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Debatleder: kammeradvokat Karsten Hagel-Sørensen, Danmark:
Godmorgen og velkommen til denne plenumdebat her i Tivolis Koncertsal. Jeg hed-
der Karsten Hagel-Sørensen og skal være mødeleder ved dette debatarrangement om 
lovgivningskvalitet og enkeltsagsstyret lovgivning, og jeg har ved siden af mig refe-
renten, Jens Peter Christensen, der er højesteretsdommer i den danske Højesteret og 
professor, dr.jur. i statsforfatningsret, og ved siden af har jeg Inge Lorange Backer, 
der er ekspedisjonssjef, dr.jur. i det norske Justitsministeriums lovafdeling. Ved siden 
af sidder justitieråd Dag Victor fra den svenske Högsta Domstolen, og ved siden af 
igen har vi Robert Spanó, der er professor ved Islands Universitet, og den sidste kor-
referent er minister Tuija Brax fra Finland. Vi har delt det således, at først siger Jens 
Peter Christensen noget til introduktion af den artikel, der er optaget i første bind af 
forhandlingerne, og derefter får hver af korreferenterne anledning til at introducere 
nogle antiteser. Vi er i en stor sal, hvor det kan være meget vanskeligt at få kontakt – 
eller på anden måde indikere, hvem der vil tage ordet, og også kalde folk frem. Der 
er ikke nogen vandrende mikrofon i dag, så et indlæg, man ønsker at holde, skal ske 
heroppe fra. Det gør, at jeg vil bede de af jer, som allerede nu ved, at I kunne tænke 
jer at komme med et indlæg, at komme længere frem i salen. Der er nogle ledige 
stolerækker foran, således at det er nemmere at få kontakt, nemmere at aflevere et 
visitkort eller jeres mærkat til en af de to hjælpere, der går rundt, således at skiftet fra 
en foredragsholder til en anden ikke tager for lang tid. Også her gælder det, at vi taler 
så tydeligt og rimeligt langsomt, at det kan forstås. Jeg giver ordet til dig, Jens Peter.

Referent: højesteretsdommer, dr.jur. Jens Peter Christensen, Danmark:
Referenten indledte med en redegørelse for hovedkonklusionerne i referatet, jf. be-
retningens bind I s. 85-100
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Korreferent: ekspedisjonssjef, dr.juris Inge Lorange Backer, Norge:
Lovgivning vedtatt av folkevalgte organer er og bør være kjernen i rettsutviklingen 
i demokratiske land. Dette er det verdt å minne om etter et tiår hvor rettsutviklingen 
mer enn på lenge har vært preget av domstolsavgjørelser, særlig fra internasjonale 
domstoler. Men skal lovgivningen fylle sin oppgave, er det grunn til å stille kvalitets-
krav både til lovgivningsarbeidet og til lovgivningsproduktet.  

Jeg vil derfor takke våre danske verter som betimelig har sørget for å gjøre lov-
kvalitet til tema for dette avsluttende plenarmøtet. Jeg vil videre takke høyesteretts-
dommer Jens Peter Christensen for hans referat. På de aller fleste punkter kan jeg 
slutte meg til både hans innfallsvinkel og hans standpunkter. Jeg er enig i at lovkvali-
tet stiller krav både til lovgivningsprosessen og til resultatet, og da til både utformin-
gen av loven og innholdet i snevrere forstand. Men heldigvis kan det likevel være ett 
og annet å legge til. 

Det første jeg vil ta opp, er påstanden om at det lovgis for meget, en påstand som 
ifølge referenten de fleste nok er enige i. Selv har jeg et annet syn på dette. La meg 
begynne med et spørsmål til selve påstanden: Betyr det at vi har for mange lovbe-
stemmelser om for mye? Eller betyr den at det treffes for hyppige lovvedtak som små 
lovendringer eller fragmentariske lover? 

