrigt. Det
må jeg gerne gøre ved at opstille antiteser, og jeg bør særskilt fremhæve
de punkter, hvor jeg og referenten har forskellige opfattelser. Jeg bør iøvrigt
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efter vejledningen også fremhæve de synspunkter, som jeg mener, bør stilles
til debat.

Jeg må erkende, at denne opgave har vist sig at være mere vanskelig,
end jeg havde forestillet mig, da jeg sagde ja til at være korreferent. For
det første er der i og for sig ikke tale om egentlige teser i referentens skriftli-
ge fremstilling, og for det andet, hvad der er mere afgørende, differerer re-
ferentens synspunkter og mine synspunkter om de mere almene forenings-
retlige problemer ikke så forfærdeligt meget fra hinanden. Endelig og ikke
mindst er forholdet det i Danmark, at de forhold der faktisk giver praktis-
ke problemer omkring de faglige organisationer næppe så meget er fore-
ningsretlige problemer, som det er problemer i forbindelse med de arbejds-
retlige forhold, ting der har forbindelse med foreningens stilling overfor om-
verdenen. I Danmark giver f. eks. problemet omkring konkurrerende fagli-
ge organisationer ganske vanskelige problemer, men de er jo ikke forenings-
retlige.

Referenten har i sit indlæg og i den specifikation, der er afleveret her
til morgen, opstillet fire punkter med diverse underpunkter, som han gerne
vil diskutere. Jeg skal for så vidt ikke tilføje yderligere ud over disse punk-
ter, idet jeg dog vil bemærke, at for vidt angår punkt 4 om ønskeligheden
af lagstiftning eller ikke, så vil jeg, som referenten, overlade det til vore finske
venner at videregive deres erfaringer på dette område. Jeg vil dog gerne si-
ge, at jeg ikke selv tror på, at problemerne omkring faglige organisationer
kan løses af en generel lovgivning om ideelle foreninger. Jeg tror, at de fag-
lige organisationer og andre foreninger adskiller sig for meget fra hinanden
til, at det tjener noget egentligt formål.

Hvis jeg skal opstille noget, der kunne ligne en antitese i forhold til det
af referenten anførte, tror jeg, at det må være noget i retning af, at forhol-
dene imellem de faglige organisationer og deres medlemmer ikke kan vur-
deres efter almindelige generelle foreningsretlige normer. De må vurderes
efter særlige normer, og når de må det, så hænger det sammen med, at dis-
se organisationer har en helt anden stilling end langt størsteparten af de øv-
rige foreninger, man kender i dagligdagen. Der er en enorm forskel på en
lønmodtagerorganisation respektive arbejdsgiverorganisation og f. eks. den
lokale Rotary-klub. De to ting ligner ikke hinanden frygteligt meget, og der-
for tror jeg heller ikke rigtigt, at det tjener noget formål at lave generelle
regler for sådanne foreninger.

Det følger af det, jeg allerede har sagt, at jeg væsentligt vil koncentrere
mig om de faglige organisationer. Det er jo også det, der ifølge emnet skal
have hovedvægten, men hertil kommer, at det er det, der interesserer mig
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mest. Det er måske også derfor, at jeg er udpeget fra dansk side, idet jeg
måske ikke så meget er foreningsekspert som arbejdsretsekspert, og det præ-
ger nok min holdning til disse ting.

Hvis vi ser på de faglige organisationer, er det rigtigt, som af referenten
anført, at deres opgave er at støtte medlemmerne i disses egenskab af ar-
bejdsgivere og arbejdstagere, og det er også givet, at de faglige organisatio-
ner i deres oprindelse er rene interesseorganisationer. Men der er en ting,
der efter min mening har meget stor betydning, og som referenten har be-
rørt. Det er det forhold, at disse faglige organisationer, og det gælder selv-
følgelig især lønmodtagerorganisationerne, men også i nogen grad arbejds-
giverorganisationerne, i de nordiske lande har udviklet sig til andet og mere
end private interesseorganisationer. Man kan vel ikke sige, at de er blevet
en del af statsmagten eller statsapparatet, men de er i hvert fald helt givet
blevet til, hvad vi kunne kalde samfundsinstitutioner. De har fået tillagt en
ganske stor betydning.

Man kan spørge om, hvorfor det er sådan i de nordiske lande. Der er
nok ikke megen tvivl om, hvad grunden hertil er. Det skyldes, at man i de
nordiske lande har en meget høj organisationsprocent på arbejdsmarkedet.
Det er ukendt i de fleste lande, at have organisationsprocenter på lønmod-
tagersiden på omkring 90. Men det har man jo vitterligt i de nordiske lan-
de. Denne meget høje organisationsprocent har en særlig selvforstærkende
virkning.

Jeg nævnte før den lokale Rotary-klub og sagde, at det var frivilligt,
om man ville være medlem af den, og det er det. Men skulle man finde ud
af, at det ikke er sjovt at være medlem af den, eller hvis man ikke kan lide
sine medrotarianere, så kan man melde sig ud. Man kan forlade foretagen-
det, og det sker der jo ikke noget ved. Hvis vi prøver at se på de faglige
organisationer, og specielt lønmodtagerorganisationerne, så er forholdet an-
derledes. I de fleste tilfælde er det sådan, ganske uanset hvad de formelle
regler måtte være, at det er nødvendigt at være medlem af en sådan organi-
sation. Hvis man ikke er medlem af den relevante lønmodtagerorganisati-
on, er det i fag, der er gennemorganiseret, i vid udstrækning umuligt at få
arbejde. Det er en betingelse for ens eksistens at være medlem af en sådan
organisation. Hvis man ikke vil det, er realiteten, i hvert fald i Danmark,
den, at det ikke varer så fordærdeligt længe, før man må forlade den på-
gældende arbejdsplads. Det kan godt være, at det er retsstridigt og alt mu-
ligt andet, men det er en realitet. Vi har i Danmark for ikke så længe siden
haft et ganske fremragende eksempel på en sådan sag, der endte med, at
domstolene tilkendte de pågældende en erstatning, der vel svarede til 3/4
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års løn, men tilbage stod, at de havde mistet deres arbejde, fordi de ikke
ville være medlem af den faglige organisation.

Solidariteten i fagbevægelsen betyder derfor, at det er nødvendigt at være
medlem. Når det er tilfældet, og når man iøvrigt tænker på, at lønvilkårene
i meget vid udstrækning fastsættes af de faglige organisationer og ligeledes
administreres af disse, er det klart, at man på sådanne områder må indrette
retsregler, der beskytter lønmodtagerens ret til at være medlem af disse or-
ganisationer.

Referenten siger i sit indlæg, at forholdet er vigtigt, fordi det kunne tæn-
kes, at retsfølgerne må afhænge af disse ting. Jeg synes, at det er et forsig-
tigt udtryk fra referentens side. Jeg ville nok sige, at det er helt givet, at
de retsfølger og retsregler, der er nødvendige, simpelthen må indrettes un-
der hensyntagen til dette forhold.

Hvis vi på den anden side ser på lønmodtagerorganisationens stilling i
samfundet, er det lige så klart, at man fra samfundsmagtens side har givet
lønmodtager- og arbejdsgiverorganisationerne en meget stærk stilling. Et
meget klart eksempel har vi i Danmark, hvor forholdet er det, at alle de
kollektivt arbejdsretlige regler reelt er overladt til arbejdsmarkedets organi-
sationers selvbestemmelse. Reelt er der tale om en delegation af lovgivnings-
kompetence på dette område i Danmark, ikke formelt, men reelt. Derud-
over er forholdet det i alle de nordiske lande, at man giver lønmodtagerorga-
nisationerne en meget stor og vel også afgørende indflydelse på udformning-
en af lovreglerne på arbejdsmarkedet. Og i vid udstrækning overlader man
det til lønmodtagerorganisationerne og arbejdsgiverorganisationerne at ad-
ministrere disse bestemmelser. De deltager stort set i alle landene i admi-
nistrationen af sådanne bestemmelser, og i nogle tilfælde er det faktisk or-
ganisationerne, der administrerer dem.

Samfundsmagtens delegation af myndighed til organisationerne betyder,
at man fra samfundets side er nødt til at indrette retsreglerne sådan, at or-
ganisationerne bliver så stærke som muligt. Betingelsen for at man kan gi-
ve organisationerne denne magtstilling er, at de er stærke og altomfatten-
de. Den delegation af kompetence til lønmodtager- og arbejdsgiverorgani-
sationer man kender i de nordiske lande, ville formentlig være fuldstændig
utænkelig i lande som f.eks. Frankrig og Italien, hvor man har en svag fag-
bevægelse. Derfor mån man fra samfundets side være interesseret i at have
stærke organisationer. Det jeg har villet med disse bemærkninger er, at gi-
ve baggrund for en mere generel betragtning. Man kan sige, at vi har to
krydsende hensyn, nemlig først hensynet til behovet for at være medlem
af en faglig organisation. Dette hensyn trækker i retning af regler, der giver
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stærk beskyttelse af denne ret, og som styrker individets stilling overfor fo-
reningen. På den anden side har vi hensynet til samfundets interesser i stærke
organisationer, og det trækker i retning af regler, der styrker organisatio-
nerne, og dermed regler, der giver organisationerne styrke i forhold til den
enkelte medlem. Der er således i realiteten tale om to modsat rettede hensyn.

Hvis vi prøver at føre disse mere generelle betragtninger over på de første
tre diskussionspunkter, som referenten har lagt op til, vil vi se, at de får
indflydelse på disse. Hvis vi tager punkt 1, domstolsprøvelsen, er der for
så vidt ikke tvivl om, at hensynet til at beskytte lønmodtagerens ret til at
være medlem af en forening og forblive medlem af en forening, må betyde,
at der bør være muligheder for, at domstolene kan prøve, hvad der sker
i sådanne foreninger, kan prøve foreningens beslutninger m.v. Spørgsmålet
er blot, hvor vidtrækkende denne prøvelse med rimelighed skal være? I
denne forbindelse er der talt om foreningernes selvstyre. Det er min op-
fattelse, at det f.s.a. arbejdsmarkedets organisationer ikke har så forfær-
delig megen mening at tale om selvstyre, og det har det for så vidt heller
ikke for andre organisationer. Man kan spørge om, hvad selvstyre egentlig
vil sige. Efter min mening betyder selvstyre kun, at der er en række afgørel-
ser i foreningsregi, som domstolene accepterer. Og i det omfang de accep-
terer disse afgørelser, er der reelt tale om selvstyre. Dette område for accept
er meget bredt i nogle forenings typer, f.eks. de tidligere nævnte klubber,
i idrætsforeninger o.s.v. Når området er meget bredt i sådanne foreninger,
er det formentligt et udtryk for, at samfundet og dermed domstolene ikke
har nogen som helst interesse i at kontrollere beslutningerne i sådanne
foreninger. Man kan bruge det gamle danske udtryk, »hvis man ikke kan
lide lugten i bageriet, så kan man forlade bagenet». For den slags forenin-
ger er der ikke noget egentligt behov for kontrol. Noget tilsvarende gælder
ikke for arbejdsmarkedets organisationer, hvor medlemskabet er mere eller
mindre nødvendigt. Derfor bliver man for disses vedkommende nødt til at
prøve foreningsbeslutningernes lovlighed, og man er til at prøve lovlighe-
den også af detailbeslutninger. Man kan på dette område heller ikke nøjes
med at kontrollere, om foreningerne overholder f.eks. vedtægterne, men
domstolene er for disse organisationers vedkommende for at beskytte med-
lemmerne nødt til at undersøge, om vedtægternes indhold er lovligt.

