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Ansvarsspørgsmål ved aftaler om
Edb-programmer

Af advokat JACOB NØRAGER-NIELSEN, Danmark.

I. Indledning og generel problemstilling

Emnet for nærværende referat er omfattende. Dette kunne tale for en ind-
skrænkning. Alligevel har jeg - med henblik på den tese, som danner afslutningen
på referatet, og i et forsøg på at bidrage til en bred diskussion på Juristmødet -
anlagt en vis udvidende fortolkning af emnet. Selvom hovedvægten vil blive lagt
på erstatningsmæssige problemer i kontraktsmæssige forhold vedrørende edb-pro-
grammel, vil jeg i visse tilfælde også se på leverandørens generelle hæftelse for
edb-leverancens kontraktsmæssighed.

Referatet vil kun angå den kontraktsmæssige hæftelse for leverandøren. Dis-
kussionen ville imidlertid blive ufuldstændig, hvis man ikke også i et vist omfang
inddrog spørgsmålet om ansvar for produktskader, idet dette i hvert fald ud fra et
teoretisk standpunkt er af stor interesse, selvom det jo ikke bare vedrører relatio-
nen mellem parterne, men også har betydning for spørgsmålet om ansvar over for
trediemand. Dette er derfor gjort.

Selvom referatet i første række angår edb-programmel, vil en gennemgang af emnet på
baggrund af en skarp opdeling mellem kontrakter vedrørende henholdsvis maskinel og pro-
grammel kun i ringe grad afspejle de almindelige i praksis forekommende kontraktssituatio-
ner. Det er således i 1990 en helt sædvanlig situation, at en edb-leverance i hvert fald set fra
brugerens side fremstår som en totalleverance inkluderende såvel maskinel, programmel
som teknisk rådgivning - være sig fra en enkelt eller fra flere forskellige leverandører. Visse
af de følgende angivne standpunkter angår derfor denne sædvanlige totalleverance i edb-
retten. Udfra en praktisk betragtning er der her ikke tale om en væsentlig afvigelse fra em-
net, idet det er erfaringen, at de problemer, som edb-leverancer i skrivende stund for-
volder, i stigende grad er forbundet med fejl og mangler ved programmellet, således at også
ansvarsproblemerne i overvejende grad angår ydelsespligten vedrørende programmellet,
mens omvendt det leverede maskinel allerede for mange år siden har opnået en meget høj
grad af driftssikkerhed.

Også den økonomiske interesse knytter sig i stigende grad til leverancerne af program-
mel. Når bortses fra meget store installationer, vil programmel-prisen, herunder betalingen
for vedligeholdelse af programmellet, typisk udgøre langt den væsentligste del af prisen for
en edb-leverance.

Programmelleverancer kan angå standardprogrammel, som leverandøren har
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udarbejdet én gang for alle og derefter markedsfører i en ensartet form. Pro-
grammellet kan imidlertid også være udviklet programmel, der er konstrueret
specielt til den enkelte brugers behov.

Standardprogrammellet betegnes til tider, især når der er tale om programmel, der kø-
bes i detailhandlen som hyldevare indpakket i en lukket plasticemballage, som dåsepro-
grammel eller plasticprogrammel. Der udtrykkes hermed, at der reelt er tale om en færdig
handelsvare på linie med grammofonplader eller compact discs.

Udviklingsprogrammellet vil i mange tilfælde være skabt på grundlag af et til den på-
gældende opgave i forvejen eksisterende standardprogrammel, som imidlertid tilrettes un-
der hensyn til den enkelte brugers behov, men det forekommer også, at den stillede opgave
er så speciel, at programmellet må skræddersys næsten fra bunden.

Der hersker en betydelig terminologisk forvirring i edb-praksis, og der er ingen
tvivl om, at denne terminologiske uorden har medvirket til en tilsvarende uklar-
hed såvel i kontraktspraksis som i behandlingen af edb-retlige konflikter for dom-
stolene eller i voldgiftsretter. Der vil ikke i nærværende referat blive lagt vægt på
terminologiske spørgsmål, men mere uspecificeret blive anvendt udtrykket ma-
skinel svarende til, hvad der ofte betegnes som hardware og udtrykket program-
mel svarende til, hvad der i andre sammenhænge kaldes software.

Det er referentens opfattelse, at den store terminologiske uklarhed i edb-bran-
chen i sidste ende er et beskrivelsesproblem, som også kendes på andre teknisk
betonede områder, og at den hindring, som uklarheden kan udgøre for en for-
nuftig bedømmelse af edb-retlige konflikter, ikke bør overdrives.

Jeg henviser til, at det i visse filosofiske sammenhænge er anerkendt, at man godt kan
gennemføre en logisk argumentation uden vedtagelse af aldeles præcise definitioner, blot
der ikke opstår direkte modsigelser. Jeg tror tilsvarende, at det tjener udviklingen af edb-
retten ikke i for høj grad at lade den notorisk uordentlige terminologi forlede til, at man
fortaber sig i for vidtgående overvejelser om terminologi og begrebsfastlæggelser.

I edb-kontraktspraksis er det f.eks. således hyppigt forekommende, at kontrakten - in-
spireret af anglo/amerikanske unoder - indeholder en lang række definitioner af begreber,
som overhovedet ikke anvendes i den konkrete kontrakt, hvor omvendt vitale kontraktsret-
lige spørgsmål kan være uomtalte. Men denne konciperingsmæssige „over-kill" volder alli-
gevel i sidste ende sjældent alvorlige problemer ved kontraktens fortolkning og udfyldning.

Man fristes til i denne sammenhæng at citere den danske forfatter Poul Henningsens sen-
tens om for overdreven sproglig præcision: Man beder ikke en en-øjet mand om et møde
under tre øjne.

Som det fremgår af referatets afsluttende tese, er det grundlæggende syns-
punkt, at edb-retten kan og bør indordnes under almindelige køberetlige, entre-
priseretlige og kontraktsretlige principper iøvrigt. Købelovgivningen er fortsat
meget ensartet i de nordiske lande, og også de entrepriseretlige grundsætninger
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er i det væsentlige ens. Selvom den følgende gennemgang af problemerne - de le-

ge lata såvel som de lege ferenda - i første række må sigte på dansk ret, er det al-

ligevel referentens opfattelse, at de angivne synspunkter derfor vil have rimelig

gyldighed også i de øvrige nordiske lande og altså vil kunne danne et egnet grund-

lag for diskussion.

Alene denne ensartethed i det retlige grundlag taler isoleret set for at søge edb-retten
videreudviklet på nordisk basis i henhold til referentens tese. Dette vil yderligere efter re-
ferentens opfattelse ikke støde mod udviklingslinier i den internationale edb-ret - i det om-
fang sådanne overhovedet eksisterer.

II. Edb-retlig litteratur og baggrunden for referentens tese

Mens omfanget af den mere teknisk prægede edb-litteratur er meget betydelig,

er litteraturen om edb-kontraktsretlige emner i de nordiske lande mere sparsom.