Så til realiteten: Utviklingen av teknologi og kommunikasjon har mangedoblet 
potensielle handlingsvalg og konflikter sammenlignet med hva våre forgjengere had-
de.  Det samme kan vel sies om styringsutfordringene for å nå samfunnsmessige mål. 
Det er derfor ingen grunn til å forbauses over at også lovgivningen øker i omfang. 
Klar lovgivning er et effektivt middel til å skape trygge premisser for samhandling 
og samhandel, ikke minst på tvers av landegrensene. Med sterkt økende internasjo-
nalt samkvem er det ikke til å undres over at også regelverket blir mer omfattende, 
noe særlig gjennomføringen av regler med opphav i EU og EØS bidrar til. Og skal 
lovgivningen være såkalt oppdatert i et samfunn hvor endringstakten påstås å være 
økende, ja, så må man vente hyppige lovendringer og nye lover. 

Alternativet til en ganske omfattende lovgivning er, så vidt jeg kan se, ett av tre. 
Det ene er at lovene gjøres mer abstrakte og generelle, slik at den enkelte lov blir 
mer vidtfavnende. Det kunne gi færre lover. Men det har en rettspedagogisk skygge-
side hvis lovgivningen gjøres for abstrakt. Både for folk flest og for sakkyndige uten 
spesialistkunnskap kan det bli vanskelig å overskue hva en slik lov virkelig dekker. 
Man blir nødt til å tåle usikre slutninger fra vage prinsipper, eller at ulike forhold blir 
regulert likt. 

Det andre alternativet er å overlate rettsutviklingen til domstolene. I et demokra-
tisk perspektiv er det på sett og vis en abdikasjon. Det kan også bety at man må vente 
på den rettslige avklaring til et egnet saksanlegg kommer. I et styringsperspektiv blir 
det vanskelig å kombinere rettsutvikling gjennom domstolene med andre virkemid-
ler. Domstolsavgjørelser treffes på bakgrunn av forholdsvis konkrete saksforhold, og 
det kan lett oppstå usikkerhet om avgjørelsens rekkevidde som prejudikat. Lovgiv-
ning kan redusere transaksjonskostnadene sammenlignet med en rettstilstand bygd 
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på praksis. Og loven har altså rettspedagogiske fordeler. Dette er synspunkter som 
har ligget bak tidligere tiders kodifiseringsbestrebelser både i Norden og annetsteds. 
Og endelig, klager man over en svulmende lovbok, er i alle fall ikke svulmende 
domssamlinger noe godt alternativ. 

Det tredje alternativet er å la spørsmålene være uregulert. Avhengig av øynene 
som ser, er det vi da får, størst mulig frihet for borgerne, eller at den sterkeste får råde. 
Hvis vi har konflikter mellom individer som kaller på en rettslig løsning, eller vi har 
samfunnsproblemer som trenger koordinert atferd eller felles innsats for å bli løst, er 
det ingen god idé å gi avkall på lovgivning som virkemiddel. 

Etter min  mening er det altså misforstått å hevde at det lovgis for mye. Men det 
kan like fullt være et problem at det lovgis for hyppig, eller at det lovgis om de gale 
tingene. Analysen av disse spørsmålene må imidlertid ta i betraktning, som referen-
ten gjorde, at loven ikke bare er et juridisk verktøy for rettsanvendelsen, men også et 
politisk instrument. 

Ett spørsmål er om lovgivningen i for stor grad har preg av symbollovgivning. 
Noen ville rette en slik kritikk mot de formålsbestemmelser som mange lover innle-
des med. Men selv om formålsbestemmelser ikke er operative i seg selv, har de den 
fordel at de kan gi beskjed om de hovedhensyn som har båret lovvedtaket frem og gi 
retningslinjer for den utfylling som skal skje gjennom fortolkning og skjønnsutøving 
etter loven. Det forekommer imidlertid formålsbestemmelser som er så generelle at 
de nærmer seg det intetsigende. Og det forekommer lover som blir vedtatt mer for 
å vise politisk handlekraft på en bestemt foranledning, enn for å gi noen klar løs-
ning av et rettslig spørsmål. For det er jo slik at hyppige og raske lovendringer kan 
vise politisk handlekraft. Men det er uheldig om handlekraften går på bekostning av 
veloverveiethet. Dessverre er det paradoksalt nok slik at nettopp mangler ved en ny 
lovgivning kan gi foranledning til på ny å vise politisk handlekraft, skjønt kanskje 
helst for den neste minister. 