Lad mig give et eksempel. Hvis der i foreningens vedtægter står, at man
kan udelukke et medlem, hvis det modarbejder foreningen, og vi har en si-
tuation, hvor det er notorisk, at medlemmet har været illoyalt og har mod-
arbejdet foreningen på en eller anden måde, er der næppe tvivl om, at dom-
stolene, hvis man udelukker dette medlem, har ret til at prøve, om denne
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sanktion, selvom den er hjemlet i vedtægterne, står i et misforhold til den
overtrædelse af vedtægterne, der er foregået. Det vil betyde, at man kan
gå meget langt ned i den materielle prøvelse. Jeg mener derfor, at domsto-
lene kan gå overordentligt langt i efterprøvelsen af foreningens handlinger,
og jeg mener ikke, at der er særlige begrænsninger. At der vil være mange
tilfælde, hvor domstolene anerkender foreningens handlinger, er selvfølge-
lig givet, men prøvelsesretten er der, og den må være vidtgående.

Et andet spørgsmål er spørgsmålet om foreningens selvdømme. Efter min
mening er der en væsentlig forskel på selvstyre og selvdømme. Selvdømme
betyder blot, at man ved aftale erstatter domstolene med en anden retlig
instans. Det er klart, at hensynet til beskyttelsen af medlemmerne taler imod
noget sådant, hvis foreningen har den afgørende indflydelse i en sådan ins-
tans. På den anden side er der ikke tvivl om, at foreninger i almindelighed
har en stærk interesse i såvidt muligt, at holde deres snavsede vasketøj in-
dendøre og interesse i at få sagerne afgjort rimeligt hurtigt. Jeg mener der-
for ikke, at der er noget som helst til hinder for, at man lovligt aftaler at
udelukke en egentlig domstolsprøvelse, hvis man i stedet kan sætte en vold-
giftsret, der er sammensat på forsvarlig vis, d.v.s. med lige repræsentanter
fra de to parter og med en neutral opmand.

Hvis vi går videre til diskussionspunkt 2, følger det af hvad jeg allerede
har sagt, at man i meget høj grad kan underkende afgørelser, hvis de ikke
beskytter medlemmerne tilstrækkeligt meget. Jeg mener, at punkt 1 og 2
her en meget nær sammenhæng. Spørgsmålet om, hvad der er lovligt efter
punkt 2, afhænger også af, hvad domstolene vil anerkende efter punkt 1.
Jeg vil fremhæve 2 ting, som jeg kunne tænke mig at få diskuteret. Det ene
spørgsmål, jeg vil kaste ud til diskussion, er det, der er nævnt specifikt her
i diskussionspunkt 2, nemlig spørgsmålet under punkt 4 om medlemmets
ret til at forlade foreningen.

Det er ifølge referentens indlæg helt klart efter finsk ret, at man har ret
til at forlade en forening, og referenten giver udtryk for, at det vist nok
også er svensk ret. I dansk ret antages det for så vidt også, at man frit kan
melde sig ud af foreningen. Når jeg alligevel rejser spørgsmålet, skyldes det,
at nogle danske lønmodtagerorganisationer og muligvis også nogle arbejds-
giverorganisationer er af den opfattelse, at det lovligt kan bestemmes i ved-
tægterne, at man ikke kan melde sig ud af foreningen, sålænge man udøver
det pågældende erhverv. En sådan regel er efter min mening ikke rigtig, men
på den anden side kunne hensynet til at skabe stærke organisationer måske
give en vis begrundelse for den. Jeg vil gerne høre, hvad denne forsamling
måtte mene om det.
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Det andet problem jeg vil nævne, falder en lille smule udenfor diskussi-
onsemnet, idet referenten har begrænset sig til forholdet mellem foreninger
og det enkelte fysiske medlem. Men, som referenten nævner, har vi på ar-
bejdsmarkedet en hierakisk struktur, d.v.s. at vi har underordnede og over-
ordnede foreninger. Spørgsmålet er, om den ret, som alle er mere eller mindre
enige om, at man har til at blive optaget i en faglig organisation, hvis man
kan dokumentere den fornødne interesse heri, også gælder for en forening,
der ønsker at blive optaget i en overordnet organisation, hvis den kan do-
kumentere en tilsvarende stærk interesse heri. Der vil vel være en vis fors-
kel i interessernes karakter, men der er næppe tvivl om, at der kan fore-
komme tilfælde, hvor der er tale om en stærk interesse i sådant medlemskab.

Sluttelig skal jeg berøre punkt 3, der meget rigtigt som sagt af referen-
ten, nærmer sig det arbejdsretlige. Jeg kommer her tilbage til min antitese.
Som nævnt fører hensynet til det enkelte medlem til mulighed for en meget
indgående domstolsprøvelse af foreningsbeslutninger og til kraftige begræns-
ninger i foreningens handlefrihed overfor medlemmerne. Hvis vi ser på punkt
3, så kommer vil til den anden side af sagen, nemlig spørgsmålet om sam-
fundets interesse i stærke organisationer. Det bør efter min opfattelse med-
føre, at organisationerne i meget vid udstrækning må have ret til at træffe
afgørelser, der binder deres medlemmer. En sådan ret må nødvendigvis ek-
sistere, når organisationerne træffer aftaler, der kan karakteriseres som kol-
lektive aftaler, og hvor organisationerne administrerer disse kollektive af-
taler. En sådan ret er nødvendig, hvis arbejdsmarkedets organisationer skal
kunne træffe aftaler med hinanden. I sådanne tilfælde må man kunne stole
på, at modparten har kompetence til at handle, og man bør ikke være hen-
vist til at undersøge det i det enkelte tilfælde om denne kompetence eksiste-
rer. En vidtgående ret til at forpligte medlemmerne er derfor nødvendig.

Et eksempel på dette princips gennemslagskraft har vi i den danske ar-
bejdsretslovs § 11, stk. 2, hvorefter en faglig organisation under søgsmål
ved Arbejdsretten har ret til at frafalde medlemmets lønkrav, herunder al-
lerede erhvervede personlige krav. Efter min mening er denne regel udtryk
for et ønske om at give organisationerne styrke. Jeg mener ikke hensynet
til medlemmerne her er afgørende. Medlemmerne må, når de går ind i et
kollektiv, bøje sig for dettes interesser. Det betyder ikke, at en organisation
eller repræsentanter for en organisation ikke kan optræde på en sådan må-
de, at de kan pådrage sig eller organisationen erstatningsansvar overfor
medlemmet. Jeg er her enig med referenten i, at det bør være organisatio-
nen, der bærer ansvaret. Men det må prøves i det enkelte tilfælde, om der
ligger en loyal kollektiv interesse bag organisationens handlemåde, og hvis
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en sådan kan påvises, eller hvis det må antages, at organisationen har ment
at handle ud fra en loyal kollektiv interesse, bør den ikke kunne ifalde ansvar
overfor medlemmet.

Mine betragtninger har været af en temmelig generel karakter, men ho-
vedtesen for mit vedkommende er altså, at man bør udforme regler, som
er specielt indrettet på disse særlige organisationer, p.g.a. den særlige stil-
ling de indtager i samfundet.

Juris licentiat HEIKKI HALILA, Finland:

Referenten yttrade, att de finska erfarenheterna av en allmän föreningslag
är av intresse i de övriga nordiska länderna. Genom att belysa dessa erfa-
renheter öppnas en synvinkel till hela diskussionsfrågan — föreningen och
dess medlemmar särskilt på arbetsmarknaden.

Historiska skäl har förorsakat, att i början av detta sekel — år 1919 —
stiftades i Finland en föreningslag, medan sådant inte hände i Skandina-
vien. Finlands lag stiftades nog i det självständiga riket, men det framgår
om lagen, att avsikten i beredningsskedet (1906—1917) var att trygga före-
ningsfriheten mot statsmakten, speciellt mot ryska väldet. På andra sidan
ingår i lagen några kontrollfaktorer. Trots sina utgångspunkter har före-
ningslagen, vars tyngdpunkt ligger i föreningarnas inre verksamhet, blivit
en betydande del i det föreningsrättsliga systemet i Finland.

Erfarenheterna av att föreningarnas inre verksamhet reglerats genom lag,
har varit enbart positiva. Detta har delvis berott på Finlands legalistiska tra-
dition i allmänhet: det har känts bra och till och med tryggt att det finns
stadganden för verksamheten i lagen och att det har varit möjligt att få kla-
ra svar bland annat på de många frågar, som är föremål för vid denna dis-
kussion.

År 1984 utkom ett kommittébetänkande avgivet av kommittén för revi-
sion av lagen om föreningar. I det nästan eniga betänkandet ingår förslag
till en ny föreningslag. Det centralaste målet är att åstadkomma en lag som
uppfyller de krav som modern föreningsverksamhet ställer. Därigenom ökas
föreningarnas valfrihet vid beslutanderätten. I motsats till vad fallet varit
i Skandinavien har föreningarna på arbetsmarknaden inte motsatt sig
lagreformen och inte heller fordrat upphävande av lagen. De har däremot
aktivt verkat för en reform av föreningslagen.

En betydande grund till denna inställning är, att man har enats om att



Föreningen och dess medlemmar, särskilt på arbetsmarknaden 389

bibehålla lagen som en generallag alltså som en lag som gäller alla ideella
föreningar på samma sätt. Utsikterna för reformen skulle vara minimala,
om förslaget skulle inrymma tvingande stadganden för speciella föreningar
till exempel just för arbetsmarknadsorganisationer eller om föreningarna
inte kunde autonomt välja sin organisation och det sätt med vilket de till-
sätter sina egna organ.