Uden for Norden foreligger efterhånden en del edb-retlig litteratur, men der er i vid
udstrækning tale om værker, der angår retssystemer, som afviger væsentlig fra de nordiske
landes. Det er også referentens opfattelse, at især de fleste af de anglo/amerikanske værker
om edb-kontraktsret er skuffende således at forstå, at problemstillinger, som må fore-
komme centrale ud fra et nordisk og kontinentalt synspunkt, ofte kun i beskeden grad er
undergivet behandling.

De første samlede fremstillinger af kontraktsretlige problemer vedrørende edb i Norden
er Jørgen Bull's beskrivelse af norsk ret vedrørende edb-kontrakter i Jørgen Bull: „Edb-
kontrakter" (Oslo 1981), og Odd-Einar Christophersen og Arve Føyen's samtidige bog
„Edb-anskaffeiser" (Oslo 1981).

Hvad angår svensk ret har Peter Seipel udover den mere teoretiske anlagte „Computing
Law" (1977) lagt navn til „Anskaffning af programvara" udgivet af Försvarets Materielverk
i 1981, som indeholder en række praktiske anvisninger i forbindelse med programmelanskaf-
felser.

En væsentlig rapport vedrørende svensk ret af Ulf Hanson, som også har leveret en ræk-
ke yderligere bidrag til edb-retten, er „Produktansvar inom ADB-området" (ADB-rapport
nr. 1979/14), som indeholder en gennemgang af produktansvarsproblematikken i relation til
edb.

Primo 1987 udgav referenten i Danmark en bog om edb-kontrakter (Jacob Nø-

rager-Nielsen: Edb Kontrakter, København 1987). Det grundlæggende synspunkt

i bogen var - i overensstemmelse med nærværende referats tese - at edb-retten

skulle søges indordnet under almindelige køberetlige, entrepriseretlige og kon-

traktsretlige principper iøvrigt, men under tilbørlig hensyntagen til de modifika-

19 Nordisk juristmøde



290 Jacob Nørager-Nielsen

tioner i reglerne, som særlige edb-retlige fænomener begrunder. Det var og er så-

ledes fortsat referentens opfattelse, at edb-kontraktsretten meningsfyldt kan be-

skrives under anvendelse af velkendte kontraktsretlige principper.

I bogen om Edb-kontrakter blev det angivet, at især spørgsmålet om rettigheder ved-
rørende programmel næppe kunne finde en tilfredsstillende løsning efter den på tidspunktet
for bogens udgivelse gældende lovgivning. Dette er der imidlertid i mellemtiden rådet bod
på, idet der flere steder i Norden - selvom der trods bestræbelser herpå ikke er opnået fuld
nordisk retsenhed - er gennemført love i tilslutning til det eksisterende retsværn efter op-
havsretslovene, som sikrer ophavsret til værker i form af edb-programmel. Det er væsentlig
for referenten, at man altså også på dette område i princippet ikke har søgt etableret en sui
generis-beskyttelse, men næsten overalt har accepteret, at beskyttelse skulle etableres som
en udbygning af det ophavsretlige værn, og altså i sidste ende er havnet i en indordning un-
der et i forvejen veletableret regelsystem.

Det standpunkt, som var anlagt i referentens bog om edb-kontrakter, kan med

et senere anvendt udtryk kaldes „empirisk". Det samme gælder de ovenfor re-

fererede forudgående skandinaviske arbejder om edb-kontraktsretten.

Omtrent samtidig med referentens bog om edb-kontrakter publiceredes i Nordisk Årbok
i Rettsinformatik 1986 et indlæg om edb-kontrakter af Jacob Helge Kolrud fra Norge. Også
dette indlæg hviler på, hvad er ovenfor er betegnet som et empirisk grundlag, og der er
overensstemmelse mellem referentens standpunkter og de standpunkter, som Kolrud gør
sig til talsmand for. Det samme kan vist siges om Peter Seipels indlæg i årbogen om ADB-
avtalens fallgropar samt om Kai Krügers indlæg om Kontraktsvilkår i samme Årbog, 1987.

Også enkelte andre forfattere, herunder for Danmarks vedkommende Peter Blume, Ole
Bruun Nielsen, Strange Beck, Hanne Bender og Ruth Nielsen, har i forskellige sammen-
hænge givet udtryk for synspunkter, der til en vis grad er sammenlignelige med referentens
og i de fleste tilfælde er af „empirisk" art.

De ovenfor anførte litteraturhenvisninger vedrørende behandling af edb-kontraktsretten i
de nordiske lande er ufuldstændige. Det af referenten angivne er kun de indlæg, som kan
anses at have særskilt betydning for nærværende referats emne. I Mads Bryde Andersens
nedenfor nævnte disputats findes imidlertid meget fyldestgørende litteraturhenvisninger til
såvel nordisk som til udenlandsk litteratur af betydning for emnet. Særligt interesserede
henvises derfor til dette værk.

Et afgørende brud på den ovennævnte empiriske linie fremkom med Mads Bry-

de Andersens bog om Edb (Edb og ansvar, Studier i edb-erstatningsrettens be-

skrivelsesproblematik, København 1988), på grundlag af hvilken forfatteren er-

hvervede den juridiske doktorgrad, og hvorfra udtrykket „empirisk" om referen-

tens bog om Edb-kontrakter samt om en række andre af de nævnte forfatteres

værker er hentet. Som angivet i disputatens titel er edb-erstatningsrettens be-

skriv elsesproblem disputatens centrale emne. Det er i denne henseende bl.a. for-
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fatterens opfattelse, at de grundlæggende erstatningsretlige principper, herunder
navnlig culpa-reglen, må genovervejes, når reglen skal anvendes på edb-retlige
problemstillinger, og at kalkeringer af den almindelige culpa-regel på edb-retten
vil kunne resultere i, at den retlige vurdering havner i mere eller mindre tågede
almindeligheder.

Det er endvidere en af forfatterens hovedkonklusioner, at ansvar efter culpa-
reglen eller en tilsvarende regel med specifikt sigte på edb-retten i alle tilfælde
bør vurderes som et udslag af valghandlinger.

Den begrænsning, som referenten må pålægge sig, muliggør ikke en på alle måder fyl-
destgørende beskrivelse af tankerne i Mads Bryde Andersens omfangsrige og ikke i alle
henseender let tilgængelige disputats. Et andet af forfatterens grundsynspunkter - som også
er videreført i senere arbejder, som forfatteren velvilligt har stillet til disposition for re-
ferenten - er, at det interessante og særegne ved edb-retten ikke så meget er teknikken som
sådan, som edb-teknikkens evne til at opfylde en lang række specifikke databehandlings-
funktioner, hvilket forfatteren betegner som de kommunikative aspekter ved edb-retten.