Selv om en enkelthendelse tyder på at den aktuelle bestemmelsen gir et uklart 
eller dårlig svar, kan det likevel være at bestemmelsen fungerer godt i flertallet av 
tilfeller som den dekker. Det kan som kjent også være at et uheldig resultat ikke skyl-
des lovbestemmelsen selv, men praktiseringen av den. Blir lovgivningsarbeidet i stor 
grad basert på enkeltstående hendelser og endringer, vil det ta kapasiteten vekk fra 
større lovreformer. Det er derfor en viktig politisk kunst å se når en enkelthendelse 
bør foranledige lovendring, og når man bør vinne mer erfaring eller se bestemmelsen 
i sammenheng med andre lovregler i et bredere anlagt arbeid. Vil man ha et enkelt og 
oversiktlig lovverk, må man avstå fra en del av de unntaksbestemmelser og særregler 
som vil være påkrevd dersom millimeterrettferdighet i hvert enkelt tilfelle er målet. 

Botemiddelet mot raske lovendringer er selvfølgelig å ta seg bedre tid, som alle 
vil si. Men det er jo ikke blitt enklere i et mediepreget samfunn hvor forventet re-
sponstid går mot null. Er god lovkvalitet målet, forutsetter det imidlertid i noen grad 
is i magen. Krav om umiddelbare endringer bør i stedet ofte innpasses i et mer over-
ordnet lovgivningsprogram som vil gi anledning til å se det enkelte spørsmålet i 
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bredere perspektiv. Krav om evaluering av ny lovgivning, noe som er i skuddet for 
tiden, kan på sitt beste utnyttes på denne måten, men betyr på sitt verste en ny om-
dreining av endringstakten. 

Så til utformingen av lovgivningen. Her gjør referenten gjeldende at det for det 
meste vil være skadelig å formulere lovgivningen så den kan forstås av folk flest. 
Men er referenten her for rask til å forkaste det gamle nordiske ideal om at lovene 
skal være tilgjengelig for alle? For det første kan det da variere fra lovområde til 
lovområde om man bør utforme loven med all tanke på de profesjonelle brukere el-
ler ha hele befolkningen for øye. Mange vanlige foreldre er interessert i barneloven. 
Arbeidsmiljøloven bør være til å forstå for vanlige arbeidstakere. Og hva er viktigst 
for at en lovbestemmelse skal få gjennomslag totalt sett i samfunnet: at bestemmel-
sen gir et pregnant uttrykk for hovedinnholdet, eller at den gir en presis og spesifikk 
avgrensning i detaljene? 

Det er heller ikke sikkert at referenten slipper så lett unna det tradisjonelle idealet. 
Det kan nemlig være at nåtidens trang til overordnete prinsipper også henger sam-
men med at lovgivningen oppfattes som for teknisk og fragmentert. Skal de gene-
relle prinsippene innarbeides på overordnet nivå, kan det få vilkårlige og utilsiktede 
konsekvenser for lovgivningsmyndigheten. I stedet bør man ta konsekvensene på 
lovnivået. 