Vår föreningsrättsliga doktrin baserar sig centralt på en lagstiftning som
gäller alla föreningar på samma sätt. Detta har lett till att man inte skiljer
i doktrinen mellan stora och små, demokratiska och icke-demokratiska före-
ningar och mellan sådana föreningar i vilka medlemskapet är nödvändigt
för medborgarna och sådana där medlemskapet beror av medborgarnas eget
intresse. Denna ståndpunkt, som intagits även de lege ferenda, leder till att
samma regler och principer gäller arbetsmarknadsföreningarna och övriga
föreningar. Det rättsliga problemen kan nog vara av olika slag och leda till
olikartad argumentering med dem.

När man diskuterar medlemskapet i en förening och speciellt i arbets-
marknadsföreningar är det viktigt att dra en skillnad mellan medlemmar
som är fysiska personer och de som är associationer. Denna skillnad fram-
går i många punkter i Finlands lagförslag och det påverkar också problem-
ställningen i allmänhet.

Referenten har penetrerat i frågan, under vilka förutsättningar domstol
bör överpröva ideella föreningars beslut av olika slag. I Finland har grund-
problemet inte varit aktuellt: det finns stadganden i lagen angående ogiltig-
het och det sätt på vilket det är möjligt att väcka talan. Principen att dom-
stolarna kan överpröva om föreningsbeslut har tillkommit i behörig ordning
eller om de är eljest stridande mot lag eller föreningens stadgar, har inte
ifrågasatts hos oss. Några grändsdragningar har nog diskuterats och de blir
troligen mera aktuella.

Selvdomme eller selvstyre hos en förening är inte möjliga, om det ej finns
skiljeavtal angående tvisten som fullgör de krav som lagen om skiljeman-
naförfarandet förutsätter. En skiljeklausul kan också ingå i föreningens
stadgar. Allmänprocessuella principer om processförutsättningarna avgör,
om någon föreningsrättslig angelägenhet kan vara domstolsak. Till exempel
sådana faktiska åtgärder som inte innebär utövande av beslutanderätt kan
inte vara domstolsakerna. Det är på något sätt problematikt, på vilket sätt
olika disciplinära åtgärder, som är av intresse speciellt inom idrottsförenin-
garna, kan utgöra föremål för domstolsprövning. Denna angelägenhet har
nog hittills behandlas alltför axiomatiskt i doktrinen. Den frågan, om ett
föreningsbeslut är enligt förenings program eller medlemmars intresse, kan
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givetvis inte vara domstolssak. Både principiellt och praktiskt betydelseful
är den särfrågan, på vilket sätt domstolarna kan i sina egna avgöranden
avvika från hävdvunnen stadgetolkninen i föreningen. I sista hand fastslår
domstolarna tolkningen av stadgarna, men i problematiska fall borde de
fästa mera uppmärksamhet än hittills gjorts vid hävdvunna praxis inom
föreningen, om en tolkning i enlighet härmed är möjlig och därigenom inte
strider mot stadgarnas ordalydelse.

Principerna om medborgarnas rätt att ansluta sig till föreningar och rätt
att stå utanför dem gäller arbetsmarknadsföreningarna på samma sätt som
övriga föreningar. Den positiva och den negativa föreningsfriheten har stad-
fästs både i lagstiftningen och i kollektivavtal mellan arbetsmarknadsföre-
ningarna. Föreningsautonomin har i doktrinen haft även den innebörden
att också arbetsmarknadsföreningarna själva kan välja sina medlemmar.
Yrkande som kunde göras gällande genom talan står inte till buds ens då
rätt till medlemskap har i föreningens stadgar tillerkänts dem som uppfyl-
ler medlemsvillkoren.

Den finns inte sådant samband mellan medlemskapet i arbetsmarknads-
föreningarna och de politiska partierna eller övriga föreningar att medlems-
kap i parti eller övrig förening automatiskt skulle följa av en anslutning till
arbetsmarknadsförening eller att medlem i förening av det sistnämnda sla-
get skulle vara tvungen att vidta någon speciell åtgärd för att inte även bli
medlem i ett parti eller en övrig förening. Detta är inte möjligt enligt före-
ningslagen. Effektiva rättsliga medel mot påtryckning är nödvändiga på ar-
betsmarknaden: individerna och företag bör själva och fritt få fatta beslut,
om de vill ansluta sig till en förening eller inte. En diskussion om denna
fråga och om olika rättsliga medel kan i framtiden väntas i Finland.

Angående uteslutning ur arbetsmarknadsförening har man inte i dokt-
rinen eller i rättskipningen godkänt den så kallade intressejämförelsen det
vill säga det att man skulle undersöka i uteslutningsfall medlemmens int-
resse att få stanna kvar i föreningen och föreningens behov att få utesluta
besvärliga medlemmar. Också i arbetsmarknadsföreningarna måste med-
lemmarna acceptera stadgarna för föreningen och fungera enligt dem. In-
gående av säravtal har godkänts som uteslutningsgrund både i arbetsgivare-
och löntagareorganisationernas stadgar och även i domstolspraxis. Vi vet
i Finland, att doktrinen angående medlemskapet i föreningen avviker på
många punkter från den skandinaviska. Detta tycks inte leda till lagänd-
ring och huvudsakligen däringenom inte heller till en ändring via doktrin
eller praxis.

Arbetsgivareorganisationerna i Finland är till organisationen mera kom-
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pakta än löntagareföreningarnas organisationer. Därigenom kan Arbetsgi-
varnas i Finland Centralförbund, industrins arbetsgivareorganisation, på ett
juridiskt bindande sätt påverka sina medlemsföreningars verksamhet såvitt
som den generella arbetsmarknadspolitiken och konkreta fall mera än cent-
ralorganisationerna på löntagaresidan. Arbetsgivareorganisationerna har en-
ligt sina stadgar organiserats så att företag hör samtidigt till branchorgani-
sationer och till centralorganisationen. Därigenom kan centralorganisatio-
nen utesluta ett företag ur hela organisationen och därjämte använda dis-
ciplinära åtgärder direkt mot företag. På löntagaresidan kan enskilda per-
soner uteslutas bara av fackavdelningen.

Hittills har man i Finland inte diskuterat så mycket, hur starkt arbets-
marknadsorganisationerna, speciellt löntagareorganisationerna, kan ekono-
miskt binda sina medlemmar till föreningen. Utgångspunkten till proble-
matiken är att möjligheten att stanna utanför organisationerna kan vara fik-
tiva. Det finns inga särstadganden i föreningslagen och problematiken tor-
de vara för het för att bli reglerad noggrant i lagstiftningen. Tills vidare har
vi ingen rättspraxis på området men gränserna med möjligheten att kunna
binda en medlem i en association ligger nära när föreningen fattar beslut
om förpliktelser att vara verksam inom föreningen eller om tvång att ävän-
da medlemsservice eller när medlemsavgifter används direkt eller odirekt
till politisk verksamhet eller när medlemmarna inte kan vägra att ta emot
de försäkringar föreningen tagit till dem.

I Finland gäller enahanda principer om likställighet mellan föreningsmed-
lemmar alla föreningar. Det står i lagen att ett beslut som minskar medlem-
mens likställighet med föreningens övriga medlemmar är ogiltigt. I prakti-
ken kan vilken som helst kränkning inte leda till nullitet. En av de största
nackdelarna i vår föreningslag har varit att beslut beträffande sättet för för-
rättande av val, antal röster för medlem, sammansättning av organ eller grun-
derna till skyldighet att betala avgifter har mycket ofta krävt enhällighet.
Efter lagreformen kan även alla sådana stadgeändringar förverkligas genom
majoritetsbeslut. Detta underlättar avsevärt utvecklingsarbetet hos alla ar-
betsmarknadsföreningar. I synnerhet underlättas möjligheten att ändra val-
sättet. Speciellt i löntagareorganisationer skall proportionella val få ännu
mera fotfäste. Erfarenheterna om detta valsätt har varit enbart positiva inom
dessa föreningar.
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Professor TORE SIGEMAN, Sverige:

Mitt inlägg skall främst avse diskussionspunkt 1: När skall domstol in-
gå i överprövning av föreningsbeslut och hur långt skall överprövningen
sträcka sig?

Vid gårdagens sektionsmöte över ämnet »Tolkning av samnordisk lag-
stiftning» kom debatten delvis att handla om de skillnader som på åtminsto-
ne vissa av förmögenhetsrättens områden anses föreligga mellan å ena si-
dan den västnordiska rätten och å andra sidan den östnordiska. Det väst-
nordiska rättsområdet omfattar då Danmark och Norge, kanske också Is-
land, och det östnordiska Finland och Sverige.

Klart är att det kan iakttas viss enhetlighet inom de två rättsområdena
och vissa principiella olikheter mellan områdena. Mönstret har historiska
förklaringar. Det har funnits en delvis gemensam äldre lagstiftning å ena
sidan för Danmark och Norge (främst Christian V:s lagar), å andra sidan
för Finland och Sverige (främst 1734 års lag). Men olikheter torde kunna
iakttas inte bara i lagregleringar utan också när det gäller domstolarnas
attityd vid rättstillämpning som anses vara mera flexibel i de västnordiska
staterna: man är där möjligen något mindre bunden till skrivna texter i lag
och avtal, man har mer domarskapad rätt. Det är kanske också så att
domstolarna där inte känner sig bundna till typtvång när det gäller rättsliga
kategorier (t ex sakrätter, associationer) på samma sätt som i Sverige (jfr
Rodhe i TfR 1981 s 140ff).

Inom arbetsrätten och inom det gränsområde mellan arbetsrätt och as-
sociationsrätt, som vi diskuterar idag, ser man inte olikheter mellan det väst-
nordiska och det östnordiska så tydligt. När det gäller den kollektiva ar-
betsrätten kan dock iakttas att rättsordningarna vilar på lagreglering i be-
tydligt större omfattning i Finland och Sverige än i Danmark och Norge.
Särskilt i Danmark präglas den kollektiva arbetsrätten av att grundvalarna
är skapade av arbetsmarknadens parter genom överenskommelser.

Också inom föreningsjuridiken är rättsordningen i Finland legalistisk.
Det är bara där det finns en föreningslag. Vi har idag i Heikki Halilas redo-
visning fått en intressant berättelse om föreningslagens tillkomst. Om jag
minns Finlands historia rätt, var det så att tsarväldet, som hade försvagats
efter motgångar i rysk-japanska kriget, gjorde eftergifter i sin regim i Fin-
land genom grundlagreformer 1906 som innebar erkännande av församlings-
och föreningsfrihet. Erkännandet ansågs kräva lagstiftning för föreningar
som dock inte genast kom till stånd. 1919 års lagstiftning kan därför kan-
ske ses som ett fullföljande av idéer och beslut från tsartiden.



Föreningen och dess medlemmar, särskilt på arbetsmarknaden 393

Vid r ätts jämförelse inom förenings juridiken kan iakttas att terminologi
och begreppsbildning är delvis gemensam för dansk och norsk rätt såvitt
gäller de principer om »selvstyre» och »selvdømme» som leder till att dom-
stolar i viss utsträckning avstår från att överpröva föreningsorgans beslut.
Mitt intryck är att man i dansk och norsk praxis och doktrin tidigare ofta
har betraktat dessa principer som en sorts rättsregler skapade av domsto-
lar. I Sverige är tankemodellen numera en annan vid bedömning av över-
prövningsfrågorna. Man utgår från att föreningsstadgarna är ett avtal, och
i linje därmed är huvudregeln att domstol skall överpröva om ett förenings-
beslut överensstämmer med stadgarna eller inte. Att medlem kan föra klan-
dertalan mot föreningsbeslut har bekräftats i svenska högsta domstolens dom
den 7 maj i år i det uppmärksammade mål som gällde den praktiskt viktiga
frågan om ett fackförbund kunde besluta om kollektiv hemförsäkring för
sina medlemmar. Från rättslig synpunkt är det intressanta med denna dom
i första hand, att där så klart framgår att medlem med stöd av stadgarnas
ändamålsbestämmelse kan föra klandertalan mot beslut av ideell förenings
högsta organ i en fråga om verksamhetens inriktning.

Utgår man från att stadgarna är ett avtal, följer därav att undantag från
eller begränsning av domstols överprövning kan föreskrivas i stadgarna. Ett
uttryckligt förbehåll i stadgarna mot överprövning skall som huvudregel god-
tas. Det är dock en gammal oskriven princip att part inte generellt kan f rån-
skriva sig processuellt rättsskydd. Numera finns i 36 § avtalslagen ett for-
mellt stöd för att dylikt förbehåll kan sättas åt sidan av domstol om villko-
ret framstår som oskäligt. Motsvarande generalklausuler gäller i andra nor-
diska länder.

Andra undantag från huvudprincipen om överprövning — t ex att dom-
stol inte skall sätta beslut åt sidan annat än om beslutande organ har hand-
lat godtyckligt eller eljest överskridit rimliga ramar för ett fritt skön — kan
beskrivas som utfyllnadsregler till stadgarna såsom avtalstyp. Man kan se
ett sådant undantag som ett naturale till stadgarna för en viss typ av före-
ningar. Det är, för att nämna ett exempel, en naturlig utfyllnadsnorm till
en sällskapsförenings stadgar, att domstol inte skall överpröva föreningens
bedömning av om en medlem är tillräckligt sällskaplig eller inte.

Av svenska högsta domstolens dom i hemförsäkringsmålet framgår att
domstol inte bör åsidosätta beslut av ett fackförbunds högsta organ om verk-
samhetens inriktning annat än om beslutet »uppenbarligen» strider mot det
i stadgarna angivna ändamålet med förbundets verksamhet. Fackförbun-
den ges sålunda genom domen en vidsträckt men inte obegränsad autono-
mi att tolka de egna stadgarnas ändamålsbestämmelse. Man kan se denna
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princip som en utfyllnadsnorm till förbundsstadgar. Det är dock värt att
uppmärksamma att avgörandet i första hand grundas på en analogi med
de regler, som i svensk rätt gäller för två andra slag av associationer, nämli-
gen aktiebolag och ekonomiska föreningar, och som innebär att ett uppen-
barhetskrav upprätthålls i motsvarande kompetenstvister. Det är sålunda
fråga om en generell princip som gäller också för andra associationer än
fackförbund. I avgörandet läggs likväl vikt även vid intern förbundspraxis
innebärande att förbundets verksamhet efter hand hade utvidgats utöver vad
som täcktes av stadgarnas ordalydelse. Och en viktig principiell utgångs-
punkt för avgörandet är synsättet att ideella föreningar bör ha förhållande-
vis stor frihet att utan ingripanden utifrån själva ordna sina angelägenhe-
ter.

Till sist skall jag kort säga något om idrottsföreningarnas ställning. Per
Jacobsen tycktes vilja jämställa idrottsföreningarna med enklare sällskaps-
föreningar, rotaryklubbar och liknande. Som juridiskt begrepp kan den ideel-
la föreningen betraktas som en restpost, omfattande vad som blivit över
sedan andra typer av associationer fått sina bestämningar. Därav följer att
de ideella föreningarna kan vara av högst olika slag. Och det kan vara be-
rättigat att tillämpa skilda utfyllnadsnormer för olika kategorier av före-
ningar. Enligt min mening finns numera skäl att se på idrottsföreningarnas
verksamhet på annat sätt än tidigare. Det har skett en kulturell och social
utveckling som lett till att idrottsutövning kan framstå som en central funk-
tion i många människors liv. Att få vara med i idrottsutövning på elitnivå
kan innebära ett viktigt självförverkligande. Jag vill därför rekommendera
att idrottsföreningar då betydelsefulla medlemsintressen berörs bör i rätts-
ligt avseende jämställas inte med sällskapsföreningar utan snarare med fack-
föreningar.

Chefsjurist ERLAND OLAUSON, Sverige:

Jag skall främst hänföra mig till den första punkten i P.M:t dvs. bör
domstol gå in och överpröva föreningars beslut. Man kan säga att vi för
svensk del genom Elektrikerförbundsdomen har fått fastslaget vad som är
gällande rätt. Men här finns ju lite olika linjer mellan de olika nordiska län-
derna och det kanske ändå kan vara värt att diskutera om det är en lämplig
ordnidng att föreningar på det sättet underställs statsmakterna att deras beslut
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prövas av domstolarna. Vad kan en sådan ordning leda till för komplikati-
oner.

Det är egentligen två frågor som man vanligen blandar ihop när man
kommer in på det här området. Den ena gäller hur föreningar lämpligen
bör bete sig i förhållande till medlemmarna. Den andra är vilka korrektiv
som bör stå medlemmarna tillbuds om de är missnöjda med den förening
de tillhör. Det är den sistnämnda frågan som vi är här för att diskutera.
Vilket rättskydd skall medlemmarna ha?

Skall det i första hand vara så att det är domstolar, som ska tillförsäkra
medlemmarna ett skydd mot felaktigt beteende från föreningarnas sida el-
ler finns det andra korrektionsmedel. Den naturliga utgångspunkten för mig
är att idella föreningar som fackföreningar skall stå fria i förhållandet till
samhället. Vi har ju avskräckande exempel på andra sidan Österjön där
man har en väldigt ingripande kontroll från statens sida. Det leder till de-
mokratiska problem.

De korrektiv, som i första hand bör användas av en medlem i en ideell
förening, är naturligtvis den demokratiska beslutsapparat som finns i före-
ningen och utkräva ansvar från företrädarna om de fattar felaktiga beslut.
Detta måste vara den grundläggande vägen att se till att föreningen uppfyl-
ler de krav som medlemmarna ställer. Om en minoritet inte kan få sin me-
ning igenom, återstår möjligheten att lämna organisationen. Debatten här
har som ett faktum utgått ifrån att man inte kan stå utanför en facklig or-
ganisation om man vill ha arbete i de nordiska länderna. Det kan verkligen
ifrågasättas om det förhåller sig på det sättet. I varje fall i Sverige finns
det i dag väldigt få s.k. organisationsklausuler. Dessutom bedöms det inte
som saklig grund för uppsägning att någon inte ville tillhöra en facklig or-
ganisation. I samtliga fall där en fackförening på grundval av olika lagbe-
stämmelser har rätt att företräda sina medlemmar så finns det möjligheter
för en privatperson att själv påtala felaktigheter som har uppstått i anställ-
ningsförhållandet. Man kan vidare få allmän rättshjälp för att kunna anlita
ett juridisk biträde. Det är således ingen förutsättning för att kunna före-
träda sig själv i förhållande till arbetsgivaren att man är medlem i en facklig
organisation. Det blir dyrare och besvärligare at göra det på egen hand men
det är rättsligt sett fullt möjligt. Jag menar alltså att utgångspunkten att
man måste tillhöra en facklig organisation är felaktig. Därför står det en
fritt att lämna en organisation man inte vill tillhöra.

Åtminstone för svensk del är det så att man i grundlagen har fastslagit
föreningarnas rätt att fritt utan inblandning av samhället avgöra sina inter-
na angelägenheter. Svenska riksdagen har vid ett antal tillfällen under de
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senaste tio åren ställts inför propåer att lagstifta angående förhållandet mel-
lan en organisation och dess medlemmar. De har avslagits av riksdagen. I
det läget menar jag att domstolarna måste iaktta stor försiktighet innan de
på egen hand utan lagstöd går in och prövar frågor som hamnar under den-
na grundlagsskyddade föreningsfrihet. Man kan också i det s.k. hemför-
säkringsmålet se att högsta domstolen har tagit en viss hänsyn till denna
typ av resonemang. I domen sägs att vid en prövning av ett besluts stadgeenlig-
het så måste man ta hänsyn till att föreningarna bör ha förhållandevis stor
frihet att utan ingripande utifrån själva ordna sina angelägenheter. Före-
ningsbeslutet skall därför bedömas mot bakgrund av de ställningstaganden
som förbundet själv har gjort om vad stadgarna innebär. Det är ju dess-
utom så att man när man går in i en ideell organisation ingått ett avtal där
man överlämnar till kongressen att med visst fastställd majoritet besluta om
ändringar av stadgan. Det vore litet märkligt om det organ, som kan ändra
stadgarna, kan få sina beslut underkända även när besluten fattas med den
majoritet som krävs för stadgeändring. Det kan ju för övrigt sägas att dom-
stolarna hamnar i en orimlig situation när man skall pröva vissa frågor. Det
finns fackföreningar i Sverige som har till uppgift att verka för en utveck-
ling i socialistisk riktning. Det skulle vara ganska förfärligt om högsta dom-
stolen skulle pröva huruvida ett visst beslut var socialistiskt i den mening
som ett fackförbund lägger i ordet eller ej. Redan där måste rimligen finnas
en begränsning av den reella överprövningsmöjligheten. Det finns dock ett
annat område än de rent interna föreningsangelägenheterna. Det gäller exem-
pelvis när fackföreningarna åtar sig att företräda sina medlemmar i en rätts-
tvist. Där delar jag Hemströms uppfattning att om man på det sättet har
åtagit sig att företräda en medlem i exempelvis en uppsägningstvist, så har
man ett sysslomannaansvar. Man har nämligen genom att åta sig ärendet
betagit medlemmen möjligheten att själv agera. I dessa fall blir man natur-
ligtvis skadeståndsskyldig på samma sätt som en advokat som har åtagit
sig ett uppdrag och vid utförandet av uppdraget gör felaktigheter som drab-
bar klienten.

Sammanfattningsvis menar jag alltså att man måste skilja på de rent in-
terna fackliga angelägenheterna och de situationer där föreningen på grund-
val av ett uppdrag från medlemmen har företrätt medlemmen och därvid
förorsakat honom skada. I det sistnämnda fallet måste det finnas ett skydd
från samhällets sida på det sättet att man kan få kompensation för felaktig-
heter som begås.
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Professor OLE HASSELBALCH, Danmark:

Den beskrivelse, som Carl Helmström og Per Jacobsen har givet, er dæk-
kende for den danske retstilstand med det forbehold, som følger af den bred-
de, skildringen har fået, fordi vi kun har en begrænset tid til rådighed.

Sammenfattende kan siges, at man er nået frem til denne retstilstand
gennem almindelige aftaleretlige regler, herunder konstruktioner over fuld-
magtsreglerne og med supplement ud fra almindelige overvejelser over den
erhvervsmæssige nødvendighed for medlemsskab i de organisationer, vi taler
om. Dette supplement er opstillet af domstolene og indebærer et relativt
fintmasket net af ufravigelige retsregler om, hvad organisationerne ihvert-
fald ikke må, uanset om det står i deres vedtægter eller ej.

Vi véd i virkeligheden på meget detaljeret plan, hvad der er gældende fo-
reningsret. Vi véd nok lidt mere i Danmark, hvor der foreligger en udførlig
retspraksis, end i de øvrige nordiske lande. Sagen er imidlertid på dette om-
råde, at der hersker en så betydelig retsenhed, at man i de øvrige nordiske
lande vil kunne nyttiggøre denne danske retspraksis.

De spørgsmål jeg synes, man bør stille sig, er om det regelsæt, vi har, er
tilstrækkeligt ud fra dagens behov. I lyset af den virkelighed, som vi står
med i 80'ernes samfund.

Det kan konstateres i Danmark, at de foreningsretlige regler i det væ-
sentlige blev opbygget i begyndelsen af dette århundrede. Læser man doms-
samlingerne, kan man i Danmark konstatere, at antallet af afgørelser, som
har været trykt, har været stærkt vigende siden. Det er også mit indtryk,
at det totale antal af afgørelser, altså indberegnet de utrykte, er blevet fær-
re gennem årene.

Forsåvidt kunne man altså konkludere, at vi står med et stabilt retsom-
råde, uden de store behov for at stille spørgsmålstegn. Alligevel mener jeg,
at der i den nyeste tid er dukket visse problemer op, som påkalder sig op-
mærksomhed for retsskaberne.

Det første problem vedrører spørgsmålet om hvilke begrænsninger, som
bør være gældende i organisationernes handlefrihed. Det gælder handlefri-
heden udadtil overfor andre, altså overfor ikke-medlemmer, og det gælder
i den interne handlefrihed, altså det, vi vil kalde minoritetsbeskyttelsen.

I førstnævnte henseende kan vi i Danmark se, at der nu opstår sager, fordi
organisationerne har påført udenforstående et tryk, som ihvertfald under-
tiden er blevet opfattet som så uacceptabelt, at man endog har grebet ind
overfor det fra lovgivers side. Vi har f .eks. i Danmark fået en lov om afskedi-
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geise p.g.a. foreningsforhold for at beskytte dem, der ikke ønsker at være
medlem af en organisation.

Man kan endvidere konstatere i Danmark, at organisationerne er blevet
mere opfindsomme til at pålægge medlemmerne byrder, som ikke har no-
get med det direkte foreningsformål at gøre, altså i vores sammenhæng med
det arbejdsmarkedsmæssige formål, som en arbejdsmarkedsorganisation va-
retager. Som eksempel kan nævnes, at det er kommet på mode at opkræve
bidrag til de såkaldte fredsbevægelser. Medlemmer, som måtte være util-
fredse hermed, kan naturligvis bringe en sag for de almindelige domstole
til efterprøvelse af lovligheden i foreningsledelsens beslutning. Det, som er
problemet, er imidlertid, at det er meget vanskeligt at gribe til et sådant skridt.
Og selvom medlemmet måtte få ret ved den almene domstol, så bliver det
på et meget sent tidspunkt han får ret. På det tidspunkt, hvor medlemmet
får ret i, at han ikke kan forpligtes til at deltage i de ikke-arbejdsmarkeds-
mæssige aktiviteter, er pengene betalt.

Vi har en organisationsverden, som er så stærk og indflydelsesrig, at den
i realiteten kan sidestilles med forvaltningsmyndigheder. Men vi har ingen
ombudsmandskontrol. Der er heller ingen mulighed for, at der kommer en
tjenestebefaling fra en overordnet myndighed som siger, at nu skal der ret-
tes ind i overensstemmelse med de gældende klare retsregler. Kun domsto-
lene kontrollerer organisationerne, og deres bestemmelse træffes først år
efter, at behovet for klarhed er opstået, nemlig når dommen falder.

Det andet problem, som jeg har konstateret, går nærmest i den modsat-
te retning. Organisationerne har et betydeligt behov for en rimelig handle-
frihed. Hvis en stor arbejdsmarkedsorganisation skal kunne fungere idag
og opnå de resultater, som medlemmerne gennemsnitligt set vil være tilfredse
med, så kan organisationsledelsen ikke tage hensyn til alle minoritetsinte-
resser. Hvis ledelsen ikke kan handle her og nu på helhedens vegne, så kan
den ikke arbejde ordentligt. Hvis minoriteter har mulighed for at sætte grus
i maskineriet og sabotere lovlige ledelsebeslutninger med henvisning
til disses mulige ulovlighed, kan det forvolde urimelig stor skade.

Vi har især i den danske fagbevægelse for nylig set eksempler på, at mino-
riteter — oven i købet inspireret undefra — har sat sådant grus i organisati-
onsmaskineriet. En af metoderne til at vanskeliggøre ledelsens initiativer har
været at henvise til vedtægtsregler, som på det formelle plan kunne synes
at understøtte minoritetens indsigelser. Vi ser f.eks. eksempler på, at man
trækker vedtægtsbestemmelser frem, som undertiden endog kan være af
ganske betydelig alder, og som er skrevet under hensyn til andre samfunds-
forhold og andre formåls varetageiser og andre ydre forudsætninger end
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dem, som er gældende idag. Ved at fremvise disse vedtægtsbestemmelser
har minoriteter faktisk i flere tilfælde uden rimelighed fået lammet deres
organisationers handlemuligheder. Også her kan der naturligvis opnås en
retsafgørelse til afklaring af, hvad ledelsen må eller ikke må. Og det kan
meget vel være, at retten gennem fortolkningsvirksomhed eliminerer de uhen-
sigtsmæssigheder i vedtægterne, som er påberåbt imod ledelsen. Men det
sker nemt på et for sent tidspunkt. Ledelsens dispositioner er på retsafgø-
relsens tidspunkt allerede løbet af sporet.

Det store problem er altså her igen at forkorte tidsrummet, indtil der
opnås en afklaring. Nogen vil formentlig hertil sige, at man jo blot kan ved-
tage voldgift. Men det holder ikke. For i de tilfælde, hvor parterne er uove-
rens, er det efter min erfaring umuligt for dem at blive enige om at få en
voldgiftsbehandling.

Verkställande direktör TOBIAS LUND, Sverige:

Jag får börja då med att beklaga att jag är svensk. Det hade varit roli-
gare om jag t.ex. hade varit från Norge. Jag vill efterkomma ordförandes
uppmaning i början att presentera mig. Jag heter alltså Tobias Lund. Jag
är verksam i en svensk facklig akademikerorganisation, som heter Jusek,
Förbundet för jurister, samhällsvetare och ekonomer. I Norge och Finland
motsvaras det av respektive länders Juristforbund och i Danmark, till upp-
lysning för de danska deltagarna, är vår motsvarighet DJÖEF. Att jag be-
gärt ordet beror på att jag också vill efterkomma referentens önskemål att
få några synpunkter från det praktiska fältet.

Jag vill börja med att framföra några uppfattningar när det gäller punk-
ten ett om överprövningsrätten. Som flera talare har framhållit är det nu
fastslaget i svensk rätt, genom högsta domstolens hemförsäkringsdom, att
det i Sverige är möjligt för domstol att överpröva beslut inom bl.a. fackliga
organisationer. Jag finner det för min del vara rimligt och riktigt att den
möjligheten skall finnas. Som Erland Olauson framhöll, är det en sak att
det nu är fastslaget att domstolarna har denna rätt. En helt annan fråga
är i vilken utsträckning domstolarna skall tillämpa eller utöva denna rätt.
Där delar jag uppfattningen att domstolarna bör ålägga sig en stark restrik-
tivitet när det gäller att utnyttja denna möjlighet i varje fall i sådana situati-
oner där föreningarnas stadgar inte uttryckligen medger en domstolspröv-
ning. Då är det kanske intressant att konstatera att de olika föreningarna
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också själva har en möjlighet att göra en bedömning i vilken mån förening-
arna med hänsyn till sina medlemmars intressen vill acceptera en dom-
stolsprövning av sina beslut. Då kan jag nämna att i vårt förbund hade vi
tidigare i stadgarna en bestämmelse om att vid tvist om stadgarnas inne-
börd mellan enskilda medlemmar och förbundsledningen skulle tvisten av-
göras genom skiljedom. Den bestämmelsen beslöt vi att ta bort för några
år sedan och i stället i stadgarna införa en positiv bestän-meise av innebörd
att tvist om tillämpningen och innebörden av förbundets stadgar skall hän-
skjutas till domstol. Detta kan tyckas vara lite märkligt mot exempelvis bak-
grund av vad Erland Olauson framhöll. Emellertid var detta ett utflöde av
det högsta beslutande organets bedömning av medlemsopinionen, dvs. vad
medlemmarna själva egentligen ville i den här frågan.