Som det vil fremgå, er det omvendt referentens opfattelse, at det veletablerede almindeli-
ge kontraktsretlige system danner et godt grundlag også for edb-kontrak" retten, hvis man
vel at mærke er sig de særegenheder, som enhver ny teknisk disciplin afstedekommer, be-
vidst. Kunsten er at være opmærksom på disse særegenheder og at beskrive dem, således at
teori og retspraksis kan indrette sig herefter. Et forsøg på en beskrivelse af disse særegen-
heder vil derfor være det centrale indhold af nærværende referat.

I Mads Bryde Andersens disputats er anlagt et højt ambitionsniveau for be-
handlingen af edb-kontraktsretlige spørgsmål. Man kan imidlertid mene, at Mads
Bryde Andersens vidtspændende overvejelser, hvis disse følges, kan skabe risiko
for, at edb-retten til en vis grad ledes på vildspor. Det er således referentens op-
fattelse, at de notoriske beskrivelsesmæssige vanskeligheder - såvel af praktisk
som af terminologisk art - som præger edb-retten, ikke kan begrunde, at de te-
oretiske bestræbelser ikke samles om at søge denne disciplin indordnet under det
eksisterende kontraktsretlige system. Det er endvidere referentens mening, at en
sådan indordning rent faktisk allerede er ved at ske i den retspraksis, som efter-
hånden er ved at udvikle sig i de nordiske lande, og at dette er sket, uden at man
hermed er henfaldet til generaliseringer, der i utidig grad har forenklet pro-
blemstillinger, som ikke burde have været forenklede.

Det er endelig referentens opfattelse, at denne indpasning af en ny teknologi
under et århundredegammelt kontraktsretligt system i sidste ende ikke adskiller
sig fra, hvad juraen mange gange tidligere har måttet lægge ryg til. Og at det tje-
ner edb-kontraktsrettens fornuftige udvikling i første række at søge denne ind-
ordnet under den sædvanlige kontraktsret fremfor at fokusere på de notoriske sæ-
regenheder ved edb, som der naturligvis skal tages hensyn til, men som ikke kan
begrunde en egentlig omkalfaltring af et veletableret regelsæt.
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Selvom edb i meget høj grad præger det praktiske og tekniske liv i slutningen af det 20.
århundrede, er der efter referentens opfattelse således i sidste ende ikke meget nyt under
solen i juridisk henseende. Der henvises i denne forbindelse til en artikel i det danske tids-
skrift Juristen, 1967, som Højesteretsdommer Tamm skrev i forbindelse med det danske
Ugeskrift for Retsvæsen's 100 års jubilæum samme år. I artiklen gives en spirituel be-
skrivelse af den indvirkning, som samfundsudviklingen i de forgangne år har haft på den ju-
ridiske praksis. Artiklen efterlader det indtryk, at 100 år er en kort tid i juraens verden, idet
retsvidenskaben - selvom denne med sin naturlige konservatisme ofte halter bagefter - i det
lange løb alligevel på rimelig vis får indpasset nyopdukkede fænomener i sit begrebsap-
parat. Efter referentens opfattelse vil det samme kunne ske med edb-kontraktsretten, hvis
behørigt hensyn tages til edb-rettens særegenheder. Og hvis disse særegenheder på fornuftig
vis bliver beskrevet i teorien.

Der er ved De Nordiske Juristmøder tradition for, at referaterne formuleres
lidt markant med henblik på at kunne danne grundlag for en varieret diskussion
om emnet. Denne tradition har referanten fulgt.

Referentens angivne standpunkter kan derfor med dette formål for øje i visse tilfælde ud-
trykke en afstandtagen fra Mads Bryde Andersens teorier, som er større, end hvad er til-
sigtet. Men det er samtidig referentens opfattelse, at det er rimeligt, at man her ved årti-
skiftet, hvor edb-kontraktsretten - trods alle usikkerheder - begynder at antage en rimelig
acceptabel kontur, på nordisk plan drøfter, hvorvidt man skal forfølge en mere „erken-
delsesteoretisk" linie eller omvendt skal anlægge et mere „empirisk" standpunkt. Om man
er muhamedaner eller kristen - uden at det hermed skal søges angivet, hvilken etikette, der
dækker over hvad.

III. Det retlige grundlag for edb-kontraktsretten og ansvarsreglerne

A. Det retlige grundlag

Det retlige grundlag for de fleste praktisk forekommende edb-kontrakter bør
efter referentens opfattelse i første række søges i Købelovens regler samt i entre-
priseretlige grundsætninger.

Kontrakten om køb nødvendiggør ingen nærmere definition. Ved entreprise
forstås traditionelt en kontrakt, hvor en part forpligter sig til mod et vederlag at
frembringe et arbejdsresultat. Det, der adskiller entreprisekontrakten fra andre
gensidigt bebyrdende arbejdsaftaler, er, at entreprenøren påtager sig at frem-
bringe et resultat og ikke blot at præstere et vist arbejde, således at forstå, at ret-
ten til vederlaget er afhængigt af, om udførelsen af opgaven lykkes. En aftale
med en rådgivende tekniker - herunder med en edb-konsulent - om at gen-
nemføre en opgave forpligter derimod i princippet alene denne til at udøve en
god faglig indsats og præsteres en sådan, er aftalen behørigt opfyldt, selvom resul-
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tatet af teknikeres indsats måske ud fra en objektiv vurdering er mindre lødig.

Forskellen mellem på den ene side entreprisekontrakten og på den anden side ar-

bejdsaftalen udtrykkes til tider således, at den gode, men mislykkede indsats, hvis

der er tale om en arbejdsaftale, skal honoreres til forskel fra, hvad der ville gæl-

de, hvis der forelå en entreprisekontrakt.

I edb-retten spiller arbejdsaftaler en væsentlig rolle, idet edb-leverancer ofte

ledsages af konsulentydelser fra professionelle edb-sagkyndige, ligesom leveran-

døren selv ofte yder udstrakt rådgivning i forbindelse med edb-leverancen.

En type køb, som har særdeles praktisk betydning inden for edb-retten, er bestillings-
købet. Bestillingskøbet falder under Købeloven, men det antages alligevel, at Købelovens
regler efter omstændighederne skal modificeres af eller suppleres med grundsætninger hen-
tet fra entrepriseretten, når der foreligger bestillingskøb, og i hvert fald når tilvirkningen
angår specialkonstruerede genstande, hvad sædvanligvis er tilfældet inden for edb-retten.
Der kan tilsvarende være tale om at anvende principper fra Købeloven på entrepriser, som
indeholder køberetlige momenter. Grænsedragningen mellem bestillingskøb og entreprise
vil derfor kunne være af mindre betydning.

Såvel inden for den almindelige kontraktsret som i edb-retten kan det ofte

komme på tale, at en leverandørs samlede edb-ydelse ved den juridiske vurdering

må opdeles i henholdsvis en køberetlig og en entrepriseretlig ydelse, såvel som

måske i en arbejdsretlig ydelse i form af konsulentbistand eller anden rådgivning.