Den nyeste utfordringen til lovkvaliteten ligger i de krav og forventninger som det 
internasjonale samfunn stiller til de nasjonale rettssystemene. Folkerettslige regler og 
EU-regler er ofte mer kompliserte i utformingen enn vi ønsker å se nordisk lovgiv-
ning, også fordi de internasjonale reglene skal ta høyde for høyst ulike forutsetninger 
i forskjellige land. En god del internasjonale regler er dessuten uklare i sitt innhold, 
typisk fordi statene ikke lyktes å bli enige om mer presise regler. Internasjonale hånd-
hevingsorganer – fra FNs torturkomité til ESA for Island og Norges del – stiller krav 
eller ønsker om å se sitt internasjonale regelverk nøyaktig og bokstavelig gjenspeilet 
i den nasjonale lovgivning. Det betyr ofte å svekke den nasjonale lovkvalitet, både 
ved at reglene blir unødig vanskelige å forstå for innbyggerne, og ved at regelverket 
svulmer opp. Forventninger om og frister for rask gjennomføring nasjonalt kan øke 
vanskene fordi tiden ikke strekker til for å finne en bedre gjennomføringsmåte. Kro-
nutfordringen for tiden er antakelig gjennomføringen av EUs tjenestedirektiv. Med 
sitt brede virkefelt griper direktivet inn i en lang rekke lover av betydning for både 
offentlig og privat sektor. Til dels har direktivet bestemmelser som er overflødige i et 
nordisk rettsperspektiv, som bare tjener som bånd på lovgivende myndigheter, som 
griper inn i vår alminnelige forvaltningslovgivning, eller som er utformet slik at de 
ikke lar seg lese av vanlig lesekyndige innbyggere. Her kaller gjennomføringen på 
høy juridisk kompetanse. Men det er ikke justisdepartementene som står for arbeidet 
i de nordiske land. Jeg spør om man egentlig har utnyttet den mulighet til å styrke 
kvaliteten på gjennomføringen som et nærmere nordisk samarbeid kunne gi. 

Skal man oppnå en god lovkvalitet, må de som arbeider med å forberede lo-
vene, ha kjennskap til de faktiske forhold som lovene skal regulere, de må ha sikker 
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språkfølelse og de må ha høy juridisk kompetanse. Lovforberedelse og regelforbere-
delse overhodet er og bør være et viktig arbeidsfelt for jurister, svært ofte i samarbeid 
med folk med annen faglig eller profesjonell bakgrunn. Jeg tror det er grunn til å 
tenke over hvordan jurister kan bli bedre skodd for denne oppgaven. Vi har tidligere 
på juristmøtet diskutert juristutdanningen. Den er dominert av å utdanne jurister til å 
bli rettsanvendere. Jeg tror det er behov for å supplere dette perspektivet med jurister 
som regelforberedere. 

Referenten har rett i at diskusjonen om lovkvalitet har en tendens til å gjenta seg. 
Men det er en diskusjon som trengs for å holde oppe bevisstheten og målet om at 
lovgivningen skal holde god kvalitet. At målet har i seg forskjellige sider som kan 
trenge til å bli avveid mot hverandre, er bare med på å styrke behovet for jevnlige 
diskusjoner om hva som ligger i god lovkvalitet og hvordan den kan fremmes.

Korreferent: justitieråd Dag Victor, Sverige: 
Låt mig först säga att jag tagit del av Jens Peter Christensens inlägg med mycket 
stort intresse och där funnit många synpunkter som jag delar. Att finna sig ha samma 
uppfattning som någon annan är väl i allmänhet en positiv upplevelse men knappast 
den idealiska utgångspunkten för en debatt. I mitt inlägg kommer jag därför att, med 
i första hand Christensens avslutande teser som utgångspunkt, försöka markera skil-
jelinjer i fullt medvetande om att de kanske inte är så stora som framställningen kan 
ge intryck av, utan mer en fråga om betoningar inom en gemensam ram.

I sin tredje tes berör Christensen vad det är som vi bedömer när vi talar om lag-
stiftningskvalitet. Han framhåller att man bör skilja mellan krav på lagstiftningens 
innehåll och krav på lagstiftningsprocessen. Det är lätt att hålla med om detta. Den 
viktigaste skillