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Selvbeherskelse er en dyd, og som sådan har begrebet selvregulering en positiv
klang. Det kan forklare den øgede brug af denne reguleringsform. I det følgende
skal begrebet analyseres på selskabs- og børsrettens område, men begrebet er
relevant også på andre områder, f.eks. konkurrence- og miljøret. Som ved andre
retsvidenskabelige arbejder angribes problemet ved at spørge, hvad det er, kon-
kret og abstrakt, og hvad det kan bruges til. Som oplæg til en debat under jurist-
mødet præsenteres resultaterne som kursiverede teser til diskussion.

1. Regulering

Ved regulering søges adressatens adfærd styret. Styring af en anden persons ad-
færd må betragtes som et indgreb i adressatens integritet, fordi dennes frie valg
af adfærd begrænses tilsvarende.

Tese 1: Regulering er et indgreb i adressatens integritet.

2. Selvregulering

Begrebet selvregulering betegner en regulering, der er vedtaget af adressaten
selv. En sådan aktør kaldes her SRO (Self-Regulatory Organisation). Det ude-
lukker ikke, at selvregulering også kan have andre adressater, f.eks. en dissen-
tierende gruppe af aktører omfattet af en SRO, eller aktører, der står uden for
SRO’en. At adressaterne, eller en del heraf, har vedtaget selvreguleringen, frata-
ger den ikke sin karakter af indgreb i adressaternes integritet; deres handlings-
og beslutningsfrihed er begrænset af selvreguleringen.

Det kan hævdes, at ethvert menneskes adfærd styres af sociale normer, til-
lærte eller medfødte. Disse normer er nødvendige for, at mennesket kan fungere
i en social sammenhæng. Det vil dog være forkert at henregne disse til selvre-
gulering. Begrebet kendetegner derimod et formaliseret regelsæt, normalt ned-
fældet skriftligt, hvis funktion – ud over at styre adfærd – er at oplyse omverde-
nen om, at adressaten er undergivet den pågældende styring. En beslutning om
fremover at lade sin adfærd styre af visse normer, der ikke kommunikeres til
omverdenen, vil normalt ikke opfattes som selvregulering.



Tese 2: Selvregulering har som funktion at gøre omverdenen bekendt med, at
adressaten er undergivet en sådan styring.

3. Brug af selvregulering

3.1. Børsretlig selvregulering

Selvregulering i denne forstand har traditionelt været tæt knyttet til børsretten,
dvs. den juridiske disciplin om reguleringen af børser.

Et marked er et forum for informationsudveksling mellem handelsinteresse-
rede parter.1 Fordelen er koncentrationen af information og parter, hvilket bl.a.
reducerer søgeomkostningerne og dermed letter omsætningen. Når søgeomkost-
ningerne reduceres, har de handlende råd til at afholde udgifter til drift af mar-
kedet. Hvis markedet tillige indrettes med klare regler for handel, eventuelt sup-
pleret med myndighed til judiciel afgørelse af tvister og til tvangsfuldbyrdelse,
reduceres yderligere risikoen for de handlende og dermed deres omkostninger,
hvilket kan motivere dem til at betale yderligere for driften af et sådant regule-
ret marked. Organisering af den fornødne myndighed nødvendiggjorde normalt
deltagelse af en lokal magthaver, enten de handlende selv, som det f.eks. kendes
fra Hansa-forbundet, eller en lokal fyrste. Fra historien ser vi således, at mar-
kedspladser normalt har været regulerede, f.eks. som købstæder med egen lov-
bog, domstol og politi, hvilket de handlende har betalt for ved told eller andre
afgifter.

En børs er oprindeligt et marked, hvor de omsatte varer ikke var til stede,
men i stedet repræsenteret ved oplysning om deres kvalitet, hvilket forudsatte
en vis generisk karakter.2 Med tiden er brugen af markedspladser gået af brug,
men børser anvendes fortsat.

Eksekveres der et større antal handler mellem mange handlende, opstår der
som et afledt produkt en information om de indgåede priser, der afspejler de
forsamlede handlendes bedste skøn. Dette kaldes markedets priskonstaterende
funktion. Selvom udviklingen har overflødiggjort brugen af egentlige markeds-
pladser, har denne funktion for børsers vedkommende fastholdt en offentlig in-
teresse, fordi de handlede varers pris var af bredere samfundsmæssig interesse.
Forløberen for de fleste fondsbørser, også i Norden, var således noteringen af
opnåede handelskurser, der ofte var påbudt ved lov.