Ett motiv för den här stadgeändringen var att en regel om skiljedom sätter
den enskilde medlemmen i ett sämre läge än föreningen därför att den en-
skilde, om han förlorar i skiljedomen, kan drabbas av mycket stora kostna-
der. Det är nämligen så i Sverige och kanske också i de övriga nordiska län-
derna, att skilj emannaför f ärandet ofta är mycket dyrbart. Detta innebar
enligt vår bedömning att den enskilde medlemmen, med hänsyn till risken
av att drabbas av alltför höga kostnader, skulle kunna tvingas att avstå från
att få sin rätt prövad genom ett skiljedomsförfarande. Det var motivet för
att stadgarna ändrades så att det nu blev fastslaget att tvister mellan den
enskilde medlemmen och föreningen skall prövas av domstol.

Låt mig i det här sammanhanget göra en liten utvikning beträffande högs-
ta domstolens dom i det uppmärksammade hemförsäkringsmålet och säga
att jag för min del känner en ganska stor tveksamhet inför högsta domsto-
lens ställningstagande. När man läser Elektrikerforbundets stadgar, vilket
man kan göra om man studerar domen, är det för mig litet överraskande
att högsta domstolen ansåg att ett beslut om kollektiv obligatorisk hem-
försäkring »uppenbarligen» inte stred mot förbundets stadgar. Jag vill också
i det här sammanhanget nämna att det för mitt förbunds vidkommande skul-
le vara fullständigt främmande att genom ett fullmäktigebeslut eller styrel-
sebeslut grundat på fullmäktiges mandat fatta beslut av den här inneörden
i frågor som så uppenbart inte gäller anställningsförhållandet och relationen
mellan arbetstagaren och arbetsgivaren utan ett område som tillhör den rent
privata sfären.

Jag vill sluta med att säga några ord om punkterna 4 och 5 under dis-
kussionspunkt 2, medlems rätt att lämna föreningen och individens rätt att
bli medlem. När det gäller medlems rätt att lämna föreningen torde det i
varje fall i Sverige råda en fullständig enighet om att medlem i en facklig
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organisation har en sådan rätt. Och att rättsläget är detta har ju också Carl
Hemström pekat på i sin inledning. En annan sak är att föreningen har rätt
att i sina stadgar fastställa en viss uppsägningstid innan medlemskapet kan
upphöra. Där är det dock faktiskt på det sättet att ett stort antal medlem-
mar inte ens vill acceptera kravet på en uppsägningstid. Jag tror att en all-
män erfarenhet från svenska fackliga organisationer är att medlemmarna
begära omedelbart utträde och har mycket liten förståelse för föreningens
krav på att man skall iaktta en viss uppsägningstid.

När det gäller rätten till medlemskap finns det i varje fall inom de orga-
nisationer och föreningar vi har i Sverige för högskoleutbildad arbetskraft
stadgemässiga regler som ställer krav på särskild utbildning som villkor för
medlemskapen. För sådana fackliga organisationer är det inte möjligt att
säga att en enskild individ på en viss arbetsplats eller inom en viss arbets-
marknadssektor har en ovillkorlig rätt att bli medlem i föreningen eftersom
föreningens stadgar innehåller bestämmelser om särskild utbildning för att
bli medlem. Det är en aspekt som jag vill peka på och som jag inte tycker
har framkommit varken i inledningen eller i debatten.

Förbundsjurist ANDERS ELMER, Sverige:

Ordförande, jag ska ta upp en fråga som rör medlemmens rättigheter,
som också några talare har redan varit inne på, och som jag tycker är litet
ofullständigt belyst i Carl Hemströms rapport.

I rapporten sägs det att uppgiften för den fackliga organisationen är att
ta till vara medlemmens intressen. Vidare sägs det att gör den inte det på
ett acceptabelt sätt, bör organisationen få ta konsekvenserna härav i form
av att organisationen blir skyldig att erlägga skadestånd.

De fackliga organisationerna företräder normalt sina medlemmar i oli-
ka former av förhandlingar och jag tycker att det borde framgå tydligare
att vi måste skilja mellan olika former av förhandlingar. Det är på det sät-
tet, som jag tror Erland Olauson var inne på, att företräder man som för-
bundsjurist en medlem i en förhandling som rör exempelvis en uppsägning,
innestående lön, ej utbetalt semesterersättning och liknande, så har man ett
uppdrag som kan liknas vid det som en advokat har. Man skall företräda
medlemmen och gör man inte det på ett korrekt sätt, så kan organisationen
bli skyldig att ersätta medlemmen för den förlust som han drabbats av. Dessa
förhandlingar kännetecknas av att man kan få rättsligt prövat om arbetsgi-

26
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varen har gjort rätt eller fel. Kan det konstateras att arbetsgivaren har gjort
ett fel är arbetsgivaren skyldig att ge ut ersättning till medlemmen. Har för-
bundsjuristen då brustit i sitt uppdrag att företräda en medlem, han har
kanske missat en preskriptiontid eller liknande, så kan organisationen
drabbas av skadeståndsansvar. Från den här typen av rättstvist förhandlin-
gar måste man skilja övriga förhandlingar som är, i varje fall i Sverige, det
stora flertalet av förhandlingarna i arbetslivet. De flesta förhandlingarna
mellan de fackliga organisationerna och arbetsgivarna är inte av typen
rättstvistförhandlingar, utan det är i stället två andra typer av förhandlin-
gar. Den ena skulle man kunna kalla för intresseförhandlingar och den andra
kan man kalla för inflytandeförhandlingar.

Intresseförhandlingarna är i det mest typiska fallet förhandlingar om näs-
ta års löner. På ett nationellt plan så är de stora lönerörelserna och det är
väl ingen som tror, tänker eller tycker att medlemmarna i en organisation
skulle kunna stämma sin egen fackorganisation för att avtalet blivit dåligt.
Det kanske de tycker varje år, strängt taget. Jag tror inte heller att Carl
Hemström anser att man skall kunna göra på det sättet.

Jag lämnar den typen av förhandlingar och övergår till den tredje typen
av förhandlingar där problem har uppstått i det praktiska livet. Denna typ
av förhandlingar kallas ofta för inflytandeförhandlingar. Det är förhand-
lingar i frågor där arbetsgivaren av tradition har rätt att själv fatta beslut.
Frågorna ryms då inom det gamla arbetsgivareprerogativet att leda och för-
dela arbetet och det kan exempelvis vara fråga om omplacering av en en-
skild anställd inom ramen för anställning. Inom vissa avtalsområden kan
det kanske även leda till försämrade förtjänstmöjligheter för vederbörande
arbetstagare. Arbetsgivarens beslut att omplacera eller omflytta inom an-
ställningen får således ekonomiska konsekvenser för arbetstagaren. Det är
då en fråga där arbetsgivaren enligt de regel som gäller i Sverige är skyldig
att förhandla med en facklig organisation. Det kan naturligtvis leda till an-
tingen att arbetsgivaren fullföljer sina intentioner, att fullfölja omplacerin-
gen med de konsekvenser den får eller till att arbetsgivaren inte gör det utan
i stället lyssnar på den fackliga organisationen och låter bli att fatta beslu-
tet eller genomföra förändringen.

I det första fallet så inträffar naturligtvis ofta att arbetstagaren är miss-
nöjd med åtgärden beroende på att han kanske förlorar ekonomiskt på den.
Om man nu använder den terminologi som Carl Hemström använt i rap-
porten, så skulle man naturligtvis kunna påstå att den fackliga organisatio-
nen inte tillräckligt väl har tillvaratagit medlemmens intressen i förhand-
lingssituationen. Den enkla förklaringen till organisationens agerande eller
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rättare sagt till förhandlingsresultatet är emellertid att arbetsgivaren har hela
beslutanderätten och därigenem kunde driva igenom sin uppfattning ändå.

Det här är inte bara teoretiska spekulationer från min sida. Om det be-
ror på Carl Hemströms uppsats eller på något annat vet jag, men jag vet
att vi under det senaste året inom vår organisation haft ett antal fall där
advokater har stämt oss och ett par andra fall där de eventuellt har för av-
sikt att göra det. Det är fall där advokaten driver ett skadeståndsanspråk
mot vår facklig organisation därför att han menar att vi som organisation
inte tillräckligt väl har tillvaratagit vår medlemsintressen i en förhandlings-
situation. Men det är alltså en förhandling där arbetsgivaren har hela be-
slutanderätten. Det kan vi tycka illa om som organisation, men rent faktiskt
förhåller det sig på det sättet att det är arbetsgivaren som har rätt och möj-
lighet att fatta beslut. En medlem som via advokat och kräver organisatio-
nen på ett skadestånd, därför att vi inte har lyckats övertyga arbetsgivaren
i den aktuella förhandlingen, saknar därför enligt min mening allt rättsligt
stöd för sitt agerande.

Jag tycker därför att de här skillnaderna borde tydliggöras mera i den
kanske fortsatta debatten och i kommande skrifter av Carl Hemström, så
att han klargör en åtskillnad mellan de olika förhandlingssituationerna. Sam-
manfattningsvis jag kan konstatera att beträffande rättstvistförhandlingar
är vi nog alla överens. I sådana förhandlingar kan organisationen och or-
ganisationens företrädare dra på sig ett skadeståndsansvar. I övriga förhand-
lingar, intresseförhandlingar och inflytandeförhandlingar, så anser jag att
det är orimligt att föra ett resonemang som leder till att den enskilda orga-
nisationen skulle bli skadesståndsansvarig på grund av att organisationen
»inte tillräckligt väl» har tillvaratagit medlemmens intresse.