Hvis det ikke er muligt eller naturligt at foretage en sådan opdeling, må man om-

vendt ud fra en samlet vurdering gennemføre rubriceringen af edb-leverancen -

typisk enten som køb eller entreprise - alt efter hvilken ydelse, der er den væsent-

ligste i den samlede præstation.

B. Programmelleverancer

I det omfang, der er tale om leverancer af standardprogrammel, vil de køberet-

lige regler blive den væsentligste retskilde. Kun hvis standardprogrammellet til-

virkes under sådanne omstændigheder, at leverandørens individuelle arbejdspræ-

station i forhold til den samlede leverance er af væsentlig betydning, vil entre-

priseretlige grundsætninger i udgangspunktet blive retsgrundlaget.

Ved kontrakter om udvikling af programmel må grundlaget for den juridiske

bedømmelse derimod blive entrepriseretten. Der er her typisk tale om, at le-

verandøren forpligter sig til at præstere et specificeret resultat, og der foreligger

derfor som nævnt en entreprisekontrakt.

En væsentlig del af en edb-leverance er ofte leverandørens vedligeholdelses-

pligt. Også her foreligger en kontraktsform, hvor leverandøren i princippet for-

pligter sig til at præstere et resultat, og aftalen må derfor i udgangspunktet be-

dømmes på grundlag af entrepriseretlige regler.
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Edb-rettens ofte inadækvate terminologi viser sig også i forbindelse med vedligeholdel-
seskontraker, idet disse kontrakter ofte såvel angår afhjælpning af konkrete fejl i program-
mellet som udbygning af programmellet i form af leverance af opgraderede udgaver eller
nye versioner af programmellet. Men dette ændrer ikke, at leverandøren i princippet må
hæfte for resultatet af den gennemførte forandring.

C. Ansvar for forsinkelse og mangler

Hvis det legale grundlag for edb-kontraktsretten søges i de almindelige kon-

traktsretlige regler, og hvis disse reglers primære tilstrækkelighed lægges til

grund, vil den ansvarsmæssige position for leverandøren ved programmelleveran-

cer være som følger:

En formel væsentlig sondring vedrørende Købelovens nugældende ansvarsreg-

ler er forskellen på specieskøb og genuskøb. Sondringen mellem speciesydelser

og genusydelser har imidlertid også betydning i andre kontraktsforhold end købe-

kontrakter. Ved entrepriseretlige aftaler er således - for dansk rets vedkommen-

de - formentlig den herskende opfattelse, at entreprenøren er anvarlig for for-

sinkelse efter lignende regler, som de, der gælder for en genus-sælger, og at han

også har et mangelsansvar, der svarer til genus-sælgerens ansvar efter købeloven,

hvorefter sælgeren lige som ved forsinkelse i princippet pålægges ansvar uden

hensyn til, om der foreligger skyld.

På denne baggrund bør derfor såvel leverandørens forsinkelsesansvar som man-

gelsansvar ved programmelleverancer i edb-retten som udgangspunkt bedømmes

efter regler, der svarer til kontraktsrettens regler om genus-ansvar.

Uanset om de køberetlige regler - og herunder bestillingskøbsreglerne - eller entrepri-
seretlige regler danner grundlag for bedømmelsen vil ved edb-leverancer sædvanligvis netop
de karakteristika være tilstede, som begrunder det strenge genus-ansvar i køberetten og ef-
ter omstændighederne i entrepriseretten. Det vil således i alt overvejende grad være til-
fældet, at edb-leverandøren er enebestemmende med hensyn til hvilken udførelsesmåde, der
anvendes for at gennemføre leverancen, og hermed være naturligt at lægge det strenge gen-
usansvar til grund for ansvarbedømmelsen - og altså som hovedregel pålægge leverandøren
ansvar uden skyld.

Det anførte gælder klart i det omfang, der overdrages standardprogrammel, men også
kontrakter om udvikling af programmel såvel som vedligeholdelseskontrakter vil ofte give
leverandøren en sådan dispositionsfrihed med hensyn til den korrekte opfyldelsesmåde, at
et genus-ansvar for forsinkelse og for mangler efter traditional opfattelse vil være velbe-
grundet.

D. Ansvar for retlige mangler
Leverandørens ansvar for retlige mangler i forbindelse med programmelleve-

rancer er omdiskuteret.
Der hjemles ved retlige mangler i henhold til købelovgivningen i et vist omfang

skadeserstatning på et objektivt grundlag, men disse særlige ubetingede erstat-
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ningsregler finder dog næppe anvendelse, hvis de retlige begrænsninger skyldes

trediemands krydsende immaterielle rettigheder. Her bør man efter sædvanlig

opfattelse ved bedømmelsen tage sit udgangpunkt i reglerne om faktiske mangler,

dvs. betinge et ansvar af culpa.

Det er hævdet, herunder bl.a. af Mads Bryde Andersen, at edb-leverandørens ansvar i
hvert fald for ophavsretligt begrundede mangler allerede de lege lata er objektivt. Dette er
muligvis korrekt.

E. De nye nordiske købelove

De nordiske købelove er under ændring. Bl.a. inspireret af United Nations
Convention On Contracts For The International Sale Of Goods (CISG, 1980) er
og vil der formentlig blive gennemført regler i flere af de nordiske lande, hvor-
efter sondringen mellem genus- og species-køb bortfalder, mens der i stedet ind-
føres en regel om erstatning ved enhver misligholdelse fra sælgers side, med-
mindre sælger beviser, at misligholdelsen beror på en hindring uden for hans kon-
trol. Dette „kontrolansvar", som har en vis lighed med det nugældende
genus-ansvar, vil imidlertid kun gælde „direkte tab", mens et eventuelt yderligere
„indirekte tab" kun kan kræves erstattet, hvis sælger har udvist culpa.

I det omfang en sådan formel ændring af ansvargrundlaget i køberetten gen-
nemføres i de nordiske lande, må man forestille sig, at dette også vil påvirke be-
dømmelsen af det genus-prægede ansvar i entrepriseretten. Og efter referentens
mening vil en sådan nyformulering af køberettens ansvarsbegreb - hvorefter det
for ansvarsbedømmelsen altså også har betydning, om der er tale om „direkte" el-
ler „indirekte" tab - også være særdeles velpassende for edb-retten, jfr. nedenfor
under IV, C.

F. Dokumentation for tab
Et krav på erstatning fra brugers side kræver udover eksistensen af et ansvars-

grundlag, en række yderligere betingelser opfyldt, herunder at bruger beviser, at
der er lidt et erstatningsberettiget tab. I denne forbindelse samler interessen sig i
edb-retten imidlertid især om de begrænsninger, som formentlig må gøres i ad-
gangen til at kræve i øvrigt notoriske tab dækket, jfr. herved nedenfor under IV,
C.

IV. Edb-kontraktsrettens særegenheder

I henhold til referentens tese er den afgørende opgave i edb-kontraktsretten at
beskrive de særegenheder, som begrunder, hvornår kontraktsrettens sædvanlige



296 Jacob Nørager-Nielsen

regler bør modificeres eller korrigeres ved anvendelsen på edb-retlige problem-
stillinger.

