
Bilag 14

Peter Møgelvang-Hansen

Kollektive søgsmål



KOLLEKTIVE SØGSMÅL

Af lektor
Peter Møgelvang-Hansen, Danmark

1. Tema
Ved et kollektivt søgsmål forstås en retssag anlagt på vegne af en fler-
hed af personer uden deres udtrykkelige samtykke. Når der her tales
om kollektivt søgsmål, forudsættes, at det enkelte gruppemedlem for sit
vedkommende kunne have anlagt sædvanlig retssag om det pågældende
spørgsmål (men i praksis oftest undlader at gøre det). Der tænkes altså
på uanmodet repræsentation af gruppemedlemmernes individualin-
teresser og ikke (udelukkende) gruppens kollektive interesser. I den
foreliggende sammenhæng lægges vægten således på spørgsmålet om
berettigelsen af den uanmodede repræsentation. Uden for det her be-
handlede tema holdes det beslægtede spørgsmål om en gruppes, f. eks.
en organisations, søgsmålskompetence i sager, hvor de enkelte grup-
pemedlemmer ikke er søgsmålskompetente.1

I den mest vidtgående form for kollektivt søgsmål har en dom i sagen
retskraft såvel til fordel som til skade for de repræsenterede individer.
Der er dog ingen grund til på forhånd at holde uanmodet gruppere-
præsentation, der ikke er forbundet med sådan retskraftvirkning, uden
for temaet. Ejheller er der nogen grund til på forhånd at indsnævre
temaet gennem krav om, at den uanmodede/selvbestaltede repræsen-
tant for gruppen selv skal være medlem af den pågældende gruppe.
Repræsentanten kan således også være en interesseorganisation eller en
offentlig myndighed.

Spørgsmålet om uanmodet repræsentation på sagsøgtesiden giver til
dels anledning til særlige overvejelser, hvorfor der her alene ses på
sager, hvor gruppen figurerer som sagsøgere.

Med den foretagne afgrænsning svarer »kollektivt søgsmål« i det
store hele til begrebet »Grupptalan«, der er titlen på Per Henrik Lind-
bloms i enhver henseende monumentale bog fra 1989 med undertitlen
»Det anglo-amerikanska class actioninstitutet ur svenskt perspektiv«.2

1 Sammenlign Per Henrik Lindblom »Grupptalan« s. 22 f.
2 Se nærmere Grupptalan s. 19 ff. om de forskellige afgrænsningsspørgsmål.
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Bogen omtaler s. 32 f. den nordiske litteratur om emnet. Kort efter udgivelsen af
Lindbloms bog, afholdtes i maj 1989 et nordisk seminar om spørgsmålet set i en
forbrugerbeskyttelsessammenhæng, jf. nærmere NEK-rapport 1990:7 »Grupptalan
i konsumentmål«. Spørgsmålet kom herefter på dagsordenen på Nordisk Råds 39.
session i 1991, hvor man rekommanderede Nordisk Ministerråd at »utreda möjlig-
heterne att införa gemensam nordisk lagstiftning avseende grupptalan i konsument-
mål«. Opfordringen førte i Sverige til, at den daværende regering i juni 1991 ned-
satte en utredning om »grupptalan vid svenska domstolar« (Dir. 1991:59) med Per
Henrik Lindblom som utreder. Dette arbejde, der ikke er begrænset til forbruger-
sager, forventes afsluttet i efteråret 1994. Ligeledes i 1991 indledtes i Sverige en
forsøgsordning med »grupptalan vid Allmänna Reklamationsnämnden«, jf. forord-
ningen 1991:194. Efter forsøgsordningen kan Konsumentombudsmannen anmode
nævnet om at udstrække sin (ikke retligt bindende) afgørelse i en individuelt be-
handlet sag til at angå alle gruppemedlemmer, dersom dette »är påkallat från allmän
synpunkt«. Forsøget løber indtil sommeren 1993.

Også i EF-sammenhæng har spørgsmålet om adgang til kollektive søgsmål tiltruk-
ket sig en vis interesse, jf. senest Rådets resolution af 13. juli 1992 om den fremtidige
prioritering for udvikling af forbrugerbeskyttelsespolitikken (EFT 92/C 186/01) med
henvisning til Rådets resolution af 25. juni 1987 om forbrugernes adgang til at søge
domstolenes hjælp (EFT 87/C 176/02).

Som det fremgår af undertitlen på Per Henrik Lindbloms bog, har
retsudviklingen i de engelsktalende lande været katalysator for, at
spørgsmålet om indførelse af adgang til kollektive søgsmål er rejst i de
nordiske lande. Opmærksomheden har navnlig samlet sig om den mo-
derne amerikanske udgave af den såkaldte »class action«, som de sene-
ste decennier har været fremholdt som både for- og skræmmebillede i
den internationale debat om »access to justice«.3

Udgangspunktet for denne debat har været den — for en traditionel
civilprocessuel betragtning — mest vidtgående af de former for class
actions, der er beskrevet i Rule 23 i Federal Rules of Civil Procedure,
nemlig fuldbyrdelsessøgsmål vedrørende erstatning m.v. Følgende ske-
matiske oversigt over processens stadier og den procesretlige regulering
kan give et indtryk af de kollektive søgsmåls potentiel:

(1) I sagens indledende fase tager retten stilling til, om sagen kan be-
handles som class action. Betingelserne herfor er navnlig, (a) at grup-
perepræsentanten selv gør krav gældende mod sagsøgte, og at hans
individuelle krav er typisk for de krav, der må antages at tilkomme de
øvrige medlemmer af gruppen, (b) at de juridiske og bevismæssige

3 Se nærmere herom Grupptalan s. 3 ff.
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spørgsmål, som er fælles for alle gruppemedlemmers krav, må antages
at dominere over spørgsmål, der er særlige for de enkelte gruppemed-
lemmers krav, (c) at grupperepræsentanten må antages at være i stand
til at repræsentere gruppemedlemmernes interesser på betryggende
måde, og (d) at den kollektive sagsbehandling ikke vil medføre ufor-
holdsmæssigt store praktiske problemer.