Den offentlige interesse var således knyttet primært til resultatet af børsens
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1 Om begreberne marked og børs, se J. Lau Hansen, Fondsbørsen (GreensJura 1999) s. 204 ff.
2 Der sondres mellem vare- og fondsbørs. Kun sidstnævnte spiller en større rolle i Norden, og refe-

rence til børs er derfor til fondsbørser og andre lignende regulerede markeder for finansielle in-
strumenter. For en nutidig definition af reguleret marked, se art. 1(1)(14) i direktiv (2004/39/EF)
om markeder for finansielle instrumenter.



virksomhed, men i mindre grad til virksomheden selv. Reguleringen af børsens
virksomhed var i stedet fortrinsvis overladt til børsens selvregulering, og er
først blevet genstand for lovgivning ganske sent, typisk fra midten af det 20.
årh., dog med en stærkt stigende tendens ikke mindst fra europæisk side. Navn-
lig realiseringen af Kommissionens Finansielle Handlingsplan i perioden
2000–2005 har medført en omfattende europæisk lovgivning og deraf følgende
national implementering.3 Resultatet er på børsrettens område, at børsernes tra-
ditionelle selvregulering er blevet afløst af en mere detaljeret lovgivning, der
kun giver plads til en begrænset selvregulering som supplement til lovgivning. 

Denne udvikling kan ses i Norden.4 En tilsvarende udvikling er også fore-
kommet i UK, hvor selvregulering ellers var fremherskende. Et første skridt
blev taget med The Financial Services Act 1986, der dog søgte at bevare selvre-
gulering i betydeligt omfang. Men med The Financial Services and Markets Act
2000 er selvregulering i betydelig grad trængt tilbage til at indtage en supple-
rende karakter som i det øvrige Europa, dog med en vis grad af selvregulering
på området for virksomhedsovertagelser, der varetages af The City Panel on Ta-
keovers and Mergers.

Tese 3: Den regulering af adgang, notering og handel, som en børs ikke kan
fungere uden, har tidligere været genstand for udstrakt selvregulering, men re-
guleres i dag fortrinsvis af lovgivning suppleret af selvregulering, og området
for børsers selvregulering må forventes at blive stadig mere beskeden.

3.2. Selskabsretlig selvregulering

Selvregulering på selskabsrettens område er også nært knyttet til børsretten. Der
er ikke, som man måske skulle tro, tradition for at henregne de enkelte selska-
bers vedtægter til selvregulering, selvom de opfylder begrebet.5 Selvregulering
på selskabsrettens område drøftes normalt i relation til selskabsstyring (corpo-
rate governance), og denne debat angår som udgangspunkt kun de offentligt
handlede selskaber.6
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3 KOM(1999) 232, maj 1999.
4 Som eksempel fra dansk ret kan peges på de børsetiske regler udarbejdet af Københavns Fonds-

børs første gang 1979, der bl.a. regulerede insiderhandel, kursmanipulation og tilbudspligt. Alle
tre områder er i dag regulerede af lovgivningen, og selvom de nuværende børsetiske regler fortsat
har bestemmelser af relevans, spiller de ingen rolle i praksis og påberåbes ikke af Fondsbørsen,
der i stedet anvender lovgivningens regler i sin tilsynsvirksomhed.

5 Det i sig selv spændende emne om samspillet mellem lovgivning, vedtægter og aktionæraftaler
skal derfor ikke drøftes her.

6 Debatten har dog siden medført en drøftelse af forholdene for statslige selskaber, bl.a. arbejdes der
med dette hos OECD, og for ikke offentligt handlede selskaber (SMV, små og mellemstore virk-
somheder).



Denne børsretlige forankring skyldes, at medlemmerne af en børs kan redu-
cere risikoen ved deres handel med værdipapirer ved at stille visse krav til de
udstedende selskaber som enten kan forebygge misbrug fra ledelsens side og
dermed risikoen for fremtidige tab på værdipapirerne eller oplyse om udstede-
rens finansielle situation, hvilket forbedrer den aktuelle vurdering af dets værdi-
papirer.

Muligheden for at opstille sådanne krav afhang af, hvor interesseret udste-
deren var i at få sine papirer optaget til handel. New York Stock Exchange var
allerede i 1869 tilstrækkelig stærk til at ensrette sine noteringsvilkår som en
standardkontrakt og kunne herefter kræve en række oplysninger fra udstederne,
bl.a. finansielle oplysninger.7 I perioden efter 2. verdenskrig søgte NYSE at for-
bedre investorernes tillid til udstederne ved at stille en række krav af selskabs-
retlig karakter, f.eks. om stemmerettigheder, fortegningsret og ledelsens uaf-
hængighed. Samme ønske om at sikre investorerne på børsen genfindes som be-
grundelse for de seneste års lignende initiativer i Europa.

Selvom de mere karakteristiske problemer ved selskabsstyring, f.eks. risi-
koen ved adskillelse af investering og ledelse, allerede er drøftet prægnant i tid-
ligere litteratur,8 fremhæves Cadbury-rapporten fra 1992 som begyndelsen på
den europæiske debat om selskabsstyring. Det bør bemærkes, at kommissoriet
til Cadbury kom fra London Stock Exchange, og således afspejler den børsretli-
ge selvregulering, der var fremherskende i britisk ret på det tidspunkt. Valget af
selvregulering med børsen som SRO var således styret af de lokale historiske
omstændigheder, hvor lovgivning blev anset for en fjernere liggende og af
adressaterne uønsket mulighed.

I nordisk ret var selskabsretten traditionelt lovreguleret, herunder en række
forhold angående selskabsstyring.9 Overvejelser om regulering af selskabssty-
ring synes indtil slutningen af 1990’erne fortrinsvis at have angået lovgivning,
som det var nordisk tradition.10 Men herefter synes opfattelsen af den internatio-
nale debat om selskabsstyring som et emne for selvregulering at vinde indpas.

Jesper Lau Hansen180

7 Om børsretlig selvregulering i USA, se O. H. Dombalagian, Demythologizing the stock exchange:
Reconciling self-regulation and the national market system, udkommer maj 2005 i U. Richmond
L. Rev.

8 Navnlig Adam Smith, The Wealth of Nations (1776), hvor han påpeger, at ledere, der arbejder
med investorernes penge, ikke kan forventes at udvise samme omhu som investorerne selv. Iagtta-
gelsen drøftes i dag som principal-agent teorien.

9 Blandt de vigtigere lovfæstede regler om selskabsstyring i nordisk selskabsret er anerkendelsen af
et strengt hierarkisk aktionærbaseret system med generalforsamlingen som øverste besluttende
myndighed, dog med eksekutiv kompetence henlagt til ledelsen, der har personligt ansvar for drif-
ten; at ledelsesorganet er opdelt i to selvstændige organer, hvor daglig ledelse er underordnet be-
styrelsen; og at daglig ledelses mulighed for sæde i bestyrelsen er begrænset. Se nærmere J. Lau
Hansen, Nordic Company Law (DJØF Publishing 2003) kap. III.

10 Se t.eks. den svenske SOU 1995:44 Aktiebolagets organisation, og det danske tværministerielle
Debatoplæg om aktivt ejerskab (maj 1999).



Tese 4: Når selvregulering af selskabsstyring (corporate governance) har været
dominerende frem for almindelig lovgivning i de seneste år, skyldes det temaets
oprindelse i britiske forhold, og dominansen skyldes mere tradition end omtanke.

Siden 1992 har de fleste europæiske lande udviklet regelsamlinger baseret på
selvregulering frem for at regulere ved lovgivning, hvilket også gælder Nor-
den.11 Blandt de seneste initiativer er følgende:

Danmark: Nørby-udvalgets rapport om Corporate Governance i Danmark.
Anbefalinger for god selskabsledelse i Danmark (december 2001). Nørby-
udvalget arbejdede efter kommissorium af 2001 fra den relevante minister.12

Udvalget bestod af tre erhvervsledere. Anbefalingerne søges nu revideret af
det såkaldte Nørby II-udvalg, der til dels består af de samme personer, men
er nedsat på privat initiativ af Københavns Fondsbørs A/S.13

Norge: Norsk anbefaling. Eierstyring og selskapsledelse (corporate gover-
nance) (december 2004).14 Anbefalingerne er udarbejdet af og efter initiativ
fra en række interesseorganisationer, bl.a. Aksjonærforeningen, Eierforum
og Oslo Børs.

Sverige: Svensk kod for bolagsstyring. Betänkande av Kodgruppen (decem-
ber 2004).15 Kodgruppen arbejdede efter kommissorium af 2002 fra den re-
levante minister. 

De norske og svenske anbefalinger er udarbejdet efter princippet comply or ex-
plain (følg eller forklar), hvorefter adressaterne kan vælge enten at følge anbe-
falingerne eller forklare, hvorfor man har valgt at afvige. De danske anbefalin-
ger adskiller sig herfra, for selvom Nørby-udvalget havde mandat fra ministe-
ren, understregede udvalget meget klart, at deres anbefalinger alene repræsente-
rer udvalgsmedlemmernes personlige overbevisning. Udvalget anførte herom:

Inspireret af navnlig den internationale debat vil vi gerne fremlægge et sæt
anbefalinger for, hvad vi betragter som god selskabsledelse i Danmark.16
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11 For en god oversigt over disse nationale regelsamlinger, se European Corporate Governance Insti-
tute (www.ecgi.org). 

12 De danske anbefalinger er tilgængelige på Nørby-udvalgets hjemmeside (www.corporategover-
nance.dk). 

13 Den danske revision er i skrivende stund endnu ikke er afsluttet. For oplysninger herom, se note
12.

14 De norske anbefalinger bygger på et udkast sendt i høring december 2003.
15 Den svenske betænkning bygger på overvejelserne i SOU 2004:46 og de indkomne reaktioner.
16 Den trykte version af rapporten s. 12.



Den personlige karakter af Nørby-udvalgets anbefalinger blev også understreget
dels under udarbejdelsen, når udvalget rådspurgte sig med eksterne eksperter,
dels ved præsentationen af de færdige anbefalinger. Kritiske indvendinger blev
således afvist med, at udvalget ikke havde tilstræbt at opnå konsensus blandt de
berørte adressater, men havde koncentreret sig om at gengive sin opfattelse.17

Det blev således gjort klart, at adressaterne ikke skulle anvende comply or ex-
plain. Denne beslutning blev dog sløret af, at Københavns Fondsbørs A/S, der
er Danmarks eneste fondsbørs, umiddelbart efter vedtagelsen af anbefalingerne
pålagde udstedere af noterede aktier at „forholde“ sig til anbefalingerne.18 Det
må dog antages, at udstederne kan undlade dette uden at ifalde sanktioner fra
Fondsbørsen. Fondsbørsen nedsatte senere på eget initiativ Nørby II-udvalget
for at revurdere anbefalingerne på baggrund af kritikken, og det formodes, at re-
vurderingen vil anvende princippet om comply or explain.

Når stadig flere anbefalinger anvender dette princip, skyldes det formodent-
lig den internationale debat, herunder påvirkningen fra EU. Kommissionen har i
sin handlingsplan på selskabsrettens område accepteret, at der ikke er behov for
at udarbejde et samlet regelsæt om selskabsstyring modsvarende de nationale
anbefalinger, og vil i stedet regulere visse forhold, der skønnes særligt vigtige.19

Kun på området for ledelsens uafhængighed tilkendegiver Kommissionen at
ville bruge princippet, og i sin henstilling herom benyttes dette som et ligevær-
digt alternativ til lovgivning.20 Når princippet om comply or explain alligevel er
dominerende i de forskellige nationale anbefalinger om god selskabsstyring,
skyldes det formodentlig, at LSE benyttede dette princip ved inkorporeringen af
de forskellige anbefalinger om selskabsstyring, som nu er samlet i dens Combi-
ned Code. Påvirkningen af debatten fra britisk ret har formodentlig medført, at
nationale udvalg på området har valgt samme form som de britiske forlæg.

Tese 5: Når selvregulering af selskabsstyring (corporate governance) i de fleste
nationale anbefalinger knyttes til princippet om comply or explain, skyldes det
temaets oprindelse i britiske forhold, og valget skyldes mere tradition end om-
tanke.

4. Adressaterne

Selvregulering forudsætter, at adressaterne kan organiseres som en SRO. Ikke
alle adressater behøver at indgå i SRO’en, men begrebet må forudsætte, at en
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17 En del af den danske debat, der blev affødt af Nørby-rapporten og den verserende revision, er
samlet i J. V. Krenchel & S. Thomsen, Corporate governance i Danmark (DI, marts 2004).

18 Se Københavns Fondsbørs A/S, Regler for notering, del II, afs. 3, kap. 5.
19 KOM(2003) 284, 21.05.2003, s. 10 ff., der tillige redegør for tidligere undersøgelser på området.
20 Henstillingen om uafhængige ledere er vedtaget 6. oktober 2004.



betydelig del af dem indgår. Børser er et eksempel på en sådan organisation,
men SRO’er kan erfaringsmæssigt også være erhvervsorganisationer. Disse er-
hvervsorganisationer kan være lovpligtige, f.eks. et advokatsamfund, eller fri-
villige, f.eks. branche- eller interesseorganisationer. Organiseringen af særlige
erhverv i foreninger kendes som lav21 fra middelalderen og for Nordens ved-
kommende helt op til anden halvdel af det 19. årh., hvor lavsvæsenet ophørte og
erstattedes af fri næringsret. Organiseringen som foreninger fortsatte dog heref-
ter, f.eks. som branche- og fagforeninger, men nu fortrinsvis på frivilligt grund-
lag. De tidlige foreninger tjente en række forskellige formål af nytte for med-
lemmerne, bl.a. religiøse, sociale, forsikringsmæssige og erhvervsregulerende
formål. I nutiden tjener de normalt et ganske snævert formål af interesse for
medlemmerne.

Såfremt selvreguleringen skal bevare sin karakter, skal det altså være mu-
ligt at organisere en betydelig del af adressaterne for den påtænkte regulering i
en SRO. Den pågældende SRO behøver ikke være oprettet til formålet, men en
organisation oprettet til andre formål kan anvendes. Hvis adressaterne udgør for
diffus en gruppe til at lade sig organisere i en SRO, eller af andre grunde ikke
ønsker at lade sig organisere i noget større omfang, mister reguleringen sin ka-
rakter af selvregulering. I så fald bør regulering ved lovgivning overvejes som
alternativ.22

Tese 6: Selvregulering forudsætter en SRO, og det skal derfor være realistisk, at
en betydelig del af adressaterne for den påtænkte regulering vil lade sig organi-
sere som en sådan.

5. Frivillighed

Regulering er et indgreb i adressatens integritet, jf. afs. 1 supra. Beslutningen
om at regulere bør derfor ledsages af overvejelser om, hvor vigtig man anser
indgrebet for at være. Hvis indgrebet ikke er vigtigt, bør reguleringen undlades.
Hvis indgrebet er så vigtigt, at hensigten med reguleringen er at begrænse
adressatens handlefrihed, bør reguleringen suppleres med sanktionering af
manglende efterlevelse. Endelig står som mellemgruppe de forhold tilbage,
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21 Forløberen for lav var skrå og gilder.
22 Som eksempel fra dansk ret kan nævnes flagningspligten for større aktionærer efter værdipapir-

handelslovens § 29. Bestemmelsen angik oprindeligt kun selskaber, hvis værdipapirer var noteret
på en fondsbørs. Men ved lov 283/2000 blev flagningspligten udvidet til autoriserede markeds-
pladser, fordi disse ikke via aftalen med udstederne om optagelse af værdipapirer til handel kunne
pålægge aktionærerne forpligtelser. Selvregulering var dog ikke udelukket, da udstederen kunne
have forpligtet sine aktionærer via vedtægterne, men lovgiver fandt altså en lovændring nødven-
dig.



hvor indgrebet skønnes vigtigt nok til at berettige reguleringen, men ikke vigtigt
nok til at afskære adressatens handlefrihed. 

Det bør i denne sammenhæng bemærkes, at sanktionering er et ganske vidt
begreb, og at ikke al regulering, der benævnes frivillig, faktisk er det, jf. tese 9
infra. Mens sanktionering behandles nedenfor, skal tilfælde af frivillig selvregu-
lering drøftes her. 

Hvor adressatens handlefrihed ikke ønskes begrænset, er det tvivlsomt, om
der overhovedet foreligger regulering i betydningen styring. Der ses dog ingen
logisk hindring for at lade begrebet også omfatte disse forhold. Tværtimod
fremhæves frivillighed ofte i forbindelse med selvregulering, også i tilfælde
hvor det er oplagt, at regelgiverne tilstræber styring af adressaterne. Denne fri-
villighed fremhæves endda i selvreguleringen af selskabsstyring, mest oplagt i
den danske selvregulering, men også i den norske, hvor ordet bør udtrykkeligt
foretrækkes, og i den svenske, der dog benytter ordet skal, men fremhæver, at
efterlevelse ikke er pligtmæssig.23 Fælles for alle tre er, at de omtales som anbe-
falinger, ikke befalinger. Styringen tager form af gode råd.

Mens der ikke er noget til hinder for at vælge en sådan form for selvregule-
ring, er der grund til at advare imod et misbrug af begrebet frivillighed. Har
man indset, at ens råd kun egner sig som anbefaling, ikke befaling, bør man stå
ved det og erkende, at det anbefalede ikke udgør en bedre løsning end de alter-
nativer, som adressaten måtte vælge. Man bør således afstå fra enten at katego-
risere alternativerne som inferiøre eller skadelige, eller at fremhæve egne valg
som særligt ansvarlige eller hensigtsmæssige. En regulering, der tilstræber at
fremstå som frivillig i denne forstand, bør ikke kunne påberåbes som en ansvar-
lig og forpligtende norm, f.eks. i civile sager om erstatning. Erkendelsen heraf
er vigtig, da rubriceringen af reguleringen som frivillig ellers kan forlede
SRO’en til at undlade den ovennævnte præliminære overvejelse, om regulerin-
gens enkelte dele er tilstrækkelige fornuftige og påkrævede.

En særlig gruppe af frivillig regulering udgør de tilfælde, hvor SRO’en nok
ønsker at begrænse handlefriheden for nogle af adressaterne, men ikke mener
sig i stand til at identificere disse. Det kan næppe afvises, at nogle af disse til-
fælde skyldes en manglende omhu fra SRO’ens side ved gennemtænkningen af
rationalet for sin regulering, men problemet kan forekomme også i andre tilfæl-
de, f.eks. fordi adressaterne udviser store variationer i forhold til den ønskede
regulering. Uanset hvad problemet med den manglende identifikation af de re-
levante adressater skyldes, må valget af frivillighed forpligte, og disse tilfælde
bør derfor behandles på samme måde som de tilfælde, hvor frivilligheden skyl-
des en manglende tiltro til behovet for styring.
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Tese 7: En selvregulering, der betegnes som frivillig, bør ikke kunne påberåbes
som en forpligtende norm i anden sammenhæng, f.eks. i civile sager om erstat-
ningsansvar.

6. Sanktionering

6.1. Sanktionen

Sanktionering af selvregulering kan antage mange former. Dog kan den ikke
omfatte straf i traditionel forstand (bøde og fængsel), fordi det forudsætter
hjemmel i lov.24 Andre sanktioner med et pønalt sigte kan dog tænkes.

Sanktionen kan have en direkte økonomisk karakter, f.eks. en afgift til
SRO’en.25 Andre mere indirekte former for økonomisk sanktionering kan være
tab af renommé (offentlig påtale, naming and shaming). Hvor en brancheorga-
nisation optræder som SRO, kan adgang til branchen rammes, f.eks. tab af en
lovpligtig autorisation permanent eller inddragelse for en vis periode. 

