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Men trods alle meditationer af denne art bør vi alligevel fremfor alt altid
have i sinde, at skoven ikke helt må nedhugges. En ørken kan blive værre end
en urskov. Vi må værne om vore helligste menneskerettigheder, der har deres
bund i en fælles slægtskabskultur, og vi må stedse have dette for øje.

Når vi nu derfor endnu en gang samles med glad forventning til et nor-
disk juristmøde i dette yndige land, hvori der hverken findes ørken eller
urskov, så skal vi i vort arbejde her ligesom på vore fremtidige møder stedse
have i sinde, at der hverken må opstå ørken eller urskov på vort område.
Og, samtidig med at jeg til slut på de øvrige nordiske gæsters vegne gentager
en tak til vore danske kolleger for at have kaldt os til dette møde, tillader jegg
mig at foreslå, at vi til mødets præsident vælger den danske lokalstyrelses højt-
ærede formand, højesteretssagfører Bernt Hjejle.

Forslaget vedtoges af forsamlingen med akklamation.

Højesteretssagfører, dr.jur. Bernt Hjejle.
Jeg takker for den ære, der er vist mit land og mig ved valget af mig til præ-
sident for dette møde. Jeg skal søge efter bedste evne at leve op til den tillid,
der derved er vist mig.

Efter vedtægterne skal fire vicepræsidenter udpeges, og den samlede styrelse
har besluttet at indstille til forsamlingen, at der til disse poster udpeges -
for Finland: justitiekanslern Olavi Honka, for Island: højesteretspræsident
Ärni Tryggvason, for Norge: professor, dr. jur. Carl Jacob Arnholm og for
Sverige: professor, jur. dr. Ragnar Bergendal.-Akklamation.

Til sekretærer foreslår den samlede styrelse for Finland: advokaten Åke
Roschier-Holmberg, for Island: højesteretsadvokat Rannveig Þorsteinsdóttir,
for Norge: høyesterettsadvokat Helge Haavind, for Sverige: hovrättsassessorn
Bengt Rydin og for Danmark: byretsdommer Henning Krog.- Kan jeg be-
tragte disse valg som godkendt?-Akklamation.

Som modets generalsekretær fungerer efter valg af den danske lokalstyrelse
landsretssagfører Kristian Mogensen.

Herefter trak Hans Majestæt Kongen sig tilbage, og præsidenten gav ordet
til mødets første foredragsholder, professor, dr.jur. Bernhard Gomard, Danmark,
hvis emne var:

DEN TEKNISKE UDVIKLING
OG RETSSYSTEMET

(Foredraget er gengivet efter forfatterens bearbejdede referat i Ugeskrift for Retsvæsen 1963
B pag. 205 ff.)

I juridiske værker fremhæves ofte i indledende afsnit til den dogmatiske frem-
stilling af gældende ret enkelte markante træk af retsreglernes tilblivelses-
historie. I en bog om køb nævnes således, at denne kontraktsart har udviklet
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sig af bytteaftalen, efter at penge begyndte at komme i brug, og at øgede
transportmuligheder og masseproduktion af standardvarer har banet vejen
for genuskøbet [1]. I en fremstilling af erstatningsretten fremhæves, at den
særegne risiko for skade på liv og ejendom, som den moderne teknik har
ført med, er årsag til en bevægelse bort fra culparegien og henimod regler om
objektivt ansvar [2].

Spørgsmålet om, hvilken betydning den tekniske udvikling har haft for
retssystemernes udvikling, fører ind i retshistorien. Denne del af historien viser,
at ethvert samfunds retssystem befinder sig i en tilstand af stadig ændring og
tilpasning til forholdene i dette samfund. At også retssystemerne må under-
gives ændringer, når livsvilkårene ændres, synes på forhånd klart. Ligeledes,
at udvikling i teknisk viden og kunnen er og har gennem tiderne været en
af hovedårsagerne til, at de ydre vilkår for menneskers liv stadig har ændret
sig. Opfindelsen af hjulet, opdagelsen af at gøre ild og af atomenergien har
ført dybtgående forandringer af livsbetingelserne for denne verdens folk med
sig. Et forsøg på at beskrive den nærmere sammenhæng mellem ændringer af
livsvilkår betinget af den tekniske udvikling og ændringer i retssystemet støder
imidlertid på betydelige vanskeligheder.

I tidens løb er fremsat flere almene opfattelser af retsordenens genesis. En
gammel og stadig tilbagevendende tanke er, at visse grundlæggende rets-
principper følger af menneskets natur og har religiøs gyldighed. Den positive
ret kan kun bestå som retsorden inden for naturrettens grænser. Tages natur-
retten som udgangspunkt, må retsordenen antages at bygge på et evigt og
uforanderligt idéindhold, og retsordenens dynamiske faktorer — kræfterne som
fremkalder de regelændringer, der jo vitterligt forekommer — virker alene
som en justering af retsordenens regler således, at idégrundlaget stadig kan
realiseres, uanset de ydre forholds omskiftelighed. I modsætning til natur-
retten hævder den historiske skole, at ethvert folk udvikler sin egen retsorden
som et organisk system bestemt af folkets historie og dets guddommelig
historiske bestemmelse. Retsudviklingen tænkes at blive båret frem af folke-
ånden. En ideologi, folkets retsopfattelse, snarere end de materielle kår i
samfundet og dettes tekniske viden og kunnen opfattes som den dynamiske
faktor i retssystemet. Mens den historiske skole mener, at udviklingen bæres
frem af åndelige kræfter, hævder den historiske materialisme, at samfundets
bevægelseslove er begrundet i det materielle, i den måde hvorpå de materielle
goder frembringes eller produceres.

For et forsøg i dag på at danne sig et indtryk af teknikkens betydning for
retsordenens tilblivelse er det ikke naturligt som udgangspunkt at tage noget
af de store systemer, som er kendt fra retsfilosofiens historie. Fortidens trang
til i en enkelt formel at udtrykke en almengyldig samfundsopfattelse lever
nok videre i dag i den politiske debat, men er forvist fra samfundsvidenskaben.
Ligesom naturvidenskaben bestræber den moderne samfundsvidenskab sig
for at arbejde på et empirisk-deskriptivt grundlag. Det naturlige udgangs-
punkt for en almindelig fagjurist, der vil bidrage til belysningen af forholdet
mellem teknik og jura, er en gennemgang af de enkelte retsreglers genesis.

1. Således Ussing: Køb s. 1 og s. 4.
2. Således Ussing: Erstatningsret s. 115 ff.



Den tekniske udvikling og retssystemet 27

Retsreglerne er imidlertid talrige og deres tilblivelse ikke altid på forhånd
klarlagt. Vil man, som det i et kortfattet foredrag er nødvendigt, spare på
tiden, og dog forsøge at opnå et vist overblik, må man derfor nøje sig med
på grundlag af udvalgte eksempler at opregne en række karakteristiske træk
ved relationen mellem teknik og jura. Blot må da erindres, at fremstillingen
savner den faste jordforbindelse, som alene en omhyggelig gennemgang af et
stort materiale kan give [3].

Et andet fundamentalt krav, som et kort foredrag ikke kan opfylde, er gen-
nemførelsen af en analyse af sine grundbegreber. Ordet teknik bruges i flere
betydninger [4], og i vore dage strejfer retssystemet ind på alle mulige forskellig-
artede områder. Skulle en virkelig beskrivelse af forholdet mellem teknik
og jura gives, måtte derfor nok begge begreber rendyrkes. Historikeren Erik
Arup, der jo betragtede vilkårene for landbrugsproduktionen som den domi-
nerende faktor i Danmarks historie, tænkte ved historie på landets politiske
liv og henregnede hertil også retsudviklingen, se f. eks. hans Danmarks
Historie III bind s. 258f. Med retsudvikling og retsliv tænker Arup vel hverken
på den blotte masse retsregler eller på summen af de menneskelige aktiviteter,
der er undergivet retlig regulering. Der findes jo regler om alt muligt. Om
knallertmotorer findes regler, men knallertkørsel er næppe en del af rets-
livet i Arups forstand. At en retlig regulering bliver til, kan skyldes de mest
forskelligartede omstændigheder, f. eks. trangen til godkendelse af en ud-
dannelse, af konstruktionen af et industriprodukt eller for at ordne forvalt-
ningen af et offentligt tilskud. I denne artikel indlægger jeg ikke i udtrykket
retssystemet nogen begrænsning til retsregler af almen karakter eller til regler,
som hører til den traditionelle eller fundamentale del af retsordenen.

De ældre retsfilosofiske systemer søgte at finde den egentlige, den sande
skabende kraft bag retsordenen og fandt som nævnt svaret i de evige ret-
færdighedsidealer, i folkeånden eller i de materielle produktionsbetingelser.
Opgaven at finde frem til en inderste bevægende kraft bag retsudviklingen er
uløselig. Er humaniseringen af strafferetten en følge af højere levestandard, af
større tryghed og social stabilitet eller af den kristne etiks gennemtrængning
af det menneskelige sind ? Er arbejderbeskyttelseslovgivningen vokset frem i
takt med arbejderbevægelsens stigende magt eller har også andre faktorer
spillet en rolle? Og tillægger man ikke-materielle faktorer en betydning som
årsager i udviklingen, må spørgsmålet rejses, i hvilket omfang disse åndelige
kræfter selv er et produkt af de materielle vilkår i samfundet. Svar på disse
spørgsmål kan ikke gives. I virkeligt fundamentale spørgsmål er det sjældent
mennesker forundt at hæve sig over det banale. Derimod har det mening at
undersøge, i hvilket omfang et vist teknisk udviklingstrin har været en for-
udsætning for retsreglerne eller har øvet indflydelse på deres udformning.
Bestemmelsen af teknikkens kvantitative betydning som årsag i retsudviklingen
må opgives; men en eftervisning af det præg teknikken har sat på det givne

3. Af fremmed litteratur kan fremhæves W. Friedmann: Law and Social Change in Con-
temporary Britain, London, 1951, og Die Rechtsordnung im technischen Zeitalter, Festschrift
zum Zentenarium des schweizerischen Juristenvereins 1861-1961, Zürich, 1961.

4. I Præliminær betænkning angående nordisk patentlovgivning, 1962, siges s. 85 f, at
ordet teknik ikke er entydigt, og dets anvendelse i lovsprog derfor uhensigtsmæssig.
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resultat behøver ikke på forhånd opgives som umulig. En topografisk skildring
af de dele af retssystemet, hvor teknikken har sat sit umiddelbare præg, kan
gives. Forsøg herpå er gjort nedenfor under I til VI ; men først nogle almene
bemærkninger om teknikken som påvirkningsfaktor i retsudviklingen.