(2) Kan sagen herefter føres som class action, skal gruppemedlem-
merne underrettes om sagsanlægget, bl.a. for at de kan få mulighed for
at »melde sig ud« af gruppen og dermed sagen. Foretager de sig intet,
er de omfattet af en dom i sagen. Gruppemedlemmer, som er let iden-
tificerbare, skal underrettes ved individuel meddelelse; ellers er offent-
lig annoncering etc. tilstrækkelig.

(3) Sagen behandles og påkendes derefter i princippet efter samme
regler som individuelle søgsmål med den væsentlige modifikation, at
retten kontrollerer, at grupperepræsentanten på betryggende måde
varetager de ikke-mødende gruppemedlemmers interesser. Gruppere-
præsentanten må ikke forlige eller hæve sagen uden rettens godken-
delse, og i givet fald skal gruppemedlemmerne underrettes om ophæ-
velsen eller forliget.

(4) En dom i sagen har retskraft for de enkelte gruppemedlemmer (der
ikke har meldt sig ud) og modparten, uanset om den er i først- eller
sidstnævntes favør. Dommen har ikke nødvendigvis samme virkning
for alle medlemmer af gruppen, idet der er mulighed for opdeling i
undergrupper (»subclasses«), ligesom den kollektive behandling kan
begrænses til at angå bestemte spørgsmål.

(5) Går dommen ud på, at gruppemedlemmerne er berettiget til erstat-
ning eller lign., fordeles beløbet mellem dem, der falder inden for
dommens afgrænsning af gruppen (og eventuelle undergrupper), og
som kan idenficeres eller melder sig. Efter omstændighederne kan der
blive tale om fastsættelse af en samlet erstatningssum på basis, ikke af en
sædvanlig opgørelse af det enkelte gruppemedlems individuelle tab,
men beregninger med udgangspunkt i stikprøver, oplysninger fra den
domfældte modparts regnskaber etc. Når det beløb, der tilkommer det
enkelte gruppemedlem, er diminutivt, kan der blive tale om fordeling
af domsbeløbet ud fra cy-prés princippet, f. eks. således at »tilbagebe-
talingen« af oppebårne for høje priser sker ved afslidning i fremtidige
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priser, eller at erstatning for miljøskade betales, ikke til de skadelidte,
men til f. eks. en fond, der varetager de implicerede miljøinteresser.

Ikke mindst med hensyn til retshåndhævelses- og konfliktløsningsme-
toder er der væsentlige forskelle på anglo-amerikanske og nordiske
forhold, herunder lovgivning, retstraditioner og mentalitet. Bl.a. af den
grund er det vigtigt, at det retspolitiske spørgsmål om indførelse af
regler om kollektive søgsmål i nordisk ret ikke defineres så snævert, at
diskussionen begrænses til fordele og ulemper ved ukritisk overtagelse
af anglo-amerikanske regler, som let virker »systemfremmede«. Dette
er da også den væsentligste grund til, at begrebet kollektive søgsmål
ovenfor er gjort så rummeligt, at det omfatter mere end den ameri-
kanske class action. Det er herved tilstræbt, at diskussionen koncen-
treres om de i en nordisk sammenhæng centrale træk ved det anglo-
amerikanske eksempel, således at det fra starten holdes for øje, at der
ikke er spørgsmål om transplantation af regler, men om — i det omfang
eksemplet findes efterfølgelsesværdigt — indførelse af regler om kollek-
tive søgsmål, der er afstemt med forholdene i de nordiske lande.

I overensstemmelse hermed gøres i det følgende et forsøg på at
skitsere en overordnet retspolitisk sammenhæng for en nordisk diskus-
sion om indførelse af kollektive søgsmål (jf. 2); inden for denne ramme
lægges op til en nærmere diskussion af, hvorvidt eksemplet er efterføl-
gelsesværdigt (jf. 3), samt enkelte aspekter af spørgsmålet om, hvorle-
des regler om kollektive søgsmål kan afstemmes med nordiske forhold
(jf. 4).

Skal der formuleres nogle almindelige teser om indførelse af adgang til
kollektive søgsmål i nordisk ret, kommer de til at gå ud på,

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

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

- at kollektive søgsmål i en række situationer kan være et hensigtsmæs-
sigt supplement til de traditionelle rethåndhævelsesformer, og

- at kollektive søgsmål synes at kunne indpasses i nordisk ret, uden at
det giver anledning til uoverstigelige procestekniske problemer.
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2. Retshåndhævelsesmodeller
Det retspolitiske spørgsmål om indførelse af adgang til kollektive søgs-
mål i nordisk ret kan ses i lyset af de to modeller for retshåndhævelse,
som dominerer i de sammenhæng, hvor kollektive søgsmål navnlig til-
trækker sig opmærksomhed. Den civil- og offentligretlige retshåndhæ-
velse, der sigtes til, angår retlig regulering, der kan siges at beskytte
(bl.a.) den pågældende gruppes interesser.