Den økonomiske sanktionering kan også være indirekte, derved at selvre-
guleringen tilsigter at fastslå en forpligtende ansvarlig adfærd, og hvor fravigel-
se derfor kan give anledning til erstatningsansvar ved civilt søgsmål. Erstat-
ningsansvar kan forekomme enten som eneste sanktion eller som supplement til
sanktionering fra SRO’en.

Tese 8: Selvregulering kan sanktioneres med en række tiltag af økonomisk ka-
rakter, dog ikke med straffemidler.

I relation til erstatningsansvar som sanktion bør det bemærkes, at det relevante
spørgsmål er, om selvreguleringen på dette punkt tilstræber at fastslå den angiv-
ne norm som pligtmæssig. Anbefalinger, der anvender princippet om comply or
explain, synes ofte at forudsætte, at den anbefalede norm som udgangspunkt er
bedre end alternativerne, men at hver adressat har mulighed for at argumentere
imod dette udgangspunkt for eget vedkommende. Normalt ledsages sådanne an-
befalinger af en argumentation, der begrunder anbefalingen. Herved får anbefa-
lingerne karakter af normer, der som udgangspunkt skal følges, og hvor fravi-
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gelse kun er tilladt i enkelte konkrete tilfælde og da kun med fornøden begrun-
delse. For at få alternativet til at fremstå som ansvarligt, må adressaten altså
imødegå selvreguleringens argumentation og godtgøre ansvarligheden af sin af-
vigende adfærd. Sker dette ikke, vil alternativet fremstå som uansvarligt, hvil-
ket kan give anledning til erstatningsansvar ved sager pådømt af domstolene. I
givet fald kan de pågældende anbefalinger således ikke anses for reelt frivillige
i betydningen fri for sanktioner ved ikke-overholdelse.

Tese 9: Uanset tese 7 vil brug af princippet om comply or explain ofte skulle
tolkes som et ønske om at udpege en forsvarlig standard, hvis overtrædelse som
udgangspunkt må betragtes som uansvarlig og dermed kan være erstatningspå-
dragende, medmindre afvigelsen konkret kan retfærdiggøres.

Ved brug af princippet comply or explain bør det på denne baggrund stedse
overvejes, om denne mulige indirekte sanktionering er acceptabel. Er dette ikke
tilfældet, og ønskes der reelt frivillighed, kan som alternativ anvendes standar-
den show’n tell (vis og fortæl). Her undlades det at fremstille en given norm
som den anbefalede, men der redegøres i stedet for, hvorfor der ønskes oplys-
ning om det pågældende forhold, eventuelt suppleret med en redegørelse for
forskellige muligheder kendt fra praksis. Ser man f.eks. på stemmeretsdifferen-
tiering kan man altså enten vælge at anbefale stemmelige aktier og anvende
comply or explain, hvorefter adressaten må vælge stemmelige aktier eller søge
at retfærdiggøre en anden kapitalstruktur, eller man kan opfordre adressaten til
at oplyse om fordelingen af stemmerettigheder og redegøre for kapitalstruktu-
ren. I det førstnævnte tilfælde tilstræbes en styring, i det sidstnævnte ønskes
blot oplysning.

Princippet om show’n tell bruges traditionelt ikke ved selskabsstyring, men
kendes fra regnskabsretten, hvor der stilles krav om oplysning om konkrete for-
hold enten i de enkelte regnskabsposter eller i noterne. I regnskabsretten vil op-
lysningen normalt have karakter af en økonomisk størrelse, men under tiden
suppleres oplysningsforpligtelsen med et om beskrivelse, typisk i noterne eller
ledelsens beretning.26

6.2. Håndhævelse

En SRO har ikke adgang til de retsmidler, som politiet er tillagt ved lovgivning,
f.eks. adgang til ransagning, afhøring og aflytning. Det begrænser dens mulig-
hed for efterforskning. Til gengæld kan SRO’en have en sådan tilknytning til
det miljø, hvor den manglende efterlevelse udspiller sig, at den har mulighed
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for at håndhæve selvreguleringen enten af egen drift som tilsyn eller efter an-
meldelse fra aktører i miljøet.

En SRO består helt eller delvist af adressater for selvreguleringen. Det gi-
ver risiko for interessekonflikt, fordi adressater, hvis efterlevelse drages i tvivl,
kan have tilknytning til de personer i SRO’en, der skal håndhævelse selvregule-
ringen. Denne interessekonflikt må antages at forstærkes, desto flere adressater
der overtræder selvreguleringen. Af denne grund må det antages, at håndhævel-
sen af selvregulering virker bedst i relation til få og atypiske overtrædelser (bad
apples), hvorimod udbredte og systemiske overtrædelser ikke kan forventes
håndhævet.