I det følgende søges skitseret en række af disse særegenheder. Med henblik på
at forøge muligheden for en frugtbar diskussion er søgt angivet ikke alle, men dog
en lang række særegenheder, hvilket nødvendiggør, at de enkelte forhold må be-
skrives relativt kortfattet.

A. Den tekniske forældelse og absolutum obsoletum
Som den tekniske udvikling forløber, er der til en vis grad indbygget forældelse

i de fleste edb-leverancer. Bruger må ofte affinde sig med, at et edb-system i en
eller flere retninger kan være forældet næsten umiddelbart efter, at det er leveret.
Bruger vil således ofte kort efter modtagelsen af en edb-leverance kunne er-
hverve et billigere og mere driftssikkert system, ligesom bruger ofte vil kunne stå
i den situation, at et kostbart udviklet programmel senere vil kunne købes i en
billigere standardudgave, som muligvis oven i købet er sikret en bedre og billigere
vedligeholdelse.

Det er også karakteristisk, at edb-systemer af en vis kompleksitet aldrig vil væ-
re fejlfri fra starten. Vedrørende programmellet er det således ikke teknisk eller i
hvert fald økonomisk muligt for en leverandør at efterprøve et leveret program-
mel i alle ender og kanter, forinden dette overgives til bruger. Der vil derfor så at
sige altid være fejl eller ufuldstændigheder i programmellet, som først efterhån-
den vil kunne ryddes af vejen ved intensiv brug og efterfølgende korrektion i takt
med, at mangler af dækkes.

Ovennævnte problematik udtrykkes til tider med det latinske bevingede ord absolutum
obsoletum - hvis det fungerer, er det forældet.

De ovennævnte forhold må på flere måder have indflydelse på edb-retten.
Mangelsv ur deringen må således ofte antage en lidt anden karakter end i den sæd-
vanlige kontraktsret. I edb-retten må bruger indtil videre også i juridisk hen-
seende til en vis grad acceptere at være deltager i en rivende teknologisk ud-
vikling.

Den hastige tekniske udvikling i edb-branchen kan også skabe problemer med
hensyn til overhovedet i udgangspunktet at definere kvalitetskrav til leverandø-
rens ydelse. I mere traditionsbundne brancher vil man ofte kunne finde støtte i
handelskutymer eller sædvane, når der skal skaffes et grundlag for en vurdering
af den brugbarhed og værdi, som bør stilles til leverancerne. I edb-branchen med
dens ofte meget komplekse leverancer kan dette være vanskeligt. Der er imid-
lertid i de senere år med en naturlig inspiration fra entrepriseretten opstået et be-
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greb, som i vid udstrækning kan fungere som en meningsfuld ramme for be-
skrivelsen af leverandørens kvalitetsmæssige ydelsespligt. I takt med, at det er
blevet almindeligt, at edb-brugere lader sig bistå af professionelle konsulenter,
bliver der således i stigende grad på brugers foranledning udarbejdet en såkaldt
kravsspecifikation, som indeholder de samlede krav til leverancens kvalitet. På
denne baggrund er der efterhånden ved at danne sig en vis praksis med hensyn
til, hvilke emner, der bør findes en regulering af i aftalen mellem parterne, og
hvilke generelle krav en bruger alt andet lige vil kunne stille til en edb-leverance.

B. Afhængighedsforholdet mellem kontraktsparterne
Der skabes ved gennemførelsen af edb-leverancer ofte et betydeligt afhængig-

hedsforhold mellem leverandør og bruger.

1. Edb-leverancer er således for det første karakteriseret ved, at der ikke blot
påhviler leverandøren men også bruger en lang række pligter, idet bruger ofte på
en lang række måder praktisk må bistå for at sikre leverancens gennemførelse.
Dette forhold vil i ansvarssituationer kunne give grundlag for påstande fra le-
verandørens side om egen skyld hos bruger.

2. Afhængigheden viser sig også ved at det ofte vil være vanskeligt for bruger
på forhånd at sikre sig, at leverancen, når den er gennemført, vil være kontrakts-
mæssig, ligesom også vurderingen af leverancen efter dennes levering kan være
vanskelig. Dette forhold taler for, at Købelovens regler om undersøgelsespligt el-
ler påpasselighedspligt ikke kan spille nogen væsentlig rolle i edb-retten, idet det i
højere grad vil være både rimeligt og sædvanligt, at bruger i udgangspunktet for-
lader sig på leverandørens oplysninger.

3. Heller ikke reklamationsreglerne i edb-kontraktsretten kan - især hvis der er
tvivl om, i hvilket omfang der foreligger en mangelfuld leverance - fastlægges på
grundlag af køberettens finmaskede og detaljerede reklamationsregelsæt. Det vil
således i edb-retten - i overensstemmelse med den almindelige regel i entre-
priseretten - sædvanligvis være tilstrækkeligt, at bruger i første omfang blot gen-
nemfører en såkaldt neutral reklamation, ligesom de tidsmæssig betingelser for
reklamation må være væsentligt lempeligere end de, som stilles i køberetten.

Det er muligt at køberettens reklamationsregler også på anden måde må undergives mo-
difikationer. Det er således tænkeligt, at forældelsesreglen i Købelovens 54 ikke bør finde
anvendelse på programmel under hensyn til programmellets såkaldte kommunikative
aspekter, jfr. herved Mads Bryde Andersen. En regel svarende til Købelovens 54 gælder i
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forvejen ikke i entrepriseretten, og det vil måske være en rimelig løsning at antage, at den
af de nævnte grunde heller ikke bør gælde i edb-retten.

4. Afhængighedsforholdet mellem parterne viser sig også ved, at der formentlig
gælder en udvidet rådgivnings- og vejledningspligt for leverandøren over for bru-
geren. Leverendøren skal således være opmærksom på og yde rådgivning om tek-
niske forhold hos brugeren, som har betydning for leverancens gennemførelse og
som leverandøren bør opdage, ligesom leverandøren har en vis forpligtelse til at
anvise en hensigtsmæssig plan for leverancens gennemførelse under hensyn til
brugerens erklærede behov og ønsker.

Udsagnet kan forekomme selvfølgeligt, men da strid om, hvorvidt leverandør eller bruger
hæfter for uhensigtsmæssigheder ved edb-leverancers gennemførelse, ofte opstår, skal for-
holdet nævnes.

5. Afhængighedforholdet mellem parterne er også delvis begrundelsen for, at
leverandøren formentlig i edb-retten har såvel afhjælpningsret som afhjælpnings-
pligt, og herved - til forskel fra hvad der gælder i køberetten - vil kunne afværge
en række misligholdelsesbeføjeiser ved inden for rimelig tid at gennemføre be-
hørig afhjælpning.