Ændringer i retssystemet kommer ikke i stand som en nødvendig entydigt
bestemt følge, som en betinget refleks af de ændrede ydre forhold, end ikke
på retsområder, der domineres af den tekniske udviklings krav. En udvikling
på teknikkens område fører kun til nye retsregler, hvis den — ikke nødven-
digvis udviklingen som den virkelig er, men udviklingen som den opfattes af
lovgiverne - afføder et behov for nye regler. Om ændrede materielle vilkår
skaber følelsen af et behov for ændring af retssystemet beror på forestillinger
om, hvad der er ønskeligt og hvad skadeligt, på en ideologi. Arbejderbeskyt-
telseslovgivningen og reglerne om objektivt ansvar for skader voldt af farlige
bedrifter som jernbaner, fly og nukleare anlæg er således vokset op med in-
dustrialismen; men indholdet af denne lovgivning er dog selvsagt ikke alene
bestemt af de tekniske produktionsbetingelser. De nye ansvarsregler skyldes
ikke alene det blotte faktum, at alvorlige skader kan opstå; men også at
risikoen for disse skaders indtræden er opfattet som væsentlig og som forskellig
fra de normale risici, mennesker er udsat for. Grundlaget for nogle af de
erstatningsretlige særregler rummer i øvrigt nok også irrationelle elementer.
Nye risici falder mere i øjnene end gammelkendte, og dækning ved erstatning
mod sådanne risici føles som et retfærdighedskrav[5]. Dette er nok en del af
forklaringen på, at en lov om erstatning for nukleare ulykker har kunnet ved-
tages, mens en reform af automobilerstatningsretten har måtte opgives eller
udsættes. Indholdet af arbejderbeskyttelseslovgivningen er ejheiler entydigt
bestemt af teknikken alene. Fastsættelsen af de enkelte forskrifter om arbejder-
beskyttelse bygger på en afvejning af hensyntagen til de arbejdendes sund-
hed og sikkerhed over for kravene til effektivitet og konkurrenceevne. Ulykkes-
statistik og økonomiske analyser kan yde væsentlige bidrag til et klart billede
af situationen, men selve afgørelsen må træffes ved et alment skøn præget
både af udøverens respekt for menneskers liv og lemmer og af hans vurdering
af samfundets behov for materielle goder.

I hvert fald når undersøgelsen af reglernes tilblivelse begrænses til de fak-
torer, der umiddelbart har tilskyndet til reglernes opståen, er det klart, at ide-
ologi virker sammen med teknisk viden og de ydre materielle kår. For ud-
viklingen af reglerne i den moderne proces om tilvejebringelse af betryggende
oplysninger før dom afsiges, har både udviklingen af en videnskabelig natur-
erkendelse og menneskets retfærdighedstrang haft afgørende betydning. Reg-
len om, at børn uden for ægteskab har samme retsstilling over for deres far,
som ægtebørn, er ikke indført her i landet, blot fordi retsmedicinen nu er i
stand til at yde væsentlig hjælp til konstatering af det biologiske faderskab.
Drivkraften har været et ønske om at sikre alle børn så gode og trygge vilkår
som muligt. Om ideologien selv er et produkt af det materielle, er en trossag
— eller måske et formuleringsspørgsmål.

At den tekniske udvikling ikke er eneafgørende for retsreglernes indhold
folger i øvrigt af den simple kendsgerning, at behovet for en retlig regulering

5. Se om baggrunden for objektivt ansvar nærmere Gomard i U. f. R. 1958 B.203 ff.
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hyppigt lige godt vil kunne opfyldes på flere forskellige måder. Selvom der
måtte være enighed om, hvilke behov for ny retlig regulering en vis teknisk
udvikling har gjort påkrævet, består dog ofte flere »frihedsgrader« for de nye
regler. Selvom f. eks. enighed hersker om, at ansvar for nuklear skade over
en vis grænse må bæres af staten, kan dog lovreglerne udformes på forskellig
måde, enten som et direkte statsansvar for skader over en vis størrelse eller
som en forskrift om pligt for staten til at holde anlægsindehaveren skadesløs
for udgifter til erstatninger over et vist beløb. Færdselsregler er åbenbart
en nødvendig forudsætning for afviklingen af den moderne trafik; men tra-
fikkens krav tilfredsstilles lige godt af regler om at færdes til højre som af
regler om at færdes til venstre på vejene. Valget mellem de flere mulige rets-
regler må da træffes udfra andre hensyn end de tekniske. I det første eksempel
måske udfra det almindelige syn på ansvar for staten og i det andet udfra
den tradition for at holde til højre eller venstre, som er skabt før automobilis-
mens tid. Igen, om disse opfattelser og traditioner oprindeligt er opstået på
grund af de materielle vilkår, kan næppe besvares med sikkerhed.

Eksistensen af en ideologi og erkendelsen af at de ydre materielle forhold
er sådanne, at retssystemet set ud fra denne ideologi er mangelfuldt, er ikke
uden videre retsskabende. Retskildelæren stiller visse betingelser for anerkendel-
sen af nye retsdannelser og virker derved med til at lægge luft mellem tek-
nikken og juraen.

Produktionsapparatet udbygges med forskellig hastighed i forskellige
perioder, men udbygningen foregår i hovedsagen gradvist, dag for dag. Navnlig
de dele af retssystemet, der hovedsagelig hviler på lovgivning, udvikler sig
derimod i spring, som kun i begrænset omfang kan mildnes ad fortolkningens
vej, Loven kan ikke ustandseligt ændres, hver gang et behov for nye regler
konstateres. Det er sjældent straks klart eller straks muligt at opnå enighed om,
hvilke regler en ny udvikling gør påkaldet. Lovgivningsprocessen kræver en
vis tid. Loven om nukleare anlæg er således af 16. maj 1962, men den første
større reaktor her i landet blev kritisk allerede i 1959. Hovedloven om arbejder-
beskyttelse, lov nr. 143 af 29. april 1913 om arbejde i fabrikker m. v. samt det
offentliges tilsyn dermed, var gældende lige til 1. april 1955,da lov nr. 226 af
11. juni 1954 om almindelig arbejderbeskyttelse trådte i kraft [6].

Den tekniske udvikling har sin mest omfattende virkning som en af rets-
systemets dynamiske faktorer i kraft af dens betydning for de materielle kår,
som samfundet byder sine borgere. De materielle kår bestemmes ikke alene
af teknisk viden og kunnen, men også f. eks. af befolkningens flid og dygtig-
hed, arten af tilgængelige råstoffer, geografiske forhold og af den politik, landet
fører. Undertiden præges dog retsordenen af selve bevidstheden om, at den
tekniske kunnen må antages også i fremtiden at ville øges. Som et - lidt
uanseeligt — eksempel herpå kan nævnes, at en række lovbestemmelser bevidst
er søgt udformet på en sådan måde, at de ikke alene gælder for kendte tek-
niske fremgangsmåder, men også uden videre vil omfatte nye metoder, som
måtte blive opfundet eller komme i brug.

Ophavsretsloven, lov nr. 158 af 31. maj 1961, § 2, giver indehaveren af op-

6. Oversigt over den danske arbejderbeskyttelseslovgivnings historie findes i Arbejds- og
Fabriktilsynet gennem 75 år (1873-19 4 8) og i Erik Dreyer: Arbejderbeskyttelse s. 1 1-19.
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havsretten eneret bl. a. til at gøre værket tilgængeligt for almenheden »i
anden teknik« og samme lovs §§ 46 og 47 taler om »grammofonplader og*
andre indretninger, på hvilke lyd er overført«. Straffeloven, lovbekendtgørelse
nr. 284 af 1. juli 1963, § 276, sidestiller med rørlige ting for så vidt angår
reglerne om berigelsesforbrydelser ikke blot gas og el, men i al almindelighed
»en energimængde, der er fremstillet, opbevaret eller taget i brug til frem-
bringelse aflys, varme, kraft eller bevægelse eller i andet økonomisk øjemed«[7].
I begge love er med vilje fundet frem til udtryk, som omfatter også nye op-
findelser, som tiden efter lovens givelse måtte bringe.

Et mere iøjnefaldende eksempel på den retsdannende evne, som en for-
ventet bestemt teknisk udvikling kan have, findes i den aftale, stormagterne
har indgået i Moskva i år om forbud mod atomeksplosioner. Efter artikel 3
står traktaten åben for alle stater til underskrift. Ingen af de mindre lande
er i dag i stand til selv at fremstille atomvåben, men teknikken skrider hastigt
frem. Ingen ved, når fremstillingsprocessen er blevet så forenklet, at flere
kan være med. Ønsket om en bred tilslutning til Moskvatraktaten er i øvrigt
næppe begrundet i tekniske overvejelser alene. Underskrifter fra hele verden
tjener også som en befæstelse af det almenmenneskelige krav om, at menneske-
heden ikke udsættes for uoprettelig skade ved radioaktiv forurening af jorden.

Et andet eksempel på, at en teknisk udvikling i nogle lande kan føre til
skabelse af ny ret også for eller i samfund, der ikke selv er i stand til at ud-
nytte denne viden, frembyder de internationale konventioner om erstatnings-
ansvar på det nukleare energis område. Disse konventioner er underskrevet
også af lande, der ikke i en nærmere fremtid kan vente at ville kunne udnytte
atomenergien. Dette skyldes næppe alene et ønske om at være med. Tilslut-
ning til konventionerne kan have reel betydning også for lande, der ikke selv
har nukleare anlæg. Virkningerne af atomulykker respekterer ikke lande-
grænser. Ratifikation af erstatningskonventionerne sikrer egne borgere ad-
gang til at nyde de fordele, konventionerne giver overfor dem, der er bundet
af konventionerne, og kan måske også bidrage til over for andre at fastslå,
at konventionernes grundregler hører til - som det udtrykkes i artikel 38 i
Statuten for Den mellemfolkelige Domstol - de almindelige retsgrundsætnin-
ger, som anerkendes af civiliserede nationer.

Retssystemet ændrer sig bl. a. under indflydelse af den tekniske udvikling.
Den hastighed, hvormed teknikken skrider frem, afhænger af mange faktorer,
herunder også af retssystemet. Adskillige eksempler kan nævnes på retsregler,
der er givet alene eller tillige i håb om derved at fremskynde eller bremse en
udvikling på teknikkens område.

Et tilfælde, hvor ønsket om at fremme teknikkens udvikling, synes at stå
alene som motiv til giveisen af nye regler, findes i Præliminær betænkning
angående nordisk patentlovgivning, afgivet af samarbejdende nordiske komi-
téer i 1962. Betænkningen stiller forslag om ophævelse af den hidtidige und-
tagelse fra patentbarhed af opfindelser af kemiske forbindelser, lægemidler
m. m. Undtagelsen lyder i den danske Patentlovs formulering: »opfindelser
af lægemidler, nærings- eller nydelsesmidler og af fremgangsmåder ved til-

7. Se herved Fr. Vinding Kruse: Ejendomsretten I s. 155 ff og v. Eyben: Formuerettigheder
s. 58.
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virkning af næringsmidler«, jfr. lovbekendtgørelse nr. 361 af 19. december
1958 § 1, stk.2, nr. 4. Forslaget er begrundet i ønsket om at støtte forsknings-
arbejdet i den nordiske kemiske industri. Udvidelsen af patentbeskyttelsen
forventes at ville stimulere virksomhederne til at intensivere forskningen ved
at sikre dem udbyttet af deres arbejde[8]. Som eksempel på, at regler er givet
både for at hjælpe teknikken frem og for at tilgodese andre formål, kan nævnes
reglerne om ansvar for nukleare skader. Erstatningsreglerne i de internationale
konventioner om atomenergi og i de enkelte nationale love, her i landet lov
nr. 170 af 16. maj 1962 om nukleare anlæg (atomanlæg), er givet for at lette
og sikre de skadelidte opnåelsen af erstatning, men også for ved kanalisering
og begrænsning af ansvaret at lette udviklingen af en nuklear industri [9].

En teknisk udvikling kan bevirke, at retssystemet udfra et givet vurderings-
grundlag opfattes som mangelfuldt eller — sagt med andre ord — kan frem-
kalde behov for ændringer i retssystemet. Grunden til, at øget teknisk viden og
kunnen skaber behov for nye retsdannelser er naturligvis ikke den samme i
alle tilfælde, men afhænger af, hvordan indtrykket af de ændrede ydre for-
hold påvirker den retspolitiske vurdering, retsordenens ideologi, om man vil.
For så vidt har hver enkelt retsregel sin egen tilblivelseshistorie. Nogle fælles-
træk af teknikkens virksomhed som retsskabende faktor kan dog påvises. Rets-
ordenen er ikke blevet til efter en samlet systematisk plan. De linier, der
anlægges eller de typer, der fremdrages i beskrivelsen, må derfor have et
vilkårligt præg. De repræsenterer ikke noget, der i forvejen findes i retsordenen,
og som blot skal opdages; men fremkommer ved et frit valg udfra ønsket om
at give beskrivelsen størst mulig overskuelighed. Med den grove forenkling,
som er klarhedens forudsætning, kan opstilles en række typer for teknikkens
virksomhed som dynamisk faktor i retsudviklingen. Typerne er her opstillet
således, at de viser en glidende skala, fra tilfælde hvor teknikken vel skaber nye
regler, men ikke griber ind i det almindelige juridiske system eller tanke-
verden, til tilfælde hvor retssystemets ideologi og struktur rokkes af teknikken.

I det følgende - under I til VI - er seks typer søgt udskilt og beskrevet.

En ny teknik kan føre til udviklingen af nye arbejdsmetoder, af nyt appa-
ratur eller af helt nye næringsveje. Herved kan opstå behov for retlig regule-
ring af brugen af de nye metoder og apparatur og af de nye næringsvejes
udøvelse. Uden opfindelsen af krudtet, intet forbud mod fyrværkeri, som i
lov nr. 184 af 7. juni 1958 om forbud mod visse fyrværkeriartikler, og uden
flyvemaskiner ingen luftfartslovgivning. Det fælles træk ved denne type rets-
dannelser er, at de nye regler fremtræder som et nyt selvstændigt regelsæt,
der hviler i sig selv og ikke griber ind i det øvrige retssystem. Reglerne findes
ofte i en lov for sig selv. Undertiden udvikler studiet af sådanne nye regel-
komplekser sig til nye selvstændige juridiske discipliner, f. eks. luftret, mineret.

8. Se nærmere Betænkningen s. 89 ff og en debat om forslaget i N I R 1961 s. 196 ff. — Som
et andet eksempel på udvidet eneretsbeskyttelse givet med denne begrundelse kan nævnes
lov om beskyttelse af forædlerrettigheder for planter nr. 205 af 16. juni 1962.

9. Til Pariserkonventionen af 29. juli 1960 om civilretligt ansvar på den nukleare energis
område er knyttet et Exposé des motifs. Heri er alene denne bevæggrund nævnt. Motiverne
er trykt i Betænkning nr. 286 / 1961 s. 112 ff.
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Indholdet af lovgivningen om de nye aktiviteter, som teknikken har skabt, er
højst forskelligartet. Det samme gælder de formål, den forfølger. Nogle arter
af sådanne regler inddelt efter formål kan fremdrages.

a. Byggeteknik er i de senere år undergået en betydelig udvikling. De
mange nye byggemåder og byggemetoder indebærer, at man ikke mere på
byggenets område kan forlade sig på god gammel håndværkertradition, men må
give detaljerede anvisninger i bygningsreglement og bygningsvedtægter for at
sikre en rimelig bebyggelseskvalitet og for at undgå ulykker, sammenstyrtninger
o. lign. Blot ét eksempel på sådanne bestemmelser. Efter at hustage, der var
udført på en særlig måde, almindelig i nybyggeri, i nogle tilfælde var skredet
sammen, udsendte Boligministeriet en cirkulæreskrivelse af 1.august 1963,
der indeholder en udførlig beskrivelse af, hvordan sådanne konstruktioner i
fremtiden skal udføres.

Fremstillingen af levnedsmidler samles nu om dage mer og mer i store
fabrikker. Uheld eller manglende omhu ved fremstillingen kan derfor bringe
mængder af menneskers sundhed i fare. Samtidig øger koncentrationen af
fremstillingen undertiden risikoen for uheld. Klart er derfor at en intensive-
ring af levnedsmiddelkontrollen presser sig på [10]. Et eksempel. Ved cirkulære
nr. 147 af 15. oktober 1958 har Indenrigsministeriet givet regler om frem-
stilling af ægholdige retter. Kun en ganske ringe del af alle æg er befængt med
musetyfus, men behandles mange æg sammen, breder smitten sig til alle æg,
hvis blot ét var befængt. Den mekaniserede storproduktion fremkalder et be-
hov for kontrolbestemmelser.

b. Udviklingen af produktion af nye ting efterfølges ofte af udstedelsen af
reglementariske bestemmelser, der nærmest har karakter af forskrifter enten for
fremstillingen eller for brugen af de nye ting. F. eks. findes udførlige regler om
automobilers konstruktion i Justitsministeriets bekendtgørelse nr. 198 af
24. juni 1955 om køretøjers indretning og udstyr, den såkaldte »Udstyrs-
bekendtgørelse«. Reglerne er udformet som bestemte krav til bilens bremser
og blinklys. I et særligt Røntgenreglement, der er offentliggjort i bekendt-
gørelse nr .141 af 27. marts 1956, findes detaljerede forskrifter for udførelsen
af den elektriske installation ved røntgenanlæg og om de tekniske krav, som
anlægget af hensyn til strålebeskyttelsen skal opfylde. I stedet for den alminde-
lige lovgivnings brede karakteristiker, som domstolene i det enkelte tilfælde
må udfylde, opstiller disse bestemmelser ofte nøjagtige krav udtrykt i et teknisk
fagsprog.

Bestemmelser af denne art har i almindelighed til formål at mindske risikoen
for, at de nye produkter skal volde skade på liv og ejendom. Bestemmelserne
giver undertiden direkte udtryk herfor. Lovbekendtgørelse nr. 356 af 30. juli
1949 om elektriske stærkstrømsanlæg definerer således i § 1 »stærkstrøms-
anlæg« som »elektriske anlæg, som anvender strømme, der har en sådan
styrke og en så høj spænding, at de derved kan medføre fare«.

Bestemmelserne nævnt under a. og b. ligner ikke sjældent mere tekniske
konstruktionsbeskrivelser end almindelige retsregler. Ofte konciperes de af
særlig teknisk sagkyndige, og de hverken påvirker eller påvirkes af det almene
juridiske normsystem i væsentlig grad. Lovgivningsmagtens rolle ved giveisen af

10. Almindelige bestemmelser herom findes i lov om levnedsmidler nr. 174 af 28. april 1950.
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bestemmelserne er i almindelighed blot ved delegation at bemyndige admini-
strationen til at udstede de nødvendige bestemmelser om vedkommende ind-
retning eller de bestemmelser, som er fornødne for at imødegå visse risici ved
brugen af indretningen [11]. Juristens rolle er reduceret til at oplyse om, i hvilket
omfang retsregler er et tjenligt middel for teknikernes intention, og i øvrigt
til ceremonimesterens, at påse at hjemmelens begrænsninger respekteres, og
at fremstillingsformen ikke gør tilegnelsen vanskeligere tilgængelig, end ind-
holdet kræver.

Selvom udførlige generelle bestemmelser om, hvordan teknisk apparatur
skal være indrettet, udformes efter den højeste sagkundskabs anvisninger, kan
de dog få den uheldige bivirkning at lægge unødvendige og skadelige hin-
dringer i vejen for den menneskelige opfindsomhed. For at imødegå denne
fare er bestemmelserne jævnligt, som f. eks. i Udstyrsbekendtgørelsen, udfor-
met ikke som forbud mod udførelse af konstruktioner på andre måder end de,
der er kendt som gode og sikre; men som legale specifikationer, der ubetinget
skal være opfyldt af de konstruktioner, der bringes på markedet.

I andre tilfælde benyttes en anden fremgangsmåde til så vidt muligt at
forlige ønsket om at udnytte teknikkens formåen med hensynet til sikker-
heden. En række bestemmelser om bestemte typer af tekniske indretninger,
f. eks. om oliefyr og om elektrisk lavspændingsinstallationsmateriel, bestem-
mer, at kun konstruktioner godkendt af en sagkyndig instans må bringes frem
på markedet, uden at foreskrive bestemte krav, som indretningerne skal op-
fylde[12]. Den garanti for en ensartet produktion, som moderne massefabrika-
tion kan give, gør det muligt blot at kræve konstruktionen og ikke hvert enkelt
fremstillet eksemplar godkendt[13].