Som eksempel kan nævnes beskyttelse af forbrugere mod vildledende
reklame. Denne beskyttelse har dels en offentligretlig side, jf. markeds-
føringslovgivningens vildledningforbud, dels en civilretlig side, jf. kon-
traktrettens regler om ugyldighed, fortolkning og kontraktbrud. Andre
eksempler er den retlige regulering af farlige produkter (offentligretlig
produktsikkerhedslovgivning og civilretlige regler om produktansvar
og kontraktbrud), af forurenende virksomhed (offentligretlige forbud/
påbud og civilretlige regler om miljøansvar), og ligebehandlingslovgiv-
ning (offentligretlige diskriminationsforbud og civilretlige regler om
erstatning og godtgørelse for ideel skade).

Forskellene på retshåndhævelsessiden mellem offentligretlig og civil-
retlig regulering af den nævnte type er søgt anskueliggjort i nedenstå-
ende skema.

Retshånd- Offentligretlig Civilretlig
hævelse

Primært handlingsdirigering individuel rets-
sigte styring beskyttelse

adfærdsregulering konfliktløsning
handlingsdirigering(?)

Karakte- makroorientering mikroorientering
ristika fremadrettet bagudrettet

gennemsnitlig konkret
rimelighed rimelighed

Sanktioner ikke-reparativt vir- reparativt virkende:
kende: straf, forbud, naturalopfyldelse,
påbud, konfiskation, erstatning m.v.
rettighedstab m.v.

Overvåg- offentlig myndighed individet i
ning, kontrol egen interesse
og påtale
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Skemaets to modeller prætenderer ikke i et og alt at afspejle faktisk
forekommende reguleringsformer. Meningen er at opstille nogle »ide-
altyper«, der rendyrker visse træk ved forskellige typer af retlig regu-
lering, og som dermed kan udgøre et udgangspunkt for en retpolitisk
diskussion. At modellerne således giver et bevidst forenklet billede,
viser sig bl.a. deri, at de ikke er i stand til at opfange den retshåndhæ-
velse, der kan varetages af interesseorganisationer. Der er her tale om
en blandingsform.

Forskellene på de to modeller kan ses som udtryk for, at der er
etableret en »arbejdsfordeling« mellem offentlige myndigheder og det
enkelte individ. Mens det er en offentlig opgave at varetage generelle/
kollektive interesser gennem fremadrettede, udelukkende præventivt
virkende sanktioner, er aktiveringen af de sanktioner, der (også) virker
reparativt til fordel for invidualinteresser afhængig af det enkelte in-
divids initiativ i egen interesse. Som nævnt ovenfor hører retshåndhæ-
velse ved interesseorganisationer til i grænselandet mellem de to »søj-
ler«.

Mens den offentligretlige models sanktioner ikke har nogen (økono-
misk set) reparativ funktion, er den civilretlige models reparative sank-
tioner egnet til ikke alene at kompensere, men også at varetage en
handlingsdirigerende funktion. Den civilretlige retshåndhævelse, her-
under civilprocessen, kan således ses ud fra såvel et konfliktløsnings-
som et handlingsdirigeringssynspunkt. De to synspunkter kan underti-
den pege i hver sin retning, når der skal tages stilling til fortolknings-
problemer eller retspolitiske spørgsmål. Spørgsmålet om de to funktio-
ners indbyrdes prioritering forekommer at være centralt i den forelig-
gende sammenhæng. Det synes dog først i de senere år at have tiltruk-
ket sig almindelig opmærksomhed, men kan næppe anses for afklaret.4

Dette er baggrunden for spørgsmålstegnet i feltet for den civilretlige
models primære sigte.

Set i lyset af de opstillede modeller kan de kollektive søgsmål ses som
(endnu) en blandingsform, der befinder sig i grænselandet, og hvorved
der gøres forsøg på at opbløde den strenge »arbejdsfordeling« mellem
offentlige myndigheder og private (det enkelte individ) gennem en
kombination af elementer fra hver af skemaets to modeller.

4 Se Grupptalan f. eks. s. 435 ff. om bl.a. Ekelöfs indsats. Se også Carbells anmel-
delse i SvJT 1989 s. 61 ff. af Bengt Lindell »Partsautonomins gränser« (1988).
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Ud fra den her valgte synsvinkel kan det retspolitiske spørgsmål om
indførelse af adgang til kollektive søgsmål i nordisk ret herefter siges at
gå ud på, om der bør foretages et sådant »mix« af elementer, at offent-
lige myndigheder sættes i stand til at aktivere sanktioner, der virker
reparativt til fordel for individer, og/eller at enkeltindivider eller inter-
esseorganisationer uanmodet aktiverer civilretlige sanktioner til fordel
for (også andre) enkeltindivider og derigennem forsyner den civilret-
lige retshåndhævelse med øget reparativ, og dermed også øget hand-
lingsdirigerende effekt.