6. Det er også karakteristisk for edb-kontraktsretten, at en ophævelse på en
gang er en særdeles upraktisk - og til tider umulig - foranstaltning set fra brugers
side og samtidig vil være økonomisk meget belastende for leverandøren. Man må
derfor formentlig falde tilbage på entrepriserettens regler, hvorefter bruger prin-
cipielt henvises til kun at hæve for fremtiden, hvorimod hæveadgangen med hen-
syn til allerede gennemførte leverancer oftest afskæres.

Den anførte vanskelighed med hensyn til at gennemføre ophævelse i edb-kontraktsretten
er blevet fremhævet som et eksempel på, at edb-retten må undergives en særskilt regu-
lering. Det samme problem om principielt utilbagegivelige ydelser forekommer imidlertid
såvel i den sædvanlige køberet som i entrepriseretten og løses her, ved at hæveadgangen be-
grænses tilsvarende.

7. Det er endelig et særpræg ved programmelkontrakter, at der ofte etableres
et vedvarende forhold mellem parterne. Programmellets økonomiske levetid er
således begrænset, og det er derfor en væsentlig del af leverandørens ydelse at til-
byde bruger en passende vedligeholdelse af programmellet, hvorefter leveran-
døren løbende tilbyder brugeren ændringer og forbedringer af det leverede pro-
grammel, således at dette efterhånden antager en form, der i høj grad kan adskil-
le sig fra den oprindelige leverance. Udfra en praktisk betragtning er ved-
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ligeholdelse forstået på denne måde en nødvendig del af en edb-leverance, og det
kan være et led i mangelsvurderingen i edb-kontraktsretten, i hvilket omfang en
programmelleverance - være sig vedrørende standardprogrammel eller udviklet
programmel - er ledsaget af en passende forpligtelse for leverandøren til at ved-
ligeholde programmellet.

Det angivne forhold viser sig i kontraktspraksis ved, at der ofte ikke er nogen skarp græn-
se mellem det vederlagsfri „garantiar", der typisk som en arv fra entrepriseretten optræder i
kontrakter, og de efterfølgende aftalte vedligeholdelsesår, hvor brugeren sikres en vedlige-
holdelse mod vederlag til leverandøren.

C. Konsekvenserne af tekniske fejl
1. Den mest øjensynlige særegenhed ved edb-kontraktsretten set i forhold til

køberetten og entrepriseretten er, at konsekvenserne af selv ret ubetydelige tekni-
ske fejl kan blive vidtrækkende.

Et ofte nævnt eksempel er beretningen om, hvorledes en rumsonde, fordi et kolon ved en
programmeringsfejl var blevet til et semikolon, gik tabt i verdensrummet. Men eksemplet er
blot et blandt mange. Edb-retten kan på nuværende tidspunkt udvise en lang række ek-
sempler på, at liden tue kan vælte et stort læs. I januar 1990 brød AT&T's long-distance te-
lefonnetværk ned i 9 timer på grund af en uafklaret programmelfejl. Konsekvensen var, at
kun 50% af 148 millioner long-distance opringninger den pågældende dag kom igennem, at
hoteller og luftfartsselskaber tabte bookninger, at biler ikke blev lejet ud osv.

Edb-systemet på den belgiske fondsbørs brød sammen i oktober 1989, produktionsrobot-
ter er uden varsel fejlagtigt startet og har dræbt arbejdere, og der er flere eksempler på, at
forkert programmerede røntgenapparater har udsat kræftpatienter for fatale doser.

Vidtrækkende skader foranlediget af edb-anvendelse er ikke mere et akademisk emne.

I kontraktsretten kan kun det adækvate tab kræves erstattet. Dette forstås tra-
ditionelt således, at følger, som er upåregnelige på det tidspunkt, da kontrahenten
udviste et ansvarspådragende forhold, eller - hvor ansvaret indtræder uden culpa
- da aftalen blev indgået, ikke medfører erstatningspligt.

Det ovennævnte forhold bevirker, at adækvansbetragtninger trænger sig på
med betydelig styrke i edb-retten. Ikke blot store direkte tab, men også væsent-
lige følgeskader eller indirekte tab vil meget hyppigt kunne optræde i forbindelse
med kontraktsbrud, idet edb-programmel i stigende grad bliver et vitalt hjælpe-
middel for de mest forskelligartede virksomheder, som vil blive alvorligt berørt,
hvis edb-ydelsen svigter. Det er referentens opfattelse, at dette forhold er et af
de, som i højest grad nødvendiggør om ikke en nytænkning i edb-retten så dog en
klar erkendelse af problemets dimension, selvom edb-retten iøvrigt vurderes på
et traditionelt kontraktsretligt grundlag. Det kan således ikke påstås at være upå-
regneligt for leverandøren, at følgeskader meget typisk vil optræde ved edb-svigt,
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og at selv ret beskedne fejl ved edb-leverancer til en meget begrænset pris vil kun-
ne resultere i store tab. Man kan derfor ikke ud fra et påregnelighedskriterium
argumentere for, at adækvansgrænsen i edb-kontraktsretten bør trækkes endnu
snævrere end i kontraktsretten iøvrigt. Men det er formentlig på den anden side
praktisk set nødvendigt, at dette eller noget tilsvarende sker. Argumentet herfor
er vel i virkeligheden, at disse vilkår i branchen er så evidente for alle kon-
traktsparter, at en restriktiv ansvarsbegrænsning ikke bør være en overraskelse
for nogen, jfr. nedenfor tilsvarende om produktansvarsproblemerne.

I den kommende nordiske købelovgivning vil der som nævnt i flere tilfælde blive sondret
mellem ansvarsbetingelserne for henholdsvis direkte og indirekte tab, således at direkte tab
erstattes efter den ovenfor angivne relativt strenge kontrolansvarsregel, hvorimod erstat-
ning for indirekte tab forudsætter, at sælger har udvist culpa. Selvom edb-fejl vil kunne
medføre meget betydelige påregnelige skader, som yderligere må klassificeres som direkte
tab, vil en begrænsning af adgangen til at kræve erstatning for indirekte tab dog alligevel
kunne hjælpe på edb-kontraktsrettens beskrevne problem med hensyn til tabenes uover-
skuelighed.

Det overvejes også i de nye nordiske købelove om man - således som det er sket i Fin-
land - skal indføje bestemmelser om jämkning - dvs. nedsættelse af erstatningens størrelse i
særlige tilfælde, uanset om der er tale om direkte eller indirekte tab. En sådan kodificeret
regel i købelovgivningen bør på en naturlig måde kunne smitte af på edb-kontraktsretlige
ansvarssager.