Advokat ELSE BUGGE FOUGNER, Norge:

Ja, jeg er praktiserende advokat i Oslo. Et av sommerens hete temaer
i Norge i en tid hvor avisene ellers har lite å skrive om, har vært en doping-
kontroll av norske idrettsutøvere, som for fleres vedkommende var tatt ut
til VM nå om 14 dager, og siden jeg forstår at Jacobsen har hevdet at id-
rettsutøvere nærmest må være å se på som et medlemsskap i Rotary-fore-
ninger, vil jeg få lov til å si noe om dette. Og da med utgangspunkt i denne
dopingkontroll av norske topp-friidrettsutøvere.
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I Norge hevder Norges Idrettsforbund det syn at man her har et selv-
dømme, og hvor da den vanlige domstol ikke har prøvelsesadgang. Våren
1987, altså for noen ganske få måneder siden, så fikk vi den første avgjø-
relse i Norge av, i hvertfall . . . det var ikke högsta domstolen, men det var
Eidsivating Lagmannsrett, og etter at her den laveste domstol hadde kom-
met til at man ikke hadde prøvelsesadgang, så kom Eidsivating Lagmanns-
rett til i en sak hvor det dreide seg om en stor mann som hevet vekter, og
som av Idrettsforbundets organer hadde, . . . der hadde man funnet at han
hadde tatt inn anabole stereoider i en slik mengde, altså doping-bestemmel-
sene, at han måtte være eller fikk den reaksjon at han ble utestilt fra idrett
i to år. Denne avgjørelse ble da prøvet, den første instans kom til at man
fulgte idrettens avgjørelser, mens Eidsivating Lagmannsrett kom til at den-
ne vektløfter måtte frifinnes. For det første la Eidsivating Lagmannsrett til
grunn at man hadde full prøvelsesadgang. I Norges Idrettsforbunds regler
er det en bestemmelse hvor det heter at »rimelig tvil skal komme utøveren til
gode», og denne bestemmelse ble av retten tolket slik at man la seg på det
samme prinsipp, bevisbedømmelses-prinsipp, at tvilen skal komme tiltalte
til gode, som vi da har i straffesaker. Jeg bör kanskje nevne at Idrettsfor-
bundet ikke har en bestemmelse som sier at prøvelsesadgang er utelukket,
bare så det er sagt. Med dette utgangspunkt at man hadde prøvelsesadgang,
foretok retten en vanlig bevisvurdering og Norges Idrettsforbund hevdet for
det første at når et akseptert laboratorium hadde kommet til at det var funn
av en slik mengde, så måtte dette legges til grunn. Domstolen sa, at et insti-
tutt, selv om det er s.k. akkreditert, er dette ikke tilstrekkelig, og selv om
idrettens egne medisinske institutter mener at dette er et funn, man har fun-
net så mye av dette stoffet, at det må regnes som tilstrekkelig, så sa dom-
stolen at det finnes ikke internasjonal litteratur som sier at funn av en slik
mengde i seg selv er tilstrekkelig til å dømme. Og så gikk man da videre
i bevisvurderingen for å se om det var andre argumenter som kunne bygge
opp under den konklusjon som idrettens organer og første instans hadde
kommet til, og da var problemet det at Norges Idrettsforbund hadde ikke
villet utgi andre bevis, fordi de sa at våre systemer er slik, at det at man
har funnet dette stoffet i en tilstrekkelig mengde slik vi ser det, ved et akk-
reditert laboratorium, det er tilstrekkelig. Og til det da sa domstolen selv-
følgelig at når man ikke vil fremmege argumentasjon, så må dette komme
utøveren til gode, med den konsekvens at vedkommende ble frikjent.

Den saken vi da har hatt i sommer, går på noe av det samme. Disse hele
fem utøverne som her da ble tatt, hos den ene av disse fant man anabole
steroider. Han ble dømt av idrettens første instansorgan. Hos de fire andre
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fant man et stoff som heter probenisin, og det er et stoff som hindrer ut-
skillelse, at man kan ikke få registrert via urinprøver om de eventuelt har
tatt inn hormoner utenfra. Og poenget var da igjen at Idrettsforbundet sa;
at vel er det så at dette stoffet naturlig nok ikke finnes på den internasjona-
le dopingliste, og derved kan man ikke ta det via dopingbestemmelsene, men
dette er verre enn noe og reaksjonen må da bli den samme, etter da en an-
nen bestemmelse som vi har i Norge, og som da går ut på at man ikke har
de nødvendige kvalifikasjoner kan man si for å være idrettsutøver. Idretts-
forbundet ville igjen ikke utgi dokumentasjon. De sa igjen at dette stof-
fet er funnet ved et akkreditert laboratorium. De ville ikke gi ut den littera-
tur som viste at dette stoffet virket hemmende, og de ville heller ikke fortei-
le ytterligere om metoden. Med utgangspunkt i dette sa domsut valget at for
topp-idrettsmenn, og det er vel det som er poenget, så vil en utelukkelse
virke som et yrkesforbud. Det har fait Norges Idrettsforbund meget tungt
denne formuleringen. Men altså med utgangspunkt i at det vil virke som
et yrkesforbud, og igjen under henvisning til denne bestemmelsen om at ri-
melig tvil skal komme utøveren til gode, så må man legge til grunn de vanli-
ge bevisvurderinger. Og når da Idrettsforbundet ikke vil dokumentere, ja
så vil de bli lidende i den forstand at disse fire da ble frifunnet. Nu
er denne avgjørelsen for få dagersiden appellert, men slik at idrettsutøver-
ne møter i VM, og så får vi se hva som skjer. Men, min konklusjon er, at
fordi idrett ikke er som det var, men tvert i mot blitt virkelig big business,
for de menneskene det gjelder, så må man også her ha anledning til, slik
jeg ser det, å ikke sammenligne dette med Rotary-foreningen, men tvert
i mot her ha en prøvelsesadgang, slik at vi har sikkerhet for at allminnelige
rettssikkerhetsgarantier er til stede.

Takk.

Advokat KARL NANDRUP DAHL, Norge:

Som advokat i Landsorganisasjonen i Norge har jeg spesielt merket meg
innlegget till Erland Olauson. I det alt vesentlige kan jeg slutte meg til hans
hovedsynspunkter, men et par sentrale spørsmål vil jeg likevel få kommen-
tere.

For det første er det emne vi behandler her i nordisk sammenheng av
grunnleggende betydning for vårt internasjonale engasjement, både på or-
ganisasjonssiden og på statsplansiden. Vi har gjennom klare internasjonale
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förpliktelser bundet oss til visse fundamentale menneskerettigheter og prin-
sipper som regulerer det rettsområde vi her behandler. Det er de fundamen-
tale menneskerettigheter om fagforeningsfrihet m.v. som derfor må danne
selve utgangspunktet for den debatten vi fører. Jeg vil fremheve enkelte av
de internasjonale rettskildene. ILO-konvensjon nr. 87 om organisasjons-
frihet nevnes av professor Carl Hemstrøm. Han bemerker at konvensjonen
kanskje kan skape litt problemer for holdbarheten av de rettslige drøftelser
og synspunkter han la fram i sin utredning for oss. Han nøyer seg med det-
te og lar være å forteile oss om hva han her har i tankene. For min del vil
jeg i denne forbindelse minne om at internasjonal rett fastslår at arbeidsta-
kere/arbeidsgivere uten forskjellsbehandling skal ha rett til etter organi-
sasjonens vedtekter å bli medlem av sin forening etter eget valg uten noe
krav til offentlig godkjennelse. Legg merke til uttrykksformen: «i henhold
til organisasjonens egne vedtatte vedtekter.» For det annet skal arbeidsta-
kernes og arbeidsgivernes organisas joner ha rett til å vedta sine vedtekter
og regler, velge sine tillitsvalgte i full frihet, til å organisere sin administra-
sjon og virksomhet og vedta sine egne programmer. Offentlige myndigheter
skal avstå fra et vilket som helst inngrep som kan begrense eller vanskelig-
gjøre lovlig praktisering av disse rettigheter. Utgangspunktet er altså full
handlefrihet. Noen begrensninger i denne handlefriheten kan ikke finne sted
uten gjennom inngrep fra lovgivningen. Spørsmålet er videre i hvilken grad
domstolen bør ha kompetanse til å overprøve avgjørelser truffet innenfor
organisasjonene. Her må det være innlysende at utgangspunktet må være
at så vel myndighetene som domstolene må være ytterst restriktive med å
gripe inn i de interne anliggender i en fagforening. Dette er desto mer viktig
i de land i verden hvor fagforeningene fremdeles står i beinhard politisk kamp
for sine faglige rettigheter. I Norden hadde vi ikke kunnet bygge opp ver-
dens mest avanserte organisasjonsrett i arbeidslivet dersom myndighetene
eller domstolene hadde begrenset ytringsfriheten eller på annen måte grepet
inn i den faglige kamp. Professor Hemstrøms modell er en direkte trussel
mot den faglige og politiske kamp i land hvor fagforeningsrettighetene i dag
blir undertrykt. Dessuten fremstår Hemstrøms modell som klart stridende
mot ILO-konvensjon nr 87 om fagforeningsfrihet.

Med hensyn til hva domstolene bør etterprøve så er det en ting som jeg
synes er klar. Det er at saksbehandlingsreglene som en organisasjon har ved-
tatt og nedfelt i sine vedtekter må domstolene kunne etterprøve om de er
blitt fulgt i en bestemt sak. Et typisk og praktisk eksempel er vedtak om
eksklusjon av et medlem. Domstolen må kunne etterprøve at den mennes-
kerettslig forankrede tilsvarsrett som tilligger medlemmet er blitt håndhevet.
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Det vil si at det ekskluderte medlem har fått anledning til å forklare seg om
hva han har gjort og der igjennom kunnet forsvare sin opptreden m.v. Vur-
deringen av det ekskluderte medlems opptreden vil alltid måtte bygge på
et skjønn. Dette skjønn må domstolene være ytterst varsom med å over-
prøve. Dreier saken seg om tvist om for eksempel tolkning av fagforening-
ens program, vil det være en sak som i utgangspunktet organisasjonen selv
bør ha herredømme over. Her kommer prinsippet om fagforeningens hand-
lefrihet helt sentralt inn. Når et fagforeningsprogram blir satt ut i livet ved
vedtak kan det imidlertid være en sak for domstolene å ta stilling til. Spørs-
målet vil være om vedtaket innebærer en rettsfornektelse overfor et med-
lem eller grupper av medlemmer i organisasjonen. Det er med tilfredshet
at jeg kan konstatere fra Hjemmeforsikringssaken i Sverige at Högsta Dom-
stolen uttaler at et fagforeningsvedtak må være »åpenbart i strid» med en
fagforenings formål dersom et vedtak vedrørende f.eks. hjemmeforsikring
skal kunne settes til side. I domstolenes terminologi finnes det knapt et mer
kvalifisert uttrykk for begrensningen av domstolenes prøvelsesrett. I Hjem-
meforsikringssaken i Norge var det en tilsvarende problemstilling. Norsk
Kjemisk Industriarbeiderforbunds vedtak ble kjent ugyldig og vi tapte saken.
Tidligere justisminister Terje Wold, med bred livserfaring i fagbevegelse og
det politiske liv, tok imidlertid en dissens. Han hevdet at fagforeningene
selv må kunne tolke sine egne faglige programmer. Slike tolkningstvister
bør, mente han, domstolene holde seg unna. Dette er en klar prinsipp-
uttalelse fra en Høyesterettsdommer som er i godt samsvar med internasjo-
nale konvensjoner som fastsetter grensene for fagforeningers handlefrihet.