I atter andre tilfælde gives forskrifterne ikke som bindende retsregler, men
som vejledninger for producenterne. Dette gælder f. eks. tildels det under a.
nævnte cirkulære fra Boligministeriet og i sin helhed det nævnte og adskillige
andre cirkulærer vedrørende sundhedslovgivningen[14]. Vejledningerne har

11. Eksempler: Færdselslovens § 10 bemyndiger justitsministeren bl. a. til at fastsætte yder-
ligere bestemmelser om køretøjers indretning og udstyr m. v. Lov nr. 247 af 10. juni 1960 om
brandvæsenet i købstæderne og på landet § 40 bemyndiger justitsministeren bl. a. til at udfærdige
»sådanne bestemmelser som findes fornødne til forebyggelse af brandfare og til sikring af for-
svarlige sluknings- og redningsmuligheder i tilfælde af brand«.

12. Bekendtgørelse nr. 14 af 25. januar 1955 om oliefyringsanlæg bestemmer i § 2, stk. 1: »Helt
eller delvis automatisk regulerede oliefyr samt håndregulerede varmluftsovne til rumopvarm-
ning skal være udført efter systemer, der er godkendt af et af justitsministeriet nedsat prøv-
ningsudvalg for oliefyr. Andre håndregulerede fyr kræver ikke systemgodkendelse; sikrings-
organer, f. eks. flammesikring skal dog være godkendt af prøvningsudvalget«. Reglerne om
godkendelse — D-mærkning — af elektrisk materiel af Danmarks elektriske materielkontrol
(DEMKO) findes i Stærkstrømsreglementet af 1. oktober 1946.

13. Regler om typegodkendelse af motordrevne køretøjer findes i justitsministeriets bekendt-
gørelse nr. 46 af 26. februar 1958 om registrering af motorkøretøjer m. v. afsnit I I I . Andre regler om
typegodkendelse findes i Udstyrsbekendtgørelsens §§ 40 og 44.

14. Bl. a. indenrigsministeriets cirkulære nr. 18 af 4. februar 1961 om anvendelse af farve-
stoffer i levnedsmidler og Sundhedsstyrelsens cirkulære af 20. juli 1962 om anvendelse af plast
(plastics) i forbindelse med levnedsmidler og drikkevand.
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den retlige betydning, at konkretisere indholdet af generelle bestemmelser i
lovgivningen om, at konstruktioner skal udføres forsvarligt og at fare for
befolkningens sundhed søges undgået og derved effektivisere håndhævelsen af
lovbestemmelserne. Et eksempel på en sådan generalklausul i lovgivningen
er lov om levnedsmidler m. m. nr. 174 af 28. april 1950 § 2,a. Herefter må et
levnedsmiddel »ikke udbydes til salg eller overdrages til andre, dersom det
ved anvendelse på sædvanlig måde kan antages at kunne overføre eller frem-
kalde sygdom eller kan medføre forgiftning«.

c. Retlige påbud om konstruktion af tekniske indretninger på en bestemt
måde tager undertiden sigte på beskyttelsen af andre almene interesser end liv og
ejendoms integritet. Som eksempel herpå kan nævnes en bestemmelse i bekendt-
gørelse nr. 343 af 22. december 1953 om indretning og benyttelse af radio-
modtagere om, at »de i apparaterne benyttede afstemningsskalaer o. lign. må
kun være afmærket med navne på radiofonistationer eller bølgebånd, der
benyttes til radiospredning«. Bestemmelsen vil søge at mindske fristelsen for
radiolytterne til at overtræde forbudet i lov nr. 215 af 11. juni 1959 om radio-
spredning § 11 mod benyttelse af radiomodtagere til modtagelse af andre
radiomeddelelser end radiospredningsstof og derved beskytte oplysninger, der
viderebringes ved radiotelegrafi eller radiotelefoni, mod at blive spredt for
alle vinde.

d. En ny teknik kan skabe mulighed for udnyttelse af goder i naturen, som
ikke tidligere har kunnet udnyttes. Disse goder opnår derved økonomisk
værdi, og spørgsmål opstår derfor om, hvem de tilhører, og om hvilken stat
der kan give regler om udnyttelse af goderne.

1. Råstoffer, der ligger dybt i undergrunden, eller som findes i vanskeligt til-
gængelige lag, har først i nyere tid kunnet udnyttes. Det kan derfor ikke undre,
at spørgsmålet om, hvem sådanne råstoffer tilhører, tidligere var uafklaret[15].
Nu bestemmer lov nr. 181 af 8. maj 1950 om efterforskning og indvinding af
råstoffer i kongeriget Danmarks undergrund, der har afløst en tidligere lig-
nende lov af 19. februar 1932, at »råstoffer i kongeriget Danmarks under-
grund, som ikke før den 23. februar 1932 har været undergivet privatøkono-
misk udnyttelse her i landet, tilhører den danske stat. Efterforskning og ind-
vinding af sådanne råstoffer forbeholdes staten«.

2. Moderne teknik tillader også udnyttelse af råstoffer, som findes under
havet i den kontinentale sokkel. At kyststaten har lovgivningskompetence, for så
vidt angår havbunden under dens søterritorium, synes klart. I en proklama-
tion af 28. september 1945 erklærede den amerikanske præsident, at USA
mener at have jurisdiktion og kontrol over havbunden og jorden under denne
for så vidt angår den kontinentale sokkel udfor USA's kyster. Kyststatens
højhedsret over den tilstødende kontinentale sokkel er nu anerkendt i en
konvention vedtaget på søretskonferencen i Genéve i 1958 [16]. På grundlag
af konventionen er udstedt Anordning nr. 259 af 7. juni 1963 vedrørende ud-

15. Illum i Tingsret I s. 34 med note 10 og i T. f. R. 1940. 473 ff Fr. Vinding Kruse: Ejen-
domsretten I s. 315—317.

16. Den amerikanske proklamation er aftrykt i Alf Ross og Isi Foighel: Studiebog i Folkeret
s. 184f. Om spørgsmålet, se i øvrigt Alf Ross: Lærebog i Folkeret s. 168 og Fr. Vinding Kruse
i Festskrift til Frede Gastberg s. 574 ff.
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øvelsen af dansk højhedsret over den kontinentale sokkel. Anordningen be-
stemmer, at udforskning og udnyttelse af naturforekomster i den del af den
kontinentale sokkel, som efter konventionen tilhører Danmark, kræver be-
villing i medfør af lov nr. 181 af 8. maj 1950 om råstoffer i undergrunden
(eller de tilsvarende bestemmelser for Grønland i anordning nr. 153 af 27.
april 1935).

Med de under d. nævnte eksempler nærmer man sig til nye regeldannelser,
der griber ind i traditionelle tankegange i juraen, i eksemplerne i sætningerne
om at det, som ingen ejer, ejer kongen, J. L. 3-61, og om søterritoriet som
grænse for statens jurisdiktion.

II. En ny teknik kan åbne mulighed for at fastslå årsagssammenhæng eller op-
klare andre bevisspørgsmål af fundamental betydning for den juridiske bedøm-
melse. Øgede muligheder for at føre bevis kan igen skabe grundlag for at
gennemføre en lovgivning, som er rigtigere eller retfærdigere ud fra vurderings-
forudsætninger, som selv er uafhængige af den ny teknik, og som også før
dennes fremkomst var almindeligt accepterede. En ny teknik kan også mulig-
gøre en enklere og mere effektiv forvaltning. Teknikken kan således føre til
at vore retfærdighedsidealer i højere grad lader sig realisere. Forstås ved
retstilstanden udfaldet af de enkelte retssager, ændrer retten sig i høj grad
med de øgede bevismuligheder, selvom retsreglerne er uforandrede. F. eks.
har politiets brug af moderne teknik gjort det muligt i langt flere tilfælde end
tidligere at finde frem til og føre bevis mod lovovertrædere.

a. Vor nye børnelov, lov nr. 200 af 18. maj 1960 om børns retsstilling, har
således kunnet afskaffe bidragspligt til børn uden for ægteskab og kun kendes
ved faderskab, fordi retsmedicinen nu kan give langt sikrere oplysninger om
det biologiske faderskab end før[17]. Også før loven mente man, at fastslåen af
faderskab er at foretrække fremfor blot at pålægge bidragspligt; men mulig-
heden for at konstatere faderskab var ikke tidligere så stor, at et rimeligt
resultat kunne nås, hvis domstolen alene havde valget mellem at dømme til
faderskab eller at frifinde. I den tidligere lov, lov om børn uden for ægteskab
nr. 131 af 7. maj 1937, var derfor bestemt, at domstolene skulle dømme til
faderskab, hvis dette var godtgjort, og til bidragspligt, hvis faderskabet hen-
stod som en mulighed.

Et andet eksempel. Straffeprocessen bør naturligvis sikre mod, at uskyldige
dømmes, og i Retsplejeloven kan da også påvises adskillige regler, som tjener
dette formål. Skulle i fremtiden, f. eks. ved hjælp af en perfekt løgnedetektor,
med usvigelig sikkerhed kunne afgøres, om tiltalte taler sandt eller lyver, vil
måske ændringer i de processuelle regler komme på tale, ikke fordi reglernes
formål ikke længere anses for eftertragtelsesværdigt, men fordi reglerne ikke
længere er nødvendige for at opnå dette formål [18].

b, Rationalisering af kontorarbejde åbner mulighed for en simplere og
mere effektiv forvaltning. At udformningen af retsregler og forvaltnings-

17. Betænkning om ændring af reglerne om fastsættelse af faderskab, nr. 126/1955, navnlig
s. 14-24.

18. Se herved Betænkning om de retspsykiatriske undersøgelser i straffesager nr. 149/1956
s. 104 ff og Anders Bratholm i Festskrift til Frede Castberg s. 531 ff.
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opgaver præges af de krav, kontormaskinerne stiller til programmering og til-
rettelæggelse, hører vel fremtiden til. Som et eksempel på en lovændring
muliggjort af moderne bogholderiteknik kan dog nævnes lov om ændringer
i lov om sparekasser nr. 338 af 24. november 1961. Loven muliggør énmands-
betjening i sparekasser, hvor brug af moderne bogholderimaskiner gør dette
forsvarligt.

I I I . Undertiden forrykker den tekniske udvikling den faktiske baggrund for en rets-
regel på en sådan måde, at reglen ikke længere fuldt ud har den virkning,
som oprindeligt ved reglens givelse var tilsigtet og som stadig, fordi teknikken
ikke har påvirket vurderingen af reglens idéindhold, betragtes som ønskelig.
Dersom det er muligt, må ændringer i de eksisterende regler da foretages,
eller nye regler gives for i realiteten at opretholde den hidtidige retstilstand.

a. I visse tilfælde er den ny udviklings behov uden videre dækket af lov-
bestemmelser, som har forudset, at en udvikling ville kunne komme. Som
eksempler herpå er tidligere nævnt bestemmelser i Ophavsretsloven og i Straf-
feloven. Hvor udviklingens krav ikke således er anteciperet, er ændringer
imidlertid påkrævede.

b. Den nødvendige ændring vil ofte kunne begrænses til en udvidelse af
beskrivelsen af reglens anvendelsesområde, mens dennes retsfølge kan opret-
holdes uændret. En sådan udvidelse kræver ikke altid lovændring; men er selv
på strafferettens område undertiden sket i retspraksis ved en analogislutning.
Et eksempel: krænkelse af brevhemmeligheden er strafbar efter bestemmelsen i
Straffelovens § 263, stk. 1, nr. 1. Efter opfindelsen af telefon og telegrafer
beskyttelsen alene af brevhemmeligheden ikke længere tilstrækkelig til be-
skyttelse af private meddelelsesmidlers fortrolighed. Den nye teknik rokker
ikke ved ønskeligheden af sådan beskyttelse. Giveisen af regler om telefon- og
telegraf hemmelighed er derfor påkrævet. I hvert fald i et vist omfang er den
nødvendige retsdannelse sket i retspraksis. En dom afsagt af Østre Landsret
i 1939, UfR 1940. 156, straffer aflytning af telefonsamtaler ved tilslutning af en
hemmelig lytte anordning efter analogien af § 263, stk. 1, nr. 1, i Straffeloven. Rets-
følgen efter § 263 er uden videre egnet til også at gælde telefonaflytning, og
en passende afgrænsning og beskrivelse af gerningsindholdet for denne nye
forbrydelse er mulig, f. eks. - som sket i dommen - ved de kursiverede ord.
Kriminaliseringen kunne derfor - mente dommen - ske ved analogi[19]. Ved
revisionen af Grundloven i 1935 blev post -, telegraf- og telefonhemmeligheden
ligestillet med boligens ukrænkelighed. Efter Grundlovens § 72 må, hvor ingen
lov hjemler en særegen undtagelse, brud på denne hemmelighed alene ske
efter en retskendelse[20].

19. Analogislutningen i dommen, der uden kritik er nævnt af Hurwitz: Kriminalret, alminde-
lig del, s. 141 og speciel del s. 298, synes temmelig dristig. Der består ingen umiddelbar lighed
mellem telefonaflytning og de handlinger § 263 beskriver, og kravet i Straffelovens § 1 om
analogiens fuldstændighed er derfor næppe opfyldt.

20. Se Poul Andersen: Dansk Statsforfatningsret s. 624-627 og bemærkningerne til lov nr.
202 af 11. juni 1954 om ændringer i og tilføjelser til lov om rettens pleje af 11. april 1916
Telefonaflytning) i FT 19953/54, tillæg A, sp. 2147-2150. I bemærkningerne findes en rede-
gørelse om tavshedspligt for telefon- og telegrafvæsenets personale.
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Som eksempel på en analogi uden for strafferettens område, som er betinget
af den tekniske udvikling, kan nævnes Uf R 1940.644H. Dommen fastslog, at
bestemmelsen i Kommuneskattelovens § 18,stk. 3, hvorefter »personer, der har
fast ansættelse ombord på skibe, som har hjemsted her i landet og sejler i stadig
fart mellem dansk havn og udlandet« er erhvervsskattepligtige, i kraft af ana-
logi tillige pålægger besætningerne på rutefly mellem Kastrup og udenlandske
lufthavne erhvervsskattepligt til den kommune, hvor Kastrup ligger (Tårnby [21].

c. Udvidelse af hidtil kendte reglers anvendelsesområde enten ved analogi
eller ved lovgivning giver langt fra altid en brugbar retlig regulering af de
sociale problemer, som opstår på grund af nye tekniske landvindinger, selvom
de nye indretninger frembyder lighed med allerede kendte ting, fordi de i et
vist omfang har samme funktion, således som telefonen kan siges at ligne brevet.
Et eksempel til belysning. Grundloven bestemmer i § 77, at enhver er beret-
tiget til - under ansvar for domstolene - på tryk, i skrift og tale at offentlig-
gore sine tanker, og at censur ingensinde kan indføres. Nu om dage spiller
radio og fjernsyn en afgørende rolle som middel for offentlig debat og nyheds-
formidling, og en ytringsfrihed, der ikke udstrækkes til at omfatte disse nye
meddelelsesmidler, har derfor lidt et væsentligt knæk. Den simple løsning af
problemet blot ved analogi at udstrække anvendelsen af Grundlovens § 77
til også at omfatte radio og fjernsyn kan ikke gennemføres. Alle kan ikke få
uhindret adgang til at ytre sig. Sendekapaciteten er begrænset, og en vis
kontrol med udsendelsernes kvalitet synes et uafviseligt krav. Ophævelsen af
radiomonopolet løser ikke problemet. Også rent tekniske faktorer er til hinder
for at give private fri adgang til at bygge deres egne sendeanlæg [22]. Ytrings-
friheden må derfor sikres på anden måde, ved at udvalget af udsendelserne
sker på en måde, der giver garanti for at alle, der virkelig har noget på hjerte,
kommer til orde. Regler herom er selvsagt vanskelige at opstille; men et første
skridt henimod en retlig regulering er dog taget. I en dom afsagt i 1959
(UFfR1960.33H) fastslog Højesteret, at Statsradiofonien ikke havde været
berettiget til at nægte et politisk parti »De Uafhængige« adgang til at deltage
i et vælgermøde i radio og fjernsyn aftenen før folketingsvalget den 14. maj
1957. Partiet havde ganske vist ikke hidtil været repræsenteret i Folketinget,
men partiet var behørigt anmeldt til deltagelse i valget[23].

Trykkefrihedsbestemmelsen i Grundloven ville sikre åndsfrihed, men efter
radioens og fjernsynets opfindelse er bestemmelsen ikke længere tilstrækkelig.

21 Jfr. herved Poul Andersen: Dansk Forvaltningsret s. 34 og Mathiassen i Juridisk Grundbog
s 334 .

22. Radiomonopolets grundlovsmæssighed har således en bredere begrundelse end blot den,
at radio er noget nyt. Se om ændringerne i § 77 ved grundlovsrevisionen i 1953 Alf Ross: Stats-
forfatningsret II s. 590 f. - Se i øvrigt Max Sørensen: »Pirate Broadcasting from the High Seas«
i Festskrift til Frede Castberg s. 319 ff.

23. Folketingets ombudsmand har i 1963 i tilslutning til højesteretsdommen antaget, at
partier ikke repræsenteret i Folketinget, in casu Retsforbundet og Kommunisterne, der begge
tidligere har været i Folketinget, har krav på sendetid for på lige fod med de repræsenterede
partier at give udtryk for deres syn på lovforslag, som i medfør af Grundlovens § 42 skal under-
gives folkeafstemning. - I Tyskland har forfatningsdomstolen afsagt en dom ganske svarende
til U. f. R. 1960.33 H, se herom Frede Castberg: Freedom of Speech in the West, i960, s. 402 f.
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Grundlovens § 77 kan ikke blot gives et videre anvendelsesområde, men den
stadig ønskede retlige beskyttelse af åndsfriheden kan opretholdels ved hjælp
af nye regler af anden art.

IV. På andre områder er de ændringer, den tekniske udvikling fremkalder i
den virkelighed, som reguleres af de retlige regler, så indgribende, at fastholdelse
af realiteten i den hidtidige retstilstand ikke er mulig. Selvom tanken bag de tradi-
tionelle regler stadig forekommer os sympatisk, og selvom reglernes formål
stadig findes værd at stræbe efter, kan dog teknikkens udvikling føre med sig,
at hverken lovens ånd eller bogstav lader sig opretholde. Den hidtidige rets-
tilstand kan ikke, i tilfælde, som dem der er nævnt under a-d, bevares ved
udvidelse af anvendelsesområdet for eller ved supplement af de hidtil gæl-
dende regler.

a. På grundlag af udtalelser i en række traktater om krigsførelsen og udfra
humanitetens krav hævdedes i almindelighed tidligere, at folkeretten inde-
holder et forbud mod i krigstid forsætligt at rette krigshandlinger mod civilbefolk-
ningen i fjendens land. Udviklingen af stadig kraftigere våben nedsætter vær-
dien af den beskyttelse, reglen kan give, og nu efter den 2. verdenskrig, der
blev ført bl. a. ved udstrakt brug af bombardementer af civile mål, må for-
mentlig erkendes, at en sådan regel ikke længere har støtte i folkeretten.
Den hidtil antagne regels intention, at skåne civilbefolkningen for direkte krigs-
handlinger er os stadig sympatisk, men lader sig ikke længere realisere. I en
krig, der føres med moderne våben, kan ikke skelnes mellem civile og militære
mål [24].

b. Opfattelsen af staternes suverænitet over luftrummet er undergået drastiske
ændringer, siden spørgsmålet ved flyvningens begyndelse fik betydning. Ved
århundredets begyndelse hævdedes luftens frihed som en pendant til havenes
frihed. Den første verdenskrig åbnede øjnene for flyvningens militære betyd-
ning, og opfattelsen blev nu, at luftrummet er undergivet statens suverænitet.
Dette er forudsat i Pariskonventionen af 1919 og Chicagokonventionen af
1944 om den civile luftfart[25]. Opsendelsen af rumfartøjer har påny gjort en
ændring af opfattelsen af suveræniteten over luftrummet nødvendig. Nogen
endelig afklaring er vel ikke nået, men enighed synes dog at herske om, at
rumfartøjer ikke er omfattet af de regler, der gælder om den almindelige luft-
fart, og at overflyvning med rumfartøjer ikke er en krænkelse af staternes høj-
hedsret[26].

c. Den moderne folkeret angiver ikke et bestemt mål for søterritoriets ud-
strækning, ej heller et alment synspunkt udfra hvilket søterritoriet kan bestem-
mes. I begyndelsen af det 18. århundrede hævdedes kanonskudvidden at være
afgørende, og på grundlag heraf fastsatte de enkelte stater et bestemt mål, i
almindelighed 3 sømil, som mål for det område af havet, de betragtede som
deres søterritorium [27]. Med artilleriets og krigsførelsens udvikling kan be-

24. Axel Møller: Folkeretten i fredstid og krigstid, bind 2: II s. 10-13 og Georg Schwarzen-
berger: The Legality of Nuclear Weapons, 1958, s. 15-22.