På det eksisterende retlige grundlag må man efter referentens opfattelse i edb-
kontraktsretten imidlertid også falde tilbage på de regler, som vist i alle nordiske
lande er dannet i retspraksis, og hvorefter man begrænser erstatningsansvaret ud
fra overvejelser om accept af risiko eller ud fra en mere frie fortolkninger af „af-
talens forudsætninger". F.eks. inden for transportretten eksisterer således en
praksis, hvorefter man afskærer erstatningskrav, der ikke står i et rimeligt forhold
til det vederlag, som er ydet for præstationen. Der er naturligvis ikke tale om no-
gen særlig veldefineret ansvarsbegrænsning, men man har dog kunnet leve med
den inden for dette, såvel som inden for andre retlige områder, hvor ubetydelige
fejl også kan føre til store tab. Og det er under alle omstændigheder indlysende,
at en programmør, der begår en fejl, ikke kan hæfte for det tab, som er forbundet
med, at en rumsonde forsvinder i verdensrummet!

Det er magtpåliggende for referenten at fremhæve, at de ovenfor nævnte ek-
sempler på store skader i edb-retten ikke er et argument for, at edb-retten skal
undergives et særligt regelsæt. Aldeles ligeartede skader optræder, uden at disse
har nogen som helst forbindelse med anvendelse af edb. Det, der påpeges, er
kun, at der inden for edb-retten kan blive behov for en udvidet anvendelse af i
forvejen eksisterende regler om lempelse af ansvar.
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En i 1989 opsendt tysk tv-satellit udstyret med solbatterier kom aldrig i drift. Dette skyld-
tes, at en sikkerhedssplit ikke manuelt blev fjernet før satellittens opsendelse, hvorfor sol-
batterierne ikke efterfølgende kunne folde sig ud. Satellitten var naturligvis spækket med
elektronik - men den katastrofale fejl var aldeles mekanisk og kunne næsten være fore-
kommet i Middelalderen. Der er også eksempler på, at kommunikationssatelitter ikke har
virket, fordi en mekaniker med en skruetrækker har ridset et solcellepanel med elektrisk
overgang til følge. De dramatiske tab, som er forbundet med sådanne mekaniske og banale
fejl, er indlysende - og må behandles på samme måde, som hvis årsagen havde været edb-
mæssige fejl.

2. Reglerne om produktansvar påkalder sig også interesse i forbindelse med

edb-programmel. Det er således notorisk, at programmel, som er konstrueret

mangelfuldt, eller som ikke er ledsaget at en sådan dokumentation, at det af bru-

ger anvendes korrekt, under sin umiddelbare anvendelse kan give anledning til en

række konsekvensskader, som må betragtes som produktansvarsskader.

En lang række skader inden for edb-retten, som umiddelbart kan fremstå som produktan-
svarsskader, bør imidlertid formentlig ikke betragtes som sådanne. Der vil i visse tilfælde
foreligge, hvad der kaldes ingredienstilfælde, komponenttilfælde eller selvbeskadigelsestil-
fælde, som sædvanligvis ikke inddrages under produktansvarsreglerne, men behandles un-
der de almindelige kontraktsansvars regler. Det er også omdiskuteret, i hvilket omfang tje-
nesteydelser såsom entrepriseydelser eller konsulenttjeneste omfattes af reglerne om
produktansvaret. Hvis dette ikke antages, vil en væsentlig del af edb-rettens program-
melleverancer ikke høre under dette regelsæt. Dette gør imidlertid ikke leverandøren
ansvarsfri - og slet ikke i forholdet mellem kontraktsparterne. Det ansvarsmæssige resultat
vil således i en lang række tilfælde for leverandøren fremstå som det samme, uanset om
hans ansvar bedømmes efter produktansvarsreglerne eller efter de almindelige regler om
ansvar i kontrakt - hvad man ikke altid er opmærksom på, og hvilket til tider får pro-
duktansvaret til at fremstå utidigt dramatisk.

Uanset de angivne teoretiske overvejelser er der ingen tvivl om, at forkert kon-

strueret eller forkert anvendt programmel vil kunne forårsage fysiske skader, som

har en sådan umiddelbar forbindelse med anvendelsen af programmellet, at man

vil betegne skaden som en produktansvarsskade. Og det er derfor i disse situatio-

ner muligt, at efterladte efter passagererne i en nedstyrtet flyvemaskine, hvor det

edb-styrede navigationsudstyr ikke fungerede, eller de efterladte efter patienten,

som døde af den elektronisk forkert blandede medicin eller på grund af mangel-

fuldt overvågningsudstyr, vil kunne rejse krav efter produktansvarsreglerne - det

være sig mod den umiddelbare leverandør eller mod tidligere handelsled. Det

samme vil den umiddelbare kontrahent imidlertid kunne gøre, men han vil efter

omstændighederne kunne rejse tilsvarende og måske større krav om dækning for

sine konstaterede tab efter almindelige kontraktsansvarsregler.
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I sidste ende er problemstillingen efter referentens mening i og for sig den sam-
me vedrørende det almindelige kontraktsansvar og produktansvaret, nemlig at de
edb-forårsagede skader kan antage et sådant omfang, at en begrænsning må til.
Og her må man efter referentens opfattelse udover at falde tilbage på de ovenfor
angivne adækvansbetragtninger også opstille begrænsninger ud fra aftalens forud-
sætninger eller lignende. Men der er ikke tale om forhold, som i sidste ende ad-
skiller edb-kontraktsretten fra anden kontraktsret.

Foranlediget af et EF-direktiv er der ved at blive gennemført lovgivning i de forskellige
medlemslande om produktansvar, hvorefter producent/leverandør på objektivt grundlag
hæfter for personskader og for visse tingsskader. Pladsen tillader ikke en kommentar til dis-
se nye lovinitiativer. Det er uafklaret, om edb-programmel vil falde under disse nye love -
hvilket dog næppe er tilfældet, bl.a. under hensyn til, at tjenesteydelser falder uden for di-
rektivet. Men set i den store sammenhæng vil de nye love efter referentens mening ikke på
afgørende måde ændre de relevante problemstillinger.

3. Etableringen af en rimelig forsikringsdækning for ansvaret for edb-pro-
grammelleverancer har indtil for nylig voldt vanskeligheder vist nok i alle de nor-
diske lande. En nærmere redegørelse for disse problemer må udelades, men det
er referentens opfattelse, at der ikke - især ikke hvis edb-kontraktsretten anskues
på et traditionelt grundlag - bør eller vil være vanskeligheder forbundet med at
udforme passende forsikringsdækning for edb-programmelleverancer.

Et af problemerne har været, at en lang række af de tab, som mangelfulde edb-program-
melleverancer forårsagede, ville være såkaldte rene formuetab som traditionelt ikke har væ-
ret dækket under produktansvarsforsikringer. Der er imidlertid på nuværende tidspunkt
mulighed for på særlige vilkår også at tegne forsikring for sådanne rene formuetab i for-
bindelse med produktansvarsskader. En programmelleverance vil yderligere ofte være led-
saget af en arbejdsydelse i form af konsulentbistand eller anden professionel rådgivning.
Forsikring herfor har imidlertid i mange år kunnet tegnes inden for liberale erhverv som
f.eks. ingeniørvirksomhed. Hvis man derfor betragter edb-kontraktsretten ud fra en mere
traditionel synsvinkel, skulle der ingen som helst hindring være for på nuværende tidspunkt
at kombinere de angivne velkendte forsikringsretlige positioner i en police med en fornuftig
dækning for alle ydelser i forbindelse med leverancer og udvikling af edb-programmel.