3. Er der brug for kollektive søgsmål i nordisk ret?
Som problemstillingen er lagt til rette i det foregående, skulle hoved-
sigtet med en adgang til kollektive søgsmål i nordisk ret være at for-
bedre mulighederne for at sikre den retlige regulerings gennem-
slagskraft i praksis. Spørgsmålet er, om de kendte retshåndhævelses-
former i sådanne tilfælde lider af sådanne svagheder, at kollektive søgs-
mål fremstår som nyttigt supplement.

Det, som i første række er med til at afgrænse den gruppe, hvis
medlemmer der er spørgsmål om at repræsentere i et kollektivt søgs-
mål, er et indgreb i flere personers individualinteresser foretaget ved
én og samme handling eller ved en serie af ensartede handlinger. Som
eksempler på sådanne »massekrænkelser« kan nævnes tilfælde,

hvor samtlige eksemplarer af et massef remstillet produkt lider af samme
konstruktionsfejl, som gør det farligt eller mangelfuldt i øvrigt,

hvor en virksomhed eller en offentlig myndighed beregner sig højere
priser, gebyrer, afgifter etc., end der er belæg for i aftale eller
lovgivningen,

hvor en virksomhed anvender en standardkontrakt med urimelige vil-
kår.

hvor et stort antal personer forledes til at indgå aftale med en virksom-
hed, der i sin markedsføring anvender vildledende metoder eller
manipulerende salgsformer efter et bestemt, almindeligt fulgt
mønster,

hvor en virksomheds forurening forvolder skade på eller generer be-
boerne i et større område,
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hvor arbejdsgiveres ansættelsesvilkår eller personalepolitik er i strid med
lovgivning om ligeløn eller anden ligebehandling,

hvor virksomheders eller organisationers adfærd i forhold til etniske
eller religiøse mindretal er groft krænkende over for individer
tilhørende mindretallet.

I de fleste af disse tilfælde vil samtlige gruppemedlemmers civilretlige
retsstilling være stort set den samme. Dersom den pågældende »mas-
sekrænkelse« efter en civilretlig bedømmelse kan udløse f. eks. ugyl-
dighed, tilbagebetaling, erstatning eller godtgørelse til fordel for et
gruppemedlem, tilkommer sådant krav på papiret i almindelighed
samtlige gruppemedlemmer.5

Efter den traditionelle, civilretlige model afhænger det af det enkelte
gruppemedlem, om kravet gøres gældende. Om fornødent må det ske
gennem proces. Alle praktiske erfaringer viser imidlertid, at det i rea-
liteten kun er en meget beskeden del af de berørte gruppemedlemmer,
der i tilfælde af den beskrevne art er i stand til eller har tilstrækkeligt
incitament til på egen hånd at aktivere de civilretlige sanktioner. Dette
skyldes navnlig en kombination af det enkelte gruppemedlems ukend-
skab til sin retsstilling samt psykologiske og økonomiske faktorer, her-
under at det for den enkelte hyppigt drejer sig om beløb, der står i et
misforhold til omkostningerne og besværet ved at gå til domstolene
(eller til et klagenævn). Krav under en vis beløbsgrænse er ganske en-
kelt »individuellt oprocessbara«.6

Selv om det enkelte gruppemedlems krav er stort nok til at være
»individuellt processbart«, medfører forskellen på de beløbsstørrelser,
der står på spil for hver af parterne i en individuel proces, en ubalance
i processen, idet den interesse, gruppemedlemmets modpart har i sa-
gens udfald, jævnligt rækker en hel del videre end det enkelte grup-
pemedlems. Som følge heraf er der normalt ganske andre grænser for,

5 Den nærmere afgrænsning af gruppen må foretages i lyset af bl.a. regler om
forældelse.

6 Om dette begreb se nærmere Grupptalan f. eks. s. 451. For behandling ved det
danske Forbrugerklagenævn, der blev oprettet bl.a. for at muliggøre behandling
af sager, som er »individuellt oprocessbara« ved domstolene, gælder det nu som
almindelig betingelse, at forbrugerens vederlag for den ydelse, som klagen an-
går, skal være mindst 500 kr.
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hvilke ressourcer modparten har incitament til at kaste ind i den indi-
viduelle sag.

De nævnte problemer ved den individuelle civilretlige retshåndhæ-
velse formindskes, i det omfang de retlige og praktiske muligheder for
samlet optræden i form af subjektiv kumulation (eller inden for det
arbejdsretlige system) er til stede. De praktiske muligheder herfor af-
hænger af, om den pågældende gruppe i forvejen er organiseret (f. eks.
i en fagforening) eller uden alt for stort besvær kan lokaliseres og kon-
taktes med henblik på samlet optræden, som f. eks. naboerne til en
forurenende virksomhed, lejerne i en bebyggelse og de (uorganiserede)
ansatte i en virksomhed.

I en række tilfælde, f. eks. på forbrugerområdet, er gruppemedlem-
merne typisk ikke organiseret på forhånd og svære at lokalisere, idet de
er spredte og ikke har andet til fælles end den omstændighed, at de er
ramt af den pågældende »massekrænkelse«. Medmindre der er tale om
forholdsvis indgribende skadevirkninger for den enkelte, savner det
enkelte gruppemedlem i sådanne tilfælde som oftest incitament til at
tage initiativ til at organisere gruppen med henblik på samlet optræden.

Det er nok i almindelighed relativt overskuelige tab, der forvoldes det
enkelte gruppemedlem ved »massekrænkelser«. Samlet kan der imid-
lertid være tale om betydelige beløb, som set fra modpartens synsvinkel
ofte er ensbetydende med tilsvarende økonomiske fordele. Udsigten
hertil kan i særlig grad friste til spekulation i svaghederne ved den
civilretlige retshåndhævelse eller dog til ligegyldighed med hensyn til
overholdelsen af den civilretlige regulering.

De særlige retshåndhævelsesproblemer ved »massekrænkelser« synes
endvidere at have social slagside. De faktorer, der kan afskære det
enkelte gruppemedlem fra at nyde godt af de reparativt virkende sank-
tioner, synes efter deres beskaffenhed at have størst effekt for de socialt
vanskeligst stillede grupper (eller gruppemedlemmer), for hvem de
økonomiske tab ved »massekrænkelser« af den beskrevne art alt andet
lige er mest følelige.

De nævnte svagheder ved den civilretlige rethåndhævelsesmodel ved
»massekrænkelser« kan ses som et udslag af spændingerne mellem et
samfund præget af (stadigt stigende) økonomisk koncentration og stan-
dardisering og et civilprocessystem, som stadig er orienteret mod de
enkelte individer. Det adækvate svar på de problemer, som massepro-
duktion og massekontrahering har skabt for den civilretlige retshånd-
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hævelse, forekommer for en umiddelbar betragtning at være en ju-
stering af den civilretlige sanktionsmekanisme i retning af bedre mu-
ligheder for kollektiv rethåndhævelse.

I de nordiske lande har det traditionelle svar imidlertid været ind-
førelse af mere eller mindre intensiv, offentligretlig regulering udfor-
met i overensstemmelse med den nævnte offentligretlige model.

Flere forhold taler dog for supplerende regler, der giver adgang til
kollektive søgsmål. I det omfang den traditionelle civilretlige retshånd-
hævelse kommer til kort over for »massekrænkelser«, jf. overfor, kan
kollektive søgsmål (i modsætning til traditionel offentligretlig regu-
lering) sikre en vis praktisk gennemslagskraft af de reparativt virkende
sanktioner. På tilsvarende måde kan kollektive søgsmål bidrage til at
støtte en betryggende civilretlig præjudikatudvikling på områder, hvor
den enkeltes krav jævnligt er »individuellt oprocessbart«, eller hvor den
omtalte ubalance mellem parterne typisk gør individualprocesser min-
dre egnede i så henseende.7

Også når det drejer sig om den fremadrettede handlingsdirigerende
funktion (i øvrigt) synes en adgang til kollektive søgsmål at kunne være
et nyttigt supplerende retshåndhævelsesmiddel. Gennemslagskraften
af den offentligretlige regulering er således i vidt omfang afhængig af
de ressourcer, der stilles til dens rådighed. Ressourcetildelingen beror i
almindelighed i højere grad på den politiske og statsfinansielle udvik-
ling end det aktuelle reguleringsbehov. Af hensyn hertil kan det være
grund til at supplere den offentligretlige regulering med en adgang til
private kollektive søgsmål, som tillige i det hele taget kan varetage en
»watchdogfunktion« og derigennem modvirke følgerne af bureaukra-
tisk træghed etc. »Watchdogs« i form af private interesseorganisationer
eller enkeltpersoner, der kan anlægge kollektive søgsmål som grup-
perepræsentanter, kan også have en nyttig funktion ved »massekræn-
kelser«, der udspringer af offentlige virksomheders eller myndigheders
adfærd, bl.a. på det stigende antal områder, hvor der konkurreres med
private virksomheder.

7 Den finske Konsumentombudsmannen kan dog optræde som rettergangsfuld-
mægtig for forbrugere i individuelle retssager med henblik på at fremme præ-
jukatudviklingen og sikre gennemslagskraften af Konsumentklagonämndens af-
gørelser. Ordningen er nærmere omtalt af Jyrki Tala i »Grupptalan i konsu-
mentmål«(NEK-rapport 1990:7) s. 99 ff.
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Også set i lyset af internationaliseringen synes en adgang til kollektive
søgsmål på grund af disses civilretlige islæt at kunne være et nyttigt
supplement til de traditionelle retshåndhævelsesformer. Ved »masse-
krænkelser«, der udspringer af en udenlandsk virksomheds transnatio-
nale aktivitet, kan der således være væsentlig forskel på, om der skrides
ind over for den udenlandske virksomhed ved hjælp af de traditionelle
offentligretlige virkemidler eller ved aktivering af civilretlige sanktio-
ner. I sådanne tilfælde kan det være svært for værtslandets administra-
tive myndigheder at »nå« den udenlandske virksomhed, idet hjemlan-
dets myndigheder ikke i almindelighed er forpligtet til at håndhæve
fremmed offentligretlig lovgivning, herunder anerkende eller tvangs-
fuldbyrde afgørelser truffet i henhold hertil. I forhold til lande, der har
tiltrådt EF-domskonventionen eller Lugano-konventionen, vil derimod
en dom, som giver gruppemedlemmerne krav på erstatning eller kon-
traktretlige retsfølger være omfattet af konventionernes regler om
anerkendelse og fuldbyrdelse af domme.8