25. Finn Hjalsted i J 1962.371 ff.
26. Alf Ross: Folkeret s. 163 og Peter Lødrup i T. f. R. 1961.516 ff.
27. Axel Møller: Folkeret 1s. 113 f, Alf Ross: Folkeret s. 164 f og Poul Andersen: Dansk Stats-

forfatningsret I, 1944, s.100 f.
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Stemmeisen af søterritoriet ved hjælp af skudvidden, eller som det område
som kan beherskes fra land, ikke opretholdes. Dertil er jorden for lille og mo-
derne krigsførelse for bevægelig. Reglens instrument lader sig derfor ikke længere
anvende.

Nu til dags sætter navnlig hensynet til fiskerierhvervet sit præg på reglerne
om søterritoriet. Den moderne teknik har bidraget til, at fiskeriet er blevet
stadig mere intensivt og drives under fremmede kyster fjernt fra fiskernes
hjemsted. Hensyn til landets egne fiskere og til at beskytte fiskebestanden kan
derfor tale for at udvide søterritoriet. I den seneste tid er grænsen for så vidt
angår fiskeri udvidet til 12 sømil ved Færøerne og Grønland, jfr. nærmere
anordning om fiskeripolitiet i havet omkring Færøerne nr. 130 af 27. april
1959 og lov om ændringer i lov om udøvelse af erhverv i Grønland nr.182 af
20. maj 1963.

De samme hensyn kan også tale for på det åbne hav at søge nødvendige
fredningsbestemmelser og anden begrænsning af fiskeriet gennemført. En kon-
vention undertegnet på søretskonferencen i Geneve i 1958 giver kyststaten en
vis adgang til på egen hånd at udøve sådan myndighed på det åbne hav ud
for dens søterritorium [28].

d. Til sidst et eksempel af en helt anden art. I Christian V's Danske Lov
5-10-56 står: »Ingen maa have enten Port, Dør eller Udgang, eller Vinduer,
eller Udsigt der, som hand ingen Fortog haver, med mindre hand lovlig
Adkomst, eller Hævd, derpaa haver.« Bestemmelsen betyder, at en mur, der
indeholder vinduer eller døre (eller andre gennemsigtige eller oplukkelige
indretninger) skal være anbragt en vis afstand fra skellet, så langt fra skellet,
at et menneske kan passere, sagde man tidligere[29]. I 1683, da Danske Lov
blev givet, har reglen i 5-10-56 sikkert været et egnet middel til regulering af
bebyggelsen. Senere tiders byggemåde har gjort reglen ganske utilstrækkelig.
For at sikre lys og luft kræves nu større bygningsafstande end passage for et
menneske, og disse afstande må sættes i forhold til bygningernes højde og til
grundenes lovlige udnyttelsesgrad. Opgaven er bl. a. på grund af den tekniske
udvikling vokset Christian V's gamle regel over hovedet. 5-10-56 er nu
ophævet og erstattet af bestemmelser i byggelovene, for København af Bygge-
lov for staden København nr. 148 af 29. marts 1939 § 52 og for det øvrige
land af Byggelov for købstæderne og landet nr. 246 af 10. juni i960 § 34[30].
Tanken bag den gamle regel at sikre lys og luft er stadig levedygtig, men
reglens instrument, plads for et menneskes passage, kan ikke længere bruges.

28. Alf Ross: Folkerets. 169.

29. Torp: Tingsret s. 185 med note 129.

30. Se bemærkningerne i Betænkning af givet af Byggeudvalget af 1948, nr. 141/1955. -
Et forsøg på i 5-10-56's sidste levetid ad fortolkningens vej at tilpasse bestemmelsen til senere
tiders krav er gjort af Illum i Servitutter s. 222 f og i Tingsret II s. 159 med note 58 i tilslutning
til dommen i U. f. R. 1929.814. - Bang antager i U. f. R. 1943 B.241, at 5-10-56 stadig har den
betydning, at den private grundejer har søgsmålret i tilfælde, der ville have været omfattet af
bestemmelsen. Dette er næppe rigtigt, sml. Poul Andersen: Dansk Forvaltningsret s. 629 f. -
Bygningslov for Frederiksberg kommune, lovbekendtgørelse nr. 212 af 1. august 1912, inde-
holder afstandsbestemmelser i §§ 4 og 29, men ophæver ikke 5-10-56.



40  Bernhard Gomard

V. Hidtil - under punkt I til IV - er talt om retsordenens tilpasning til æn-
drede ydre vilkår i samfundet. Herved er helt nye regler og regelkomplekser
opstået, regler er faldet bort, og adskillige ærværdige gamle bestemmelser har
gennemgået en metamorfose. På de spredte områder af retsordenen, som i det
foregående er benyttet som eksempler, og i mange andre tilfælde har denne
tilpasning kun i ganske ringe grad berørt den idéverden, der er retsordenens
baggrund. I mange tilfælde har de hidtidige idéer stadig kunnet realiseres.
I andre tilfælde har det måttet opgives at forsvare idéerne som retsbeskyttede
positioner, men idéerne er blevet stående, måske endda som retspolitiske mål.
Tankerne om krigens humanisering og afskaffelse, havenes og luftens frihed
har selvstændig betydning uafhængig af den positive ret. Uforanderlig, som
tilhængere af naturretlige skoler har hævdet, er idéverdenen bag retssystemet
dog ikke. De kræfter, der umiddelbart fremtræder som de bevægende på rets-
ideologiens plan, er vel i første række moralske og politiske. Bag strafferettens
Zug zur Milde og lovgivningen om retlig ligestilling af mand og kvinde er det
vanskeligt som årsager at påvise bestemte materielle faktorer. I nogle tilfælde
synes dog umiddelbart sandsynligt, at den tekniske udvikling har medvirket
til at fremkalde ændringer i retssystemets idégrundlag, som er blevet efter-
fulgt af ændringer i gældende ret. Et par eksempler fra retsområder der ofte
har været genstand for diskussion, kan nævnes.

a. I indledningen til denne artikel er objektiviseringen af erstatningsretten nævnt.
En af grundene til, at tanken om moralsk skyld som erstatningsbetingelse
gradvist har mistet terræn, er nok, at de teknisk komplicerede årsagssammen-
hæng, der nu om dage ofte ligger bag en skades indtræden, har gjort forholdet
mellem skadevolder og skadelidte anonymt. Et maskineri har svigtet og voldt
skade. Fabrikantens, de tilsynsførendes og betjeningsmandskabets adfærd
fortoner sig som fjerne irrelevante begivenheder. En forestilling om almindelig
solidaritet fortrænger tanken om skyld og ansvar. I enkle dagligdags overskue-
lige situationer er Jherings tanke om »intet onde uden skyld« som erstatnings-
rettens grundnorm derimod stadig levende, nok i særlig grad uden for jurister-
nes kreds. Ændringerne i erstatningsretten består ikke blot i objektivisering af
ansvarsgrundlaget. Culpaansvaret er også blevet indskrænket, navnlig ved
bestemmelsen i Forsikringsaftalelovens § 25, og på et enkelt område helt op-
hævet, jfr. lov om nukleare anlæg (atomanlæg) nr. 170 af 16. maj 1962 § I9[31].

b. Grundlovens § 73, stk.i, om ejendomsrettens ukrænkelighed er en ordret gen-
tagelse af 1849-Grundlovens § 88. Uanset denne formelle identitet har væsent-
lige ændringer fundet sted [32]. Umiddelbart før Junigrundloven, henholdsvis
5. marts og 29. april i 1845,varudstedt forordninger om fremgangsmåden
»med Hensyn til Grundafstaaelser m. m., i Anledning af Jernbaners Anlæg i
Danmark« og om »Jords Afstaaelse til Kirkegaardes Udvidelse«, og i 1849 har
vel grundlovsfædrene tænkt, at ekspropriation af jord til offentlige anlæg som
hidtil kan blive nødvendig, men at ejendomsretten, som den da kendtes,
i øvrigt skulle opretholdes som ukrænkelig. Sådan er det ikke gået. Gennem

31. Anlægsindehaveren har dog efter lovens § 23 regres mod »den eller de enkeltpersoner,
der forsætligt har hidført skaden«.

32. Ernst Andersen: Forfatning og Sædvane s. 7 fif og s. 53 ff. Alf Ross i T. f. R. 1947447 fif
og i Statsforfatningsret II s. 533.
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bestemmelser navnlig i byggelovene, Naturfredningsloven og Byplanloven er
ejerens frihed til at råde over sin ejendom blevet væsentlig beskåret. Det mo-
derne industrialiserede erhvervs-, bolig- og feriebyggeri kræver en samlet plan.

Den rette forståelse af grundlovsbestemmelsen om ejendomsrettens ukrænke-
lighed kan vel i detaljen volde tvivl, navnlig fordi politisk uenighed vanske-
liggør fastslåen af autoritative vurderingsforudsætninger, udfra hvilke fortolk-
ningen kan ske. At vurderingen eller idégrundlaget er ændret, synes derimod
klart. Ligeledes at den tekniske udvikling sammen med den velstandsstigning,
den har ført med sig, har sin andel deri. Hvordan end jordlovgivningen i det
moderne industrialiserede samfund udformes og administreres, synes det umu-
ligt at bevare en fri bebyggelsesret for ejeren og ligeså umuligt at yde ham
erstatning for tabet af denne ret. Ejendomsretten er fra at være en absolut
subjektiv ret blevet en social funktion[33].

VI. En beskrivelse af den tekniske udviklings betydning for juraen kan ikke
nøjes med at fremdrage og systematisere en række eksempler på enkeltregler,
for hvis tilblivelse teknikken har haft betydning. Indførelsen af de mange nye
regler har ført en række ændringer i retssystemets struktur med sig. Det samlede
billede af retsordenen præges også af, at den praktiske betydning af eksisterende,
formelt uændrede regler i høj grad er blevet påvirket både af nye reglers til-
komst og af ændrede ydre forhold. Nogle enkelte karakteristiske træk skal
fremhæves til belysning heraf.

a. Det tekniske retsstof, regler som Bygningsreglementet og Stærkstrøms-
reglementet udfærdiges i hovedsagen af administrationen som delegations-
anordninger. Selv hvor regler af detaljeret teknisk karakter er optaget i lov-
teksten - som eksempelvis i de »særlige regler« i kapitel 3 i lov om almindelig
arbejderbeskyttelse nr. 226 af 11. juni 1954 - har administrationen dog nok
haft den afgørende indflydelse på deres udformning. Arbejdet i Folketinget
levner i dag ikke megen tid til behandling af detajlspørgsmål.