Det enkelte medlem kan når som helst melde seg ut av sin forening om
han ikke lenger ønsker medlemskap. Det utgangspunkt som Hemstrøm tar,
nemlig at det finnes eller bør finnes en rett for medlemmet til på egenhånd
å gripe inn i fagforeningens handlefrihet, er et rett ut sagt skremmende syns-
punkt. Det det imidlertid kan være tale om er kun begrensninger av fagfo-
reningens handlefrihet fra statsmyndighetens side gjennom lovgivning og
fra domstolene ved sin prøvelsesrett. En arbeidstaker som melder seg inn
i en fagforening får de rettigheter og påtar seg de plikter som ligger i ved-
tektene hos denne forening. Medlemmet kan best karaktiseres som et «ret-
tighetsobjekt» i forhold til vedtektene. Det er fagforeningen som skal ha
og har handlefriheten og ikke det enkelte medlem. Det enkelte medlem kan
ikke tvinge igjennom endringer i en fagforenings vedtekter. Organisasjo-
nens vedtakskompetanse som bygger på vedtekter gitt av vedkommende kom-
petent organ i fagforeningen kan bare endrs gjennom foreningens ved-
taksprosedyre.
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Jeg skal avslutte med et punkt til. Ved granskning av det rettslige grunnlag
for et organisas jons vedtak er det meget viktig at man konsentrerer seg om
vedtektenes kompetanseregler. Det er disse reglers tolkning og anvendelse
som vil være avgjørende for spørsmålet om et konkret vedtak er i samsvar
med vedtektene. Problemstillingen vil derfor alltid være følgende: Har fag-
foreningen ved sitt vedtak gått utover grensene for sin kompetanse i for-
hold til medlemmene eller ikke. Vedtakets materielle innhold er av politisk
natur enten det dreier seg om faglig politikk eller partipolitikk som støttes
eller avvises.

Takk.

Förbundsjurist GUNNAR SÖDERHOLM, Sverige:

Jag heter Gunnar Söderholm och jag är jurist på Svenska Metallindust-
riarbetarförbundet .

När vi talar om tolkningar av fackföreningens stadgar och medlemmens
förhållande till fackföreningen så finns det en stor fara i att vi behandlar
alla fackföreningar som vore de homogena typer av organisationer. Det finns
betydande skillnader i traditionerna, i historien, i framväxten utav organi-
sationer. Vad som är möjligt att placera in i Elektrikerforbundets och and-
ra LO-förbundsstadgar är därför kanske inte möjligt i SACOs stadgar. Men
det är något som inte har att göra med att begränsa en fackförenings möj-
lighet att vidta åtgärder eller bestämma för sina medlemmar. När man skall
tolka en organisations stadgar måste man därför utgå från organisationens
egna stadgar, dess traditioner och hur deras respektive högsta beslutande
organ brukar fatta beslut. Det var bara den varningen som jag vill utfärda
när man skall tolka fackförbundsstadgar.

Korreferenten, lektor PER JACOBSEN, Danmark:

Jeg skal gøre det kort.
Det var interessant at høre om udviklingen i Norge på indrætsområdet.

Personligt synes jeg at denne udvikling bekræfter noget af det, jeg var inde
på, nemlig at organisationer kan få en sådan betydning, at domstolene må
indrette sig efter det. Der er næppe tvivl om, at ingen domstol for tyve år
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siden ville have drømt om at overprøve en beslutning truffet af et idræts-
forbund. Men det gør man idag, fordi topidrætsmænd i vid udstrækning,
selvom de kalder sig amatører, lever af det. Det er interessant. På den an-
den side tror jeg ikke, at forskellen mellem Rotary-klubben og den lokale
idrætsforening er så forfærdelig stor. Hvis jeg som middelmådig golfspiller
ville hævde, at jeg havde krav på at blive eller forblive medlem af en golf-
klub, fror jeg ikke, domstolene ville interessere sig så forfærdeligt meget
for det.

Et andet forhold som jeg vil opholde mig ved, er spørgsmålet om med-
lemsskabets nødvendighed. Det er blevet gjort gældende fra denne taler-
stol, at det absolut ikke er nødvendigt at være medlem af en faglig organisa-
tion, og at man kan melde sig ud, hvis man har lyst til det. De betragtninger,
der ligger bag ved mine synspunkter, er i høj grad adhængig af, eller hæn-
ger sammen med, at jeg mener, at et sådant medlemsskab er en nødvendig-
hed. Her kan der være grund til at nævne, at man kan skrive, hvad man
vil i vedtægter, og at man kan skrive hvad man vil i love, men faktum er,
at sådanne bestemmelser i praksis ikke spiller så forfærdelig stor en rolle,
i hvert fald ikke i Danmark. Det er muligt, at man i Sverige er mere lovlydig,
end man er i Danmark. Danske lønmodtagere er imidlertid bedøvende lige
glade med, om det står i en lov, at man har ret til at stå udenfor en fagfore-
ning. Hvis en eller flere medarbejdere ikke er medlemmer, strejker kolle-
gerne, indtil de er blevet medlemmer eller er afskediget. Det er det, der gi-
ver problemet.

Når min kollega Hasselbalch øjensynlig går ind for en aller anden form
for ombudsmandsordning for at kontrollere foreninger, må jeg sige, at jeg
nok mener, at domstolene skal kunne kontrollere foreningernes handlinger,
men jeg mener også, at de skal være særdeles restriktive med denne kontrol
og med udøvelsen af dens ændringsbeføjelse. Jeg vil derfor anse det for over-
ordentligt betænkeligt, at oprette en slags standret i form af en ombuds-
mand, der skulle tage stilling til sådanne sager. Det ville jeg ikke bryde mig
om i Danmark.

Referenten, professor CARL HEMSTRÖM, Sverige:

Jag kan börja med att säga att jag delar den åsikt, som många här har
framfört, nämligen att en kategorisering är nödvändig. Föreningarna är inte
lika. Det behövs olika regler för olika fall men jag menar att man kan ha
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en grundstomme som ser likadan ut, men med en påbyggnad när man kom-
mer till olika typer av organisationer: fackföreningar, arbetsgivarföreningar,
idrottsorganisationer, osv. Andra regelsystem behövs dessutom när det gäller
sammansatta organisationer, sådana som bygger nerifrån och upp och så-
dana som bygger uppifrån och ner.

Debatten när har i huvudsak gällt diskussionspunkt ett, den traditionel-
la frågan om domstols över prövning. När man tittar på deltagarna i det här
rummet så finner vi representanter för organisationerna och representanter
för juristkåren. Men vi har väldigt få representanter för dem som utsätts
för regeltillämpningen, dvs. de enskilda medlemmarna. Och det gör att vi
får en snedvridning av debatten. I övrigt ville jag säga, att vi bör skilja på
två typer av domstols överprövning. Den ena gäller den överprövning som
avser klander av stämmobeslut, alltså då det högsta beslutande organet har
fattat ett beslut och där frågan är, om medlemmarna kan begära domstols
överprövning av beslutet. Det andra fallet är, då den enskilde individen har
drabbats, och där är inte bara frågan om stämmobeslut utan om regeltill-
lämpning inom organisationen över huvud.

Diskussionspunkt två har inte berörts särskilt mycket här. Rätten att bli
medlem och lämna föreningen och sådana saker har väl berörts något litet.
Men jag menar att frågan om medlemmarna har några krav på sina organi-
sationer är väldigt viktig. I många fall är man de facto tvungen att tillhöra
en organisation. Man är helt enkelt beroende av den. Visst skall fackföre-
ningar stå i hög grad fria när de träffar kollektivavtal, men gäller det ett
avtal som drabbar en enskild individ, och det kan sådana avtal också, anser
jag inte att man kan lämna föreningarna helt fria. Men den aktuellaste frå-
gan blir naturligtvis rättstvistförhandlingarna, och där är läget det att jag
anser att föreningarna har en rättslig skyldighet att tillvarata medlemmarnas
intresse. Ger man föreningarna makten att tillvarata de anställdas intressen
beroende på att man anser att de är lämpligast till det, så bör härav följa
att de också har en skyldighet att göra det på ett korrekt sätt.

Sist av allt lagstiftningen. Tack Heikki Halila för det intressanta inläg-
get. I Finland har ni denna tradition och den fungerar, i de övriga nordiska
länderna har vi inte denna tradition, men det fungerar också. Det är alltså
i hög grad fråga om vad man har vant sig vid.
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Debattledaren, förbundsjurist KERSTIN GUSTAFSSON, Sverige:

Jag har lyssnat på den här debatten med mycket stort intresse. Det skall
gärna medges också med viss avund. Eftersom jag har arbetat praktiskt taget
hela mitt yrkesverksamma liv inom svensk fackföreningsrörelse, så är det
inte utan än att jag har en och annan åsikt i de här frågorna. För övrigt
är jag också medlem i en facklig organisation där jag ibland försöker få
mina förslag igenom och misslyckas ganska ofta.

Jag skall inte försöka göra någon längre sammanfattning av diskussi-
onen. Att vi kan ha olika meningar i en sådan här fråga är helt klart. Lever
man mitt upp i en verksamhet och känner den i detalj har man givetvis en
annan uppfattning än den som kanske mest ser fackliga organisationer
utifrån eller tyvärr — och jag vill inte påstå att den kategorien överhuvud
taget finns representerad här — bara uppmärksammar de fackliga organisa-
tionerna de gånger som de råkar hamna på löpsedlarna med stora feta rub-
riker.

När det gäller de två huvudfrågorna om möjligheten till domstolsbehand-
ling och eventuellt behov av lagstiftning tycks alla vara eniga om att det
bör finnas viss möjlighet till domstolsprövning. Däremot så råder det de-
lade meningar om hur domstolen skall fungera, hur ingående den skall pröva
fackliga beslut. Anledningen till den skillnaden tycks vara att man från den
fackliga sidan hänvisar till att fackföreningarna är uppbyggda efter demok-
ratiska principer. Andra talare här i dag har sagt att de ser fackföreningarna
som en förvaltningsmyndighet. Det är klart att har man så olika utgångs-
punkter är det svårt att komma fram till samma uppfattning.

När det gäller lagstiftningsfrågan har jag inte samma uppfattning som
Carl Hemström. Finland har en annan tradition än övriga nordiska länder.
Det man är van vid tycker man ju ofta är bäst, litet slarvigt uttryckt.

Allra sist ber jag att få tacka referenten och korreferenten för deras ut-
märkta inlägg och alla debattdeltagare för en intressant och trevlig diskus-
sion. Jag ber också att få tacka alla åhörare som inte har deltagit i debat-
ten, för vad vore väl en debatt, om en aldrig så bra, om det inte funnes
en publik. Tack skall ni ha allihop. Jag förklarar härmed sektionsmötet om
föreningen och dess medlemmar för avslutat.