Der er i det foregående peget på en række forhold til støtte for en
adgang til kollektive søgsmål som et supplement til de traditionelle
former for retshåndhævelse. Der er bl.a. peget på, at uanmodet hånd-
hævelse af gruppemedlemmers civilretlige krav kan have en nyttig
handlingsdirigerende effekt. Anlægges derimod et konfliktløsnings-
synspunkt på gennemførelsen af civilretlige retsfølger, kan den uan-
modede repræsentation forekomme malplaceret, idet den skaber en
retskonflikt mellem de umiddelbart berørte parter, som ikke selv har
formuleret nogen tvist. Den retspolitiske vurdering af nytten ved kol-
lektive søgsmål afhænger således bl.a. af den indbyrdes prioritering af
handlingsdirigerings- og konfliktløsningssynspunkter i civilretlige sam-
menhæng. Som det er fremgået, er dette diskussionsoplæg funderet i

8 Konventionernes anvendelsesområde er »borgerlige sager, herunder handels-
sager«, jf. deres art. 1, der i samme åndedrag tilføjer, at sager om bl.a. »admi-
nistrative anliggender« ikke omfattes. EF-domstolen har udtalt (jf. sag 29/1976,
LTU mod Eurocontrol, Samlingen 1976.1541), at begrebet »borgerlige sager«
ikke skal fastlægges ud fra et givet lands ret, men er et selvstændigt begreb, der
må fortolkes dels ud fra konventionens formål og opbygning dels ud fra de
almindelige principper, der kan udledes af de nationale retssystemer under ét.
Det ligger fast, at konventionen ikke omfatter offentlige myndigheders udøvelse
af offentligretlige beføjelser.
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den opfattelse, at handlingsdirigeringssynspunkter bør tillægges af-
gørende betydning i den foreliggende sammenhæng.9

En adgang til uanmodet repræsentation af gruppemedlemmer, som
ikke selv er i stand til eller ikke har tænkt sig på egen hånd at anlægge
retssag, indebærer, at flere sager kan og vil blive anlagt. Dette er ud fra
de anførte retshåndhævelsessynspunkter anset for en i princippet po-
sitiv effekt, men kan også give næring til den betænkelighed, at dom-
stolsapparatet vil blive overbelastet. Det forhold, at der via regler om
kollektive søgsmål tilvejebringes realistiske mulighed for (samlet) på-
kendelse af »individuellt oprocessbara« krav, er dog ikke ensbetydende
med, at det i noget stort omfang bliver nødvendigt at udnytte denne
mulighed som andet end et påtrykningsmiddel under udenretlige for-
handlinger. Erfaringerne fra USA, hvor procestilbøjeligheden nok er
betydeligt større end i de nordiske lande, peger da heller ikke i retning
af høje sagstal.10 Udformes de nærmere regler om kollektive søgsmål
således, at de almindelige principper om erstatning af sagsomkostnin-
ger kommer til at finde tilsvarende anvendelse (jf. herom nedenfor),
synes der ikke at være grund til at frygte en overbelastning af dom-
stolsapparatet.

4. Om udformningen af kollektive søgsmål i nordisk ret
Den nordiske tradition for offentligretlig regulering kan gøre det nær-
liggende, at interessen i første omgang samler sig om offentlige myn-
digheder som initiativtagende grupperepræsentant i kollektive søgsmål.
De første spæde skridt, der allerede er taget i retning af kollektive
søgsmål, peger da også den vej. Jf. således den igangværende svenske
forsøgsvirksomhed ved Allmänna Reklamationsnämnden og den finske

9 Ud over henvisningerne i note 4 kan nævnes (økonomen) Lars Werins kommen-
tarer i Ekonomi och rättssystem (1982) s. 232 (om de forskellige synspunkter på
den »dispositiva köprättens yttersta betingelser«): »Frågar man lagstiftare och
domstolar om vilken teori som har mest för sig, verkar det som om de oftast
svarar att konfliktlösningsmotivet dominerar,. Mot denna uppfattning kan
emellertid andragas att det förefaller osannolikt att skattebetalarne skulle vara
villiga att långsiktigt finansiera en mycket kostnadkrävande «konfliktlösnings-
service« åt privata subjekt, om de inte samtidigt såg en annan funktion och lade
hovedvikten vid den, nämligen funktionen att skapa incitament för avtalsbete-
ende som man vill uppfatta som »nyttiga«.»

10 Jf. nærmere Grupptalan s. 138 ff.



Konsumentombudsmans adgang til at optræde som rettergangsfuld-
mægtig — begge kort nævnt i det foregående.

Om den udvikling, der tegner sig på forbrugerområdet i Danmark,
kan der henvises til betænkning (nr. 1236/1992) om ny markedsførings-
lov.