At bestemmelserne i den tekniske lovgivning i så vidt omfang formelt eller
reelt gives af administrationen skyldes både deres omfang, utilgængelighed og
behovet for hurtige og hyppige ændringer[34]. Uanset at det tekniske retsstof
for den, der interesserer sig for de grundlæggende, traditionelle retsprincipper,
vel kan siges at bestå af detaljer, har bestemmelserne og deres administration
dog ofte indgribende betydning for erhvervslivet. Udviklingen, der har ført
til de mange administrative retsforskrifter, har således understreget forvalt-
ningens betydning som magtfaktor i samfundet, og dermed øget betydningen
af de regler, der skal kontrollere, at denne magt udøves med skønsomhed og
på lovens grund. Som nydannelser inden for denne kontrollovgivning kan nævnes
oprettelsen efter Grundlovens § 55 af embedet som Folketingets ombudsmand
og indførelsen i Folketingets forretningsorden § 20 af adgang for tingets med-
lemmer til på uformel måde — uden forespørgselsdebat — at stille spørgsmål til
ministrene [35].

I samme retning virker de øgede skønsbeføjelser for administrationen. En del

33. Munch-Peter sen: Den borgerlige ret, 13. udg., s. 180 f. Se også Illum: Tingsret I s. 47 og
v. Eyben: Formuerettigheder s. 21.

34. Se herved Nordskov Nielsen i Juridisk Grundbog s. 10-12.
35. Poul Andersen- Dansk Statsforfatningsret s. 508.
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af disse beføjelser er givet administrationen, fordi den tekniske udvikling har
fremkaldt nye samfundsopgaver. Planlægningslovgivning som byplan- og natur-
fredningsbestemmelser må nødvendigvis være rammelove. Godkendelser af
teknisk udstyr må i vidt omfang ske konkret på grundlag af en undersøgelse af
det enkelte apparat.

Karakteristisk er i øvrigt, at den tekniske udvikling ikke blot i et vist om-
fang presser den reelle magt over til administrationen; men også at den be-
stemmende indflydelse presses videre til teknikerne selv. I mangfoldige ind-
flydelsesrige råd og nævn har teknikere, ingeniører og naturvidenskabsmænd
en afgørende indflydelse[36]. Som et aktuelt eksempel til dokumentation heraf
kan nævnes, at den reelle afgørelse om fordelingen og anvendelsen af de vældige
summer, alle indser må investeres i teknisk udviklingsarbejde og i teknisk
produktionsudstyr, i et vist omfang må træffes af teknikerne selv. Kun for
teknikerne er det muligt at gisne om, hvor en indsats kan ventes at ville bære
frugt. De, der er administratorer af profession, har dog også deres rolle, at
skabe det fornødne administrationsmaskineri, som uvildig trediemand, som
ordstyrer at bistå med at formidle meningsforskelle mellem de sagkyndige og
endelig at forsøge at udskille grundlæggende spørgsmål og give dem en sådan
formulering, at samfundets politiske ledere kan tage stilling til dem. Som
sådanne »formidlingsorganer« er der i den seneste tid skabt Atomenergi-
kommissionen, ved lov nr. 312 af 21. december 1955, og Det teknisk-viden-
skabelige Forskningsråd, ved lov nr. 243 af 10. juni i960.

b. En tendens til centralisering både af udstedelsen af regler og af behand-
lingen af enkeltsager på visse områder er en anden strukturændring, som for
en væsentlig del er fremkaldt af teknikken. Udviklingen har skabt behov for
ensartethed og for særlig teknisk sagkundskab, og disse behov er søgt tilfreds-
stillet ved centralisering. Adskillige eksempler herpå kan nævnes.

Indtil 1923 fandtes færdselsregler her i landet kun i de lokale politivedtægter.
Regler gældende for hele landet blev først givet ved lov om færdsel nr. 164 af
1. maj 1923. Den 19. september 1949 blev i Genéve indgået en færdselskonven-
tion, hvis bestemmelser danner grundlaget for den nugældende færdselslov,
lovbekendtgørelse nr. 231 af 27. juni 1961 [37]. De moderne trafikmidler har
medført en stigende trafik og en stigende fjerntrafik. Ensartede regler er der-
for blevet påkrævet og dette behov er imødekommet ved, at udstedelsen af
færdselsregler er sket under ét for stadig større områder.

Også på byggeriets og brandvæsenets område er sket en bevægelse fra kommunal
vedtægt til love gældende for hele landet. Vedtægter eksisterer dog endnu.
De lokale forhold kan gøre afvigelser påkrævet. Hensynet til ensartethed,
overskuelighed og til udnyttelse af sagkundskaben ved bestemmelsernes ud-
formning kan i øvrigt varetages ikke alene ved udfærdigelse af love gældende
for store dele eller for hele landet, men også ved udarbejdelse af mønster-
vedtægter. Indenrigsministeriet har f. eks. i august i960 offentliggjort en
Normalsundhedsvedtægt for landkommuner.

36. Se bl. a. C. P. Snow: Videnskab og stat, 1962, anmeldt af 0. Kofoed-Hansen i N. A. T.
1963 s. 186 ff.

37. Betænkning angående revision af færdselsloven og loven om motorkøretøjer nr. 91/1954
s. 5—7. Konventionen er aftrykt s. 107 ff i betænkningen.
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Som et eksempel på, hvad her er kaldt centralisering, hvor ønsket om ar-
bejdsbesparelse for administrationen har spillet en rolle, kan nævnes forslaget
i Preliminær betænkning angående nordisk patentlovgivning om et samarbejde
mellen de nordiske landes patentmyndigheder, således at prøvelse af en
patentansøgning kun behøver ske i et af landene[38]. Prøvelsen af det stadig
stigende antal patentansøgninger lægger beslag på mange ingeniørers arbejds-
kraft. En arbejdslettelse er ønskelig.

c. Moderne teknik lader sig ofte bedst udnytte i større virksomheder. Den
koncentration, som er blevet følgen heraf i få og store enheder, gør den frie
konkurrence ineffektiv. I hvert fald i vort lille land er der ikke basis for at
bryde monopolerne ved at gennemtvinge en opdeling i flere mindre virksom-
heder. Selv vore store foretagender er i teknisk forstand små nok [39]. I stedet
for at forbyde monopoler kræver Monopolloven, lov nr. 102 af 31. marts
1955, §§2, 11 og 12, at aftaler og vedtagelser, som udøver en væsentlig ind-
flydelse på pris-, produktions-, omsætnings- eller transportforhold, skal an-
meldes, og giver monopoltilsynet hjemmel til ved forhandling og pålæg at
søge uheldige følger, såsom urimelige priser eller forretningsbetingelser, af
sådan konkurrencebegrænsning bragt til ophør. Teknikken har således bi-
draget til, at betydelig magt er blevet givet et administrativt organ. En anden
virkning af Monopolloven er, at betydningen af de hidtil og stadig gældende
privatretlige regler om værn for den almindelige adgang til erhverv ved forbud
eller erstatning nu delvis overlappes og overskygges af Monopolloven[40].

Et lignende fænomen, privatrettens overlapning af offentligretlige regler,
forekommer på planlægningslovgivningens område. Sikring af, at et kvarter
bebygges på en bestemt måde, f. eks. med villaer, sikring mod brug af be-
byggelsen til særligt generende formål og sikring mod usædvanlige ulemper fra
naboerne, skete tidligere i det væsentlige kun ved pålæg af servitutter og ved
den almindelige naboret. Disse privatretlige regler er i nutiden ikke tilstrække-
lige til løsning af den opgave at fordele bebyggelsen på hensigtsmæssig måde.
Privatrettens regler forudsætter, at en påtaleberettiget eller en krænket ned-
lægger indsigelse, og at servitutterne er hensigtsmæssige og tilstrækkelige. Disse
betingelser er ikke altid opfyldt [41].. Reglerne giver ikke tilstrækkelig mulighed
for at få en afgørelse på forhånd af om en virksomhed kan bygges og drives [42]
eller for en formidling af modstående interesser, hvor ulemperne ved virksom-
heden er betydelige. Reglerne om servitutter og naboret er derfor overlappet
og i et vist omfang fortrængt af planlægningslovgivningen.

Byggelov for staden København nr. 148 af 29. marts 1939 § 4 og Byggelov
for købstæderne og landet nr. 246 af 10. juni i960 § 4 bestemmer, at bygge-

38. Se nærmere Betænkningen s. 67 ff.
39. Konkurrencebegrænsning og Monopol, Trustkommissionens betænkninger nr. 3, s. 33.
40. Se Bent Christensen og Frederik Jensen i U. f. R. 1955 B.122 f og 243 f samt koktvedgaard:

Kontraheringspiigt s. 19 ff. — De privatretlige regler er omtalt af Ussing: Erstatningsret s. 43 ff.
41. I U. f. R. 1963.308 H er nævnt et eksempel på, at kommunen undlod at udfærdige

byplan, fordi »man anså servitutbestemmelserne for at være så sikre, at dette ikke fandtes
nødvendigt«.

42. Om »forhåndsgodkendelse«, se 0. K. Magnussen: Naboretlige Studier s. 278 ff og dertil
Ussing i J i960. 263 ff.
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servitutter ikke gyldigt kan stiftes, ophæves eller forandres uden bygnings-
myndighedens samtykke, og at denne myndighed kan håndhæve bygge-
servitutter, hvortil der er knyttet offentlige interesser af byplanmæssig eller
bebyggelsesmæssig art [44] Ældre byggeservitutter kan efter henholdsvis § 38
og § 51 i byggelovene ophæves eller ændres, »når det er nødvendigt af hensyn
til bebyggelsens forsvarlige og rimelige ordning, og når det offentliges interesser
i bebyggelsens ordning findes at opveje den berettigedes interesse i servituttens
opretholdelse« [44].

Af Byplanloven, lovbekendtgørelse nr. 160 af g. maj 1962, følger, at et om-
råde, der omfattes af en godkendt byplan kan udnyttes i overensstemmelse
med planens bestemmelser uanset ældre modstående tilstandsservitutter og i
almindelighed uden erstatning til de påtaleberettigede efter de ældre servi-
tutter[45].

Naborettens utilstrækkelighed i et samfund, der vil udnytte teknikkens
muligheder, ses bedst af et par konkrete eksempler.

