
Bilag 4.

Professor, dr. juris Kristen Andersen.

Om begrensning av voldgiftsavtaler og foreningsvedtekter,
som utelukker rettergang ved fremtidige tvister.

(Emne ved de nordiske juristmøders forhandlinger i august 1948).

I.
De spørsmål som forenings- og organisasjonsselvdømmet fremkaller

er langt fra nye. Det er forsåvidt karakteristisk at spørsmålene var
fremme til behandling allerede på Det fjortende nordiske juristmøte.
Spørsmålene har siden den gang ikke mistet sin aktualitet. Takket
være organisasjonernes og foreningenes stadige vekst er det motsatte
snarere tilfellet. På bakgrunn av dette gir jeg en kort översikt over
de forskjellige former for selvdømme man presenteres for. Samtidig
som jeg retter opmerksomheten mot det interessesamspill og den in-
teressebrytning, som selvdømmet utspringer av.

II.
En sammenligning på visse vesentlige punkter mellem danske og

norske domstolers reaksjon overfor forenings- og organisasjonsselv-
dømmet. Frem for alt en vurdering av hensiktsmessigheten av den
ganske vidtgående og nyanserte censur, som de danske domstoler har
praktisert.

III.
En drøftelse av samfundets stilling til forenings- og organisasjons-

selvdømme i sin almindelighet. Denne drøftelse vil i stor utstrekning
skje i tilknytning til de forskjellige synsmåter, som Bernt Hjejle har
fremholdt i sitt grunnleggende arbeid: »Foreningsvoldgift«.

Jeg er for mitt vedkommende på vesentlige punkter enig med Bernt
Hjejle, og jeg skal i mitt foredrag nærmere redegjøre for det.

Man bør efter mitt skjøn frem for alt være meget varsom med å
overse at forenings- og organisasjonsselvdømmet i stor utstrekning
tilfredsstiller behov som, slik samfundet nå en gang har utviklet sig,



er i høi grad beskytteLsesverdige. Man bør også være varsom med å
overse de mere eller mindre skjebnesvangre konsekvenser, som det vil
kunne ha dersom selvdømmeorganene frarøves sine funksjoner. Det
bør derfor efter min mening ikke bli tale om å ta fra foreningene og
organisasjonene deres rett till å utøve selvjustis. Noe annet er at for-
eningene og organisasjonene ikke bør gies carte blanche. Det må såvidt
mulig sørges for at man undgår overgrep og vilkårlighet, og jeg har
meget til overs for Bernt Hjejles forslag om å innføre forhåndskontroll
med selvdømmeorganenes sammensetning. Jeg nevner i denne forbin-
nelse at jeg ikke lenger står ved den tanke om å oprette særegne lokale
foreningsdomstoler, som jeg »lanserte« i Tidsskrift for rettsvitenskap
1938 s. 550 følgende.

Forøvrig kommer jeg i mitt foredrag til å precisere at organisa-
sjons- og foreningsselvdømmet idag er kommet i en særlig stilling på
grunn av forskyvningen i forholdet mellem staten og nærings- og
arbeidslivet. Jeg sikter først og fremst til at den virksomhet som de
offentlige kontroll- og regleringsmyndigheter utøver både direkte
og indirekte kan få følger for utøvelsen av selvdømmet.
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