Betænkningen indeholder bl.a. forslag om, at der i forbindelse med
forbudsdomme kan gives sådanne »påbud, som er må anses for nød-
vendige for at sikre:.... b) genoprettelse af den forud for den ulovlige
handling eksisterende tilstand, herunder om tilintetgørelse eller tilba-
gekaldelse af produkter og om udsendelse af oplysninger eller berigti-
gelse af angivelser.« (betænkningsudkastet §8, stk. 1). I bemærknin-
gerne til bestemmelsen (betænkningen s. 26) siges det bl.a., at sådanne
påbud kan anvendes til at forlange ulovligt opkrævede beløb tilbagebe-
talt, men ikke erstatning for videregående tab (der skal reguleres ved
særlig bestemmelse, se ndf), og at der »i det hele taget ikke er anden
begrænsning.... end den, at påbudet skal være nødvendigt til sikring af
genoprettelse af status quo«, idet det dog skal respektere et proportio-
nalitetsprincip og retsordenens almindelige regler. Den foreslåede be-
stemmelse kan bl.a. »anvendes i sager, hvor mange forbrugere har
været udsat for samme lovstridige adfærd, og hvor det vil være uproble-
matisk for vedkommende erhvervsdrivende på eget initiativ via kunde-
kartotek m.v. at rette for sig. Ligesom en offentlig myndighed eller
institution i en sådan situation i overensstemmelse med god forvalt-
ningsskik på eget initiativ vil rette for sig, findes der private virksom-
heder, som gør det samme. Bestemmelsen i §8, stk. 1, litra b, giver
mulighed for at udstede et påbud herom til en virksomhed, som for-
holder sig passiv.«

Betænkningsudkastets § 8, stk. 2, indeholder forslag om indførelse af
en udtrykkelig bestemmelse om, »at handlinger i strid med loven på-
drager erstatningsansvar«.

Efter betænkningsudkastets § 14, stk. 1, kan sag om forbud, påbud og
erstatning efter § 8 anlægges af enhver med »retlig interesse deri«,
hvorimod Forbrugerombudsmanden i almindelighed ikke kan anlægge
erstatningssag, men vel sag om forbud og påbud efter §8, stk. 1. Ud-
kastet giver således Forbrugerombudsmanden og private (interesseor-
ganisationer og enkeltindivider) med »retlig interesse« mulighed for at
optræde som uanmodet grupperepræsentant i kollektive søgsmål, idet
grupperepræsentanten via de nævnte sager om påbud til genopretning
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af status quo reelt får mulighed for at aktivere reparativt virkende
retsvirkninger (dog ikke videregående erstatningskrav) på alle gruppe-
medlemmers vegne.

Når det drejer sig om (videregående) erstatning giver udkastet der-
imod ingen mulighed for kollektive søgsmål (i den her omhandlede
forstand). Skridt i denne retning er dog taget i udkastets § 15: »Dersom
en flerhed af forbrugere i forbindelse med overtrædelse af bestemmel-
serne i denne lov har ensartet krav på erstatning, kan Forbrugerom-
budsmanden på begæring indtale kravene under et«. Ifølge forslaget
forudsætter Forbrugerombudsmandens optræden på gruppens vegne,
at der fremsættes begæring herom af de repræsenterede. Den foreslå-
ede bestemmelse muliggør således ikke uanmodet repræsentation og
dermed heller ikke kollektivt søgsmål i den her anvendte betydning.
Det fremgår dog af betænkningen (s. 31), at Forbrugerombudsmanden
kan rette henvendelse til de krænkede om, at han vil tage initiativ til et
kumuleret erstatningssøgsmål, og derved opnå de fornødne begærin-
ger til sagsanlæg.

Betænkningens forslag er på de nævnte punkter gentaget i det lov-
forslag, der blev fremsat af den daværende regering den 21. oktober
1992 (L 50 Folketinget 1992-93). Lovforslaget blev trukket tilbage efter
regeringsskiftet i januar 1993. Årsagen hertil synes ikke at have været
betænkeligheder ved de omtalte bestemmelser, (men et andet syn på
bl.a. spørgsmålet om den fremtidige regulering af tilgift og præmie-
konkurrencer).

Der synes ikke at være tungtvejende grunde til at stille spørgsmålet om
offentlige og private kollektive søgsmål som et enten-eller. Siden op-
rettelsen af forbrugerombudsmandsinstitutionerne har da også såvel
disse som private (organisationer og/eller enkeltindivider) haft søgsmåls-
kompetence i markedsføringssager, uden at dette synes at have givet
anledning til problemer.11 Har der været problemer, kan de hævdes
snarere at bestå i, at interesseorganisationer (og individuelle forbru-
gere) har været for tilbageholdende med at udnytte deres søgsmåls-

11 Mens privates søgsmålskompetence i forbudssager vedrørende overtrædelse af
markedsføringslovgivningen i Finland, Norge og Sverige er subsidiær i forhold
Forbrugerombudsmandens, er den i Danmark alene betinget af det sædvanlige
krav om »retlig interesse«.
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kompetence. Det tidligere anførte »watchdogsynspunkt« taler da også
for, at der i kollektive søgsmål i almindelighed bør være privat søgs-
målskompetence (»retlig interesse« forudsat) for interesseorganisatio-
ner og individuelle gruppemedlemmer. Private interesseorganisationers
og enkeltpersoners kompetence til at optræde som grupperepræsen-
tanter i et kollektivt søgsmål bør dog nok undergives den begrænsning,
at retten i det enkelte tilfælde har mulighed for at afvise kollektiv be-
handling, hvis den private grupperepræsentant efter en konkret vur-
dering ikke er at i stand til at varetage gruppemedlemmernes interesser
på betryggende måde.