For det første. Ved dommen i UfR 1963.232 frifandt Østre Landsret
Ministeriet for offentlige arbejder i en sag anlagt af en nabo til Kastrup luft-
havn. Naboen krævede under sagen principalt Ministeriet tilpligtet at ophøre
med at bruge to baner til start af jetfly, subsidiært at indføre og opretholde
visse støjdæmpende foranstaltninger og mere subsidiært erstatning. Begrun-
delsen for frifindelsen er (smst. s. 235), at lufthavnen ikke kan nedlægges, og
at lufthavnen må drives på den måde, lufthavne skal drives. Landsrettens dom
er i virkeligheden en konstatering af, at naborettens traditionelle regler ikke
slår til, og at de omboende grundejeres problem må løses af andre myndig-
heder end domstolene og efter andre regler end naborettens [46].

For det andet. I i960 tillod Indenrigsministeriet, at et olieraffinaderi op-
førtes ved Kalundborg. Tilladelsen, der var nægtet ansøgeren af den lokale
sundhedskommission, blev givet i medfør af sundhedsvedtægten[47]. Det kan
ikke udelukkes, at raffinaderiet vil påføre de omboende ulemper. Det var
derfor påkrævet på den ene side at sikre raffinaderiets drift og på den anden

43. Jfr. for så vidt angår den københavnske byggelov Illum: Servitutter s. 76 ved note 22.
44. Om erstatning til den berettigede, se Illum: Dansk Tingsret II s. 190 og Bendt Andersen

i J 1960.686 f.
45. Se nærmere Illum: Dansk Tingsret II s. 188 ff. U. f. R. 1952.520 H om Rosenvænge-

servitutterne strider ikke herimod, jfr. Dalgård i J 1961.641 f, afvigende Fr. Vinding Kruse i
J 1957.471 ff og i T. f. R. 1962.102 fif. Krav på erstatning efter Grundlovens § 73 haves for-
mentlig kun, hvor ophævelsen af servitutten og den fremtidige udnyttelse af den tjenende
ejendom er et særligt vidtgående indgreb i den hidtidige tilstand, sml. U. f. R. 1948. 1021 H
om Skovgårdsskolen.

46. En redegørelse for støjgenens omfang og skadelighed findes i Betænkning afgivet af
udvalget vedrørende de som følge af jetluftfartøjernes anvendelse opstående støjproblemer,
juli 1962.

47. Vedtægtens § 30 lyder således: »1. Sundhedskommissionen fører tilsyn med, at fabrikker,
slagterier, destruktionsanstalter, mejerier og lignende næringsbrug ikke medfører sundheds-
fare eller andre væsentlige ulemper for de omboende ved udvikling af sundhedsfarlige luftarter,
ved udbredelse af røg, støv eller stank, ved jordbundens forurening med urene vædsker, ved
fremkaldelse af rystelser og larm eller på anden lignende måde. De påbud, som kommissionen
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side at beskytte de omboende. På det foreliggende primitive lovgrundlag
kunne en rimelig ordning kun nås ved i tilladelsen til raffinaderiet at indsætte
en række vilkår. Et af disse var, at Indenrigsministeriet kan pålægge raffina-
deriet at tilbyde de omboende at overtage deres ejendomme efter vurdering,
dersom driften af raffinaderiet viser sig at medføre sådanne ulemper, at mini-
steriet må finde brug af disse ejendomme som boliger uheldig. Naturligvis
kan Indenrigsministeriet ikke erstatte den private naboret med selv nok så
fornuftige vilkår for sin tilladelse efter sundhedsvedtægten; men bl. a. dom-
men om Kastrup lufthavn giver vel grund til at formode, at domstolene vil
erkende, at placeringen af et olieraffinaderi såvel som af en lufthavn er en stor
og kompliceret opgave, som den private naboret ikke kan løse. I øvrigt viser
dette eksempel, at sundhedsvedtægten ej heller er et ideelt retsgrundlag. At
de omboendes og raffinaderiets retsstilling alene hviler på udformningen af
vilkårene for ministeriets eller sundhedskommissionens tilladelse, er ikke til-
fredsstillende. Vilkårene er tegnet af ministeriet på fri hånd, og deres formu-
lering gør domstolskontrol umulig eller dog meget vanskelig.

d. Juridiske regler er som oftest skrevet med brug af brede almindelige
karakteristikker. Domstolene udfylder disse, ikke ved at foranstalte nærmere
undersøgelser, men ved at udøve et fornuftigt skøn. Teknikkens fremmarch
begrænser betydningen af dette almene dommerskøn. Ekspertundersøgelser
får en stigende betydning for afgørelsen, f. eks. om tilregnelighed og culpa.
Ligesådan på mange andre retsområder. Et par afgørelser vedrørende ting-
lysningsvæsenet til illustration.

Ved en kendelse trykt i Uf R 1959.40 H har Højesteret - i modsætning til
underretten og Østre Landsret, jfr. Uf R 1958.443 - antager, at dokumenter
underskrevet med kuglepen kan antages til tinglysning. Afgørelserne i 1. og
2. instans var begrundet med, at skrift med kuglepen er mindre bestandig end
anden skrift. Med samme begrundelse havde Justitsministeriet i et vejledende
cirkulære nr. 207 af 30. august 1948 advaret mod brug af kuglepen. I Høje-
sterets præmisser henvises ikke til, at nye undersøgelser har vist, at kuglepennen
er blevet bedre, men siges blot, at kuglepenne nu er almindeligt brugt og at
der »ikke findes at foreligge betænkeligheder ved at anerkende underskrifter
skrevet med kuglepen« [48].

Ved kendelse i Uf R 1962.333 har Højesteret tiltrådt at tinglysningsgenparter
udfærdiget på autoriseret genpartspapir, jfr. § 4 i Tinglysningsanordningen,
nr. 298 af 26. november 1926, ved fotokopiering blev afvist fra tinglysning,

med politimesterens billigelse skønner det nødvendigt at give for at undgå sådanne ulemper
skal efterkommes. Såfremt virksomhedens indehaver ikke inden en nærmere fastsat frist har
afhjulpet manglerne, såvel som når ulemperne ikke lader sig afhjælpe, er kommissionen be-
rettiget til om fornødent at nedlægge forbud mod virksomheden.

2. Efter vedtægtens ikrafttræden må intet anlæg af ovennævnte art påbegyndes, indrettes,
ombygges eller udvides, forinden sundhedskommissionen efter indhentet erklæring fra kreds-
lægen og fra vedkommende fabriksinspektør har godkendt beliggenheden og indretningen.
«.

48. Se herved Illum: Tinglysning s. 66 f og 137 note 22 samt Fr. Vinding Kruse: Tinglysnings-
loven s. 56.
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fordi en af Statsprøveanstalten foretaget undersøgelse viste, at genpartspapirets
styrke blev forringet ved kopieringsprocessen[49].

I den første sag synes Højesteret at have anlagt et skøn bygget på alminde-
lig erfaring om det rimelige i brug af kuglepenne til retlige dokumenter. T
den anden har retten blot fulgt konklusionen af en teknisk undersøgelse. At
tekniske detailspørgsmål behandles gennem tre instanser, kan virke noget
kuriøst. Spørgsmål af denne art løses vel i almindelighed bedst ved admini-
strationens eller lovgivningsmagtens fastlæggelse af regler på grundlag af
undersøgelser foretaget af de sagkyndige på området. Som teknikkens og
naturvidenskabens tænkemåde vinder stigende udbredelse, vil området for
det almindelige dommerskøn snævres ind [50]. Tilbage bliver domstolenes rolle
som kontrolorgan. Domstolenes styrke er deres hæderlighed og uafhængighed,
deres evne til på grundlag af en bevisførelse at fastslå, hvad der virkelig er
sket, og et sundt almindeligt omdømme. Domstolene vil bevare den funktion
at sikre, at eksperterne har udtalt sig på et betryggende grundlag, og at resul-
tatet af deres arbejde ikke er kommet således i modstrid med en almen af-
balanceret vurdering, at det må forkastes som åbenbart urimeligt eller forkert.
Dommernes alsidighed fritager dem for den risiko enhver ekspert løber, at
miste sansen for proportioner og tro at fremme af hans speciale går frem for alt.

e. Moderne teknik har gjort det muligt for mennesker at drive virksom-
heder, der påvirker naturen eller påvirker andres dagligliv så indgribende,
som man ikke tidligere har kendt. Drænings- og afvandingsprojekter kan få
vidtrækkende følger for naturen. Benyttelse af giftstoffer til ukrudtsbekæm-
pelse eller i andet øjemed, luftforurening fra fabrikker, larm fra radioer, er-
hvervsvirksomheder og transportmidler kan påvirke menneskers sundhed. På
dette område har vi formentlig en udvikling i retsreglerne foran os. I takt med
teknikernes påvisning af årsagssammenhæng [51] og konstruktion af apparatur,
der ikke frembyder de samme gener, vil formentlig nye bestemmelser blive
givet til beskyttelse af naturen og af menneskers sundhed.

Højesteretssagfører,  dr. jur. Bernt Hjejle.
Vi er nu nået til afslutningen, og jeg vil gerne takke professor Gomard for det
interessante foredrag. Vi har vel alle så at sige hver dag i vor virksomhed
tænkt over dette problem: Tekniken og retssystemet, teknikens udvikling og
retssystemets elasticitet, og det livlige bifald efter foredraget har vist professor
Gomard, at vi er glade for, at han har fortalt os om det på en inspirerende og
interessant måde. Ikke mindst var den opdeling, professor Gomard gav os af
disse problemer, meget interessant, og den vil sikkert give anledning til mange
overvejelser og også redegørelser for dette problem i fremtiden. Vi siger Dem
tak, professor Gomard, for Deres foredrag.

49. Om videre overvejelser om brug af fotokopier, se Fuldmægtigen 1963.69 ff. Se i øvrigt
Illum: Tinglysning s. 106.

50. Jul. Hartmann har i sin bog Jura og Måleteknik, 1946, givet et vægtigt »indlæg for
brugen af den naturvidenskabelige metode i behandling af tekniske retssager«.

51. I 1963 er udkommet en undersøgelse af vandproblemet udarbejdet af et udvalg nedsat af
Akademiet for de tekniske Videnskaber (ATV-beretning nr. 44) og en undersøgelse af støj-
problemet, Støj og byplan, udarbejdet af en arbejdsgruppe under Den nordiske Kommission
for bygningsbestemmelser.