D. Valghandlingers betydning for ansvaret
Bl.a. i Mads Bryde Andersens disputats lægges der som anført vægt på, at an-

svarsudløsende forhold i edb-retten alle kan karakteriseres som et udslag af valg-
handlinger. Det kan tiltrædes, at det nok bør have betydning for den ansvars-
mæssige bedømmelse, om der kan siges at foreligge en valghandling eller ej. Efter
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referentens mening spiller spørgsmålet om et edb-mæssigt valg eller ej imidlertid
en ret underordnet rolle.

Det er karakteristisk, at man i den edb-retlige litteratur i starten især interesserede sig for
de ansvarsmæssige situationer, hvor der forelå, hvad der kan kaldes en bevidst anvendelse
af edb, og herunder om man kunne sige, at der var en valgmulighed for bruger. Overvejelse
om konsekvenserne af regnefejl i edb-out-put, der dannede grundlag for videre anvendelse
hos bruger, var således naturligt et væsentligt emne i de første teoretiske afhandlinger om
edb-ansvar.

På nuværende tidspunkt indgår edb i en overvældende del af samfundets nor-
male funktioner. Ikke blot fly- og togtrafik beror nu i høj grad på udstrakt an-
vendelse af edb-styring. Dette gælder også processtyring i industrien - f.eks. i
form af CAD/CAM-systemer i forbindelse med skibsbyggeri, komponentproduk-
tion etc. - såvel som i medicinfremstilling eller anden kemisk industri, ligesom
konstruktion af bygværker i betydelig grad sker under anvendelse af datateknik.
Der bortses her fra den helt banale dagligdags brug af edb-systemer, der følger
af, at fotografiapparater, hårde hvidevarer etc. i stigende grad fyldes med elek-
tronik.

Vedrørende hele denne udstrakte brug af edb tjener det næppe noget praktisk
formål i særlig høj grad at overveje, hvorvidt valghandlinger spiller ind eller ej.
Mens en ingeniørs brug af et forkert edb-out-put som grundlag for videre be-
regninger kan betragtes som et udslag af et valg - man kunne have brugt en loga-
ritmetabel i stedet - har det mindre mening at tale om et valg for den trafikant,
der kommer til skade, fordi et edb-styret trafiklys fungerer forkert - eller for den
sags skyld for den leverandør, som vælger at videresælge et edb-styret trafiklys.

Den angivne forskel på, hvorvidt der er en dialog mellem brugeren og sy-
stemet, eller hvorvidt der er tale om en rent automatisk anvendelse af edb, er på-
peget mange steder i den edb-retlige litteratur. Efter referentens opfattelse kan
dette moment få betydning for ansvarsbedømmelsen, herunder især for i hvilket
omfang, man i en argumentation for en begrænsning af ansvar kan påstå egen
skyld hos bruger eller ej. Men det er kun et enkelt moment blandt de mange, som
må indgå i en samlet ansvarsbedømmelse i edb-retten. Den voldsomme praktiske
udbredelse af edb har forlængst overhalet overvejelserne om valghandlinger i
edb-retten. Disse hører efter referentens opfattelse hjemme dengang, da valget
stod mellem at hente sin viden i en bog - som jo forøvrigt også kunne være unøj-
agtig - eller via et edb-system.

Og de angivne overvejelser løser under ingen omstændigheder edb-ansvars-
rettens åbenlyse problemer med de alt for store skader forårsaget af de meget
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små fejl. Her undgår man ikke at støtte sig til de ovenfor angivne mere generelle
begrundelser for ansvarsbegrænsning.

V. Retspraksis og kontraktspraksis

A. Retspraksis

Der er i skrivende stund efterhånden etableret en vis retspraksis i de nordiske

lande inden for edb-kontraktsretten.

I Danmark er den tilgængelige retspraksis og herunder en del utrykte domme

samlet i „Edb-retlige afgørelser 1-3" (1984, 1986, 1988) redigeret af Ole Bruun Ni-

elsen, Strange Beck og Hanne Bender.

Der foreligger en tilsvarende norsk udgivelse vedrørende den eksisterende nor-

ske edb-retlige retspraksis samt en række norske voldgiftsafgørelser (Dommer og

Kjennelser i edb-rett I, Oslo, 1980), redigeret af korreferenten Lars Jacob

Blanck.

Det er referentens opfattelse, at en i og for sig overraskende stor del af de pro-

blemstillinger, som edb-retten involverer, allerede har været forelagt til afgørelse

- og at der bedømt efter den foreliggende domspraksis næppe er noget grundlag

for at opfatte edb-kontraktsretten som en speciel kontraktstype, der behøver at

reguleres af et særligt regelsæt.

Det var karakteristisk, især i en del af de første edb-retlige afgørelser, at man - muligvis
forårsaget af vanskelighederne ved at indpasse den nye teknik i vante juridiske rammer - i
vidt omfang betjente sig af mindre indholdsrige betragtninger over, „hvem der er nærmest
til at bære risikoen", ligesom det har været hævdet, at forudsætningslæren fik en vis renæs-
sance. Det har glædet referenten, at sådan uskik synes at være på retur.

B. Kontraktspr aksis

Også kontraktspr aksis har i hvert fald i de lødigere varianter efterhånden an-

taget en form, der nogenlunde afspejler de ovenfor angivne problemstillinger, og

som støtter referentens tese.

Den tidligere praksis, hvorefter kontrakterne sædvanligvis fremstod med en teknisk over-
vægt og med klart præg af at være oversat fra udenlandske moderselskabers standard-
kontrakter, er således ikke mere så udtalt i Norden. De pågældende kontrakter var ofte
næppe af en rimelig juridisk kvalitet selv i de lande, til hvis retssystem de var udarbejdet,
men de var under alle omstændigheder helt utjenelige grundlag for en nordisk retsan-
vendelse. Det er imidlertid referentens opfattelse, at kvaliteten i hvert fald ved større edb-
leverancer er højnet. Der opereres således i stigende grad med rimeligt velovervejede klau-
suler om ansvarsbegrænsninger, og forekomsten af en kravsspecifikation til definition af
den edb-retlige ydelse er ved at være standard.
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VI. Afslutning

Referentens tese er enkel, men skal ses i sammenhæng med ovennævnte forsøg
på beskrivelse af særegenhederne for edb-retten:

Edb-kontraktsretten og herunder reglerne om ansvar for edb-programmelle-
verancer bør og kan søges udviklet på grundlag af eksisterende kontraktsretlige
regler, herunder især køberetlige og entrepriseretlige grundsætninger samt regler
om såkaldt professionelt ansvar.

Opgaven er at påpege og beskrive de særegenheder, som kan begrunde visse
korrektioner eller modifikationer i de eksisterende regelsæt.
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