Eventuelle principielle betænkeligheder vedrørende offentlige myn-
digheders aktive intervention i civilretlige retsforhold, synes ikke at veje
tungt, når der er tale om myndigheder, der ligesom forbrugerombuds-
mandsinstitutionen er etableret med det formål bl.a at være talerør for
og varetage bestemte interesser hos grupper, hvis medlemmer kan
havde svært ved at varetage deres interesser individuelt og vanskeligt
lader sig organisere til samlet optræden. Indføres der adgang til kol-
lektive søgsmål, ligger opgaven som grupperepræsentant i sådanne sa-
ger i naturlig forlængelse heraf. Ligestillingsrådet er et andet eksempel
på en offentlig myndighed af denne art. På områder, hvor der ikke
findes offentlige myndigheder med disse karakteristika, stiller sagen sig
noget anderledes, hvorfor privat søgsmålskompetence til kollektive
søgsmål kan siges at være så meget vigtigere.

Spørgsmålet om sagsomkostninger er af central betydning ved udform-
ning af regler om kollektive søgsmål.12 Det må være udelukket at påføre
de enkelte gruppemedlemmer omkostninger ved en retssag, som uden
deres anmodning er anlagt på deres vegne. Med hensyn til sagsomkost-
ninger er det grupperepræsentanten, der er part på gruppens side. Når
bortses herfra, er det imidlertid et spørgsmål, om der er tilstrækkelig
grund til at fravige de almindelige nordiske regler om fordeling af
sagsomkostninger. Når grupperepræsentanten er en offentlig myndig-
hed, synes der i hvert fald ikke at være nogen grund til særregler. Ved
private kollektive søgsmål kan den omkostningsrisiko, der efter de al-
mindelige regler må bæres af grupperepræsentanten (= den pågæl-
dende interesseorganisation eller et individuelt gruppemedlem), dog

12 Se nærmere Grupptalan s. 283 ff.
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medføre en større procestilbageholdenhed end ønskeligt ud fra et rets-
håndhævelsessynspunkt. Dette kan dog næppe begrunde særregler, som
forringer mulighederne for, at gruppens modpart kan få dækket sine
omkostninger.13 Snarere synes der at være grund til at overveje løsnin-
ger, hvorefter grupperepræsentantens omkostningsrisiko ved private
kollektive søgsmål på de forskellige reguleringsområder (f. eks. forbru-
gerbeskyttelse, ligebehandling etc. eller delområder heraf) helt eller
delvis reduceres ved hjælp af særlige i dette øjemed oprettede fonde.

Særlige spørgsmål, som ikke kendes i sædvanlige individuelle søgsmål,
opstår ved fordelingen af beløb, som under et kollektivt søgsmål måtte
være indtalt på gruppemedlemmernes vegne. Denne fordeling synes i
vidt omfang at kunne tilrettelægges efter samme principper som dem,
der gælder ved udlodninger fra et konkursbo. Står det beløb, der til-
kommer de enkelte gruppemedlemmer, i misforhold til omkostnin-
gerne ved fordelingen, kan der på tilsvarende måde som efter ameri-
kansk ret blive tale om anvendelse efter cy-prés princippet.14 Det samme
gælder beløb, der tilkommer gruppemedlemmer, som ikke kan lokali-
seres. De ovenfor skitserede fonde synes at være nærliggende kandida-
ter som betalingsmodtagere efter sådanne cy-prés løsninger.15

Indførelse af regler om kollektive søgsmål i nordisk ret rejser en række
procestekniske spørgsmål, som det vil føre alt for vidt at komme ind på
i dette diskussionsoplæg, der er søgt koncentreret om de mere princi-
pielle overvejelser, som tanken om indførelse af kollektive søgsmål i
nordisk ret kan give anledning til.

Under forhandlingerne bliver forhåbentlig lejlighed at komme nær-
mere ind på spørgsmål såsom rettens materielle procesledelse, forligs-

13 Jf. Per Ole Träskman i Grupptalan i konsumentmål (NEK 1990:7) s. 173, sam-
menholdt med Inge Lorange Backer samme sted s. 158 ff.

14 Jf. således også princippet den danske konkurslovs § 153, stk. 2, hvorefter skif-
teretten kan bestemme, at dividendebeløb, hvis udbetaling vil medføre ufor-
holdsmæssige omkostninger, tilfalder statskassen. Jf. også bestemmelsens stk. 3,
hvorefter dividendebeløb, som ikke inden et år efter udlodning har kunnet
udbetales, tilfalder statskassen.

15 Jf. herved den danske ferielovs § 22, hvorefter feriegodtgørelse, der ikke hæves
i rette tid af lønmodtageren, tilfalder Arbejdsmarkedets Feriefond, hvis midler
anvendes til ferieformål for lønmodtagere.
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indgåelse, litispendéns, dommens retskraftvirkninger, sikringen af de
enkelte gruppemedlemmers ret til »udmeldelse« af gruppen og deres
intervention i sagsførelsen etc. En del af disse problemstillinger har
kraftige materielretlige overtoner, som det forhåbentlig også bliver mu-
ligt at inddrage i debatten. Dette gælder f. eks. de bevismæssige pro-
blemer vedrørende eventuel udmåling af de erstatningsbeløb, der til-
kommer de enkelte gruppemedlemmer, som er anonyme under sa-
gen.16

16 Grupptalan indeholder et omfattende og inspirerende grundlag for drøftelser
af bl.a. de opregnede spørgsmål. Inspiration kan også hentes hos Inge Lorange
Backers rapport i Grupptalan i konsumentmål (NEK 1990:7) s. 143 ff med
tilhørende lovskitse samt Per Ole Träskmans bemærkningetr hertil samme sted
s. 163 ff.