Ved indretning af selvregulering bør der tages hensyn til disse problemer.
Selvreguleringen bør rettes mod adfærd, som de fleste adressater kan tilslutte
sig, hvorimod en mere markant ændring af adfærd bør fastlægges ved lovgiv-
ning. Risikoen for manglende håndhævelse enten som følge af mangelfuld ef-
terforskning eller interessekonflikt bør indebære, at normer, der skønnes at være
af større samfundsmæssig betydning, bør reguleres ved lov og være under tilsyn
af offentlige myndigheder med bedre efterforskningsmuligheder enten alene el-
ler som supplement til selvreguleringen.

Tese 10: En SRO har dårlige muligheder for at håndhæve selvregulering og kan
undlade dette som følge af interessekonflikt, og adfærdsnormer, der enten æn-
drer eksisterende adfærd eller hvis overholdelse skønnes af særlig betydning,
bør derfor reguleres ved lov og undergives offentligt tilsyn.

7. Kompetencemisbrug

Den organisering i en SRO, som selvregulering forudsætter, indebærer en risiko
for kompetencemisbrug, dels ved selve regeludstedelsen og håndhævelsen, dels
i relation til konkurrencen. Disse problemer gør sig især gældende for SRO’er,
der regulerer en særlig branche. Selvom det er overlappende problemer, be-
handles de her adskilt.

7.1. Processuelle garantier

Kompetencen til udstedelse af regler kan misbruges, således at reglerne enten
tilgodeser egne interesser på bekostning af andre adressater, eller mere direkte
sådan, at andre adressater stilles dårligere. Samme problem gør sig gældende
ved håndhævelsen af reglerne, hvor problemet ikke er undladelsen af håndhæ-
velse som drøftet i afs. 6.2 supra, men at nogle upopulære adressater udsættes
for en særlig drakonisk håndhævelse eller ligefrem uretsmæssigt sanktioneres
uanset deres overholdelse af selvreguleringen.
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Denne problemstilling indebærer, at hvert led af selvreguleringen må under-
gives processuelle garantier. Ikke blot må SRO’en give mulighed for medlem-
skab for alle selvreguleringens adressater på lige vilkår, dens regelkompetence
må lægges i hænderne på adressater, der kan siges at repræsentere alle adressa-
terne, og regeludstedelsen må ske på en åben måde, der giver de berørte adressa-
ter et reelt medansvar for regelskabelsen. Kan dette ikke tilvejebringes, bør re-
guleringen overlades lovgiver, hvor disse vilkår er opfyldt forfatningsmæssigt.

Tilsvarende må SRO’ens håndhævelse og sanktionering ske på en måde,
der opfylder visse processuelle mindstekrav, navnlig at sanktionering forudsæt-
ter en klar norm og en beskrivelse af, hvorfor normen anses for overtrådt, samt
adgang til at svare på de rejste anklager. De, der afgør sanktioneringen, må være
fri for interessekonflikter, hvilket ofte nødvendiggør, at de udgør et særskilt or-
gan adskilt fra den øvrige SRO’s administration. Kan dette ikke tilvejebringes,
bør sanktioneringen overlades domstolene, hvor disse vilkår er opfyldt forfat-
ningsmæssigt.

Tese 11: En SRO må undergives visse fundamentale processuelle garantier ved
sin regeludstedelse og eventuelle adgang til at sanktionere denne, og kan disse
garantier ikke opfyldes, bør reguleringen ske ved lovgivning og sanktionering
ved domstolene.

7.2. Konkurrence

Hvis SRO’en selvregulerer et bestemt erhverv, er der risiko for, at selvregule-
ringen misbruges til at skade konkurrence. Dette kan skade enkelte aktører, der
f.eks. nægtes adgang til markedet eller branchen, fordi selvreguleringen tager
form af en barriere for adgang (barrier to market entry). Disse barrierer frem-
træder ofte som beskyttelse af visse hensyn, f.eks. som krav om egenkapital, ad-
gang til garantifonde eller som kvalifikationskrav. Her må det vurderes, hvor-
vidt beskyttelsen berettiger den svækkede konkurrence, hvilken vurdering selv-
sagt ikke kan overlades til SRO’en selv, men må foretages af konkurrencemyn-
dighederne.

Det hjælper ikke disse aktører, at SRO’en måtte opfylde de nødvendige
processuelle garantier i relation til adressaterne, jf. afs. 7.1 supra, fordi de al-
drig opnår at blive adressater for selvreguleringen. Selv hvis de måtte være
medlemmer af SRO’en, kan de stadig skades på denne måde, hvis de udgør et
mindretal uden indflydelse på regelskabelsen.

Den konkurrenceskadelige virksomhed kan også udøves i relation til mar-
kedet i øvrigt, f.eks. til skade for forbrugerne eller andre erhvervsdrivende, hvil-
ket meget vel kan tænkes at ske med accept fra alle adressaterne for selvregule-
ringen. At SRO’en nyder opbakning blandt adressaterne er således ingen garanti
for, at selvreguleringen ikke skader konkurrencen.
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Tese 12: En SRO, der regulerer en bestemt branche, profession eller et marked,
må konstant undergives kontrol af konkurrencemyndighederne for at forhindre,
at selvreguleringen bruges til skade for konkurrencen.

7.3. Myndighedsmisbrug

Det må forventes, at selvregulering vil blive brugt i større udstrækning frem-
over. Ganske vist er den traditionelle selvregulering på børsrettens område,
nemlig børsens regulering af sine medlemmer, af noteringskrav og af handlen,
reelt blevet næsten overflødiggjort af lovgivning fra EU, jf. afs. 3.1 supra. Men
selvregulering må forventes at blive brugt i relation til aktører på de forskellige
markeder, herunder i stigende grad på det finansielle marked.

Når selvregulering er et populært instrument til regulering af aktører skyl-
des det flere forhold, hvor der til supplement af de allerede drøftede fordele kan
peges på ressourcer. Selvregulering er ganske simpelt en billig måde at regulere
på. Reguleringen foretages af adressaterne selv, og det er derfor dem og ikke
Staten, der afholder udgifterne til forberedelse, vedtagelse og implementering af
reguleringen samt eventuelt også udgiften til kontrol og håndhævelse. Samtidig
kan Staten opnå en ganske tæt styring af selvreguleringen. Styringen kan enten
ske ved at kræve selvregulering godkendt af den relevante offentlige myndig-
hed, eller ved den mere latente trussel om, at givne mål, der ikke tilgodeses i
selvreguleringen, i stedet gennemføres ved lovgivning.

Det må derfor forventes, at staterne i de nordiske lande, der nok har indset
deres begrænsede ressourcer, men ikke har tabt deres appetit på regulering, vil
lade regulering ske ved selvregulering frem for lovgivning på alle de områder,
hvor det kan lade sig gøre.

Tese 13: Brugen af selvregulering må forventes at øges, fordi det er en – for
Staten – billig måde at regulere på.

Når regulering forskydes fra staten til en SRO, opstår der særlige problemer,
som udspringer af forholdet mellem SRO’en og de relevante offentlige myndig-
heder.

Hvor myndigheden er stærk i forhold til SRO’en, kan myndigheden tvinge
SRO’en til at udstede selvregulering, som myndigheden ikke selv har politisk
mandat eller opbakning til.

Tese 14: En stærk offentlig myndighed kan misbruge selvregulering til at forføl-
ge formål, som myndigheden savner politisk mandat til.

Hvor myndigheden er svag, kan SRO’en påvirke myndighedsudøvelsen ved
lobbyvirksomhed, hvilket dels kan hindre gennemførelse af regulering, der ny-
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der demokratisk opbakning, dels kan have konkurrenceskadelig effekt. I sidst-
nævnte tilfælde er problemet altså en forsømmelse af myndighedens pligt til at
værne konkurrencen og ikke SRO’en, der er forsømmelig som drøftet i afs. 7.2
supra. En sådan forsømmelighed kan skyldes, at medarbejdere i myndigheden
enten har arbejdet i SRO’en eller hos dennes medlemmer eller ønsker at komme
til det. Det giver risiko for interessekonflikt mellem den enkelte embedsmand
og den myndighed, som han er en del af. Risikoen for besnæring (capture) kan
også opstå mere indirekte derved, at der mellem embedsmændene i myndighe-
den og repræsentanterne for SRO’en opstår et fagligt fællesskab, der forener de-
res interesser og dermed svækker myndighedens agtpågivenhed og vilje til kon-
frontation.

Tese 15: En svag offentlig myndighed kan påvirkes af en stærk SRO sådan, at
myndigheden forsømmer sine pligter.

8. Sammenfatning

I dette referat om selvregulering i selskabs- og børsretten har jeg søgt at analy-
sere forudsætninger, fordele og ulemper ved selvregulering for dermed at gøre
det mere klart, hvor selvregulering kan anvendes og til hvad. 

Det er min opfattelse, at selvregulering i den klassiske børsretlige forstand,
nemlig børsens regulering af sine medlemmer og sin handel, er blevet yderst
begrænset i de seneste år af egentlig lovgivning, der hovedsageligt udspringer
af EU-ret. Børsernes adgang til selvregulering er på denne baggrund ganske be-
skeden og har næsten udelukkende karakter af supplement til og udfyldning af
lovgivningen.

Derimod må det forventes, at selvregulering vil blive brugt meget i fremti-
den til regulering af aktører på de forskellige markeder. Vi ser det allerede på
området for selskabsstyring, hvor selvreguleringen fortrinsvist rettes mod of-
fentligt handlede selskaber. Men også andre aktører, f.eks. aktørerne på det fi-
nansielle marked, må forventes at blive undergivet selvregulering, og hvis børs-
ret derfor opfattes i sin moderne mere udvidede forstand som kapitalmarkeds-
ret, er selvregulering ikke kun et fænomen af interesse for selskabsretten.

Som det er forsøgt vist, er der både fordele og ulemper ved selvregulering.
Det er mit håb, at denne debat på nordisk niveau vil øge vores evner til at bruge
dette instrument i den juridiske værktøjskasse.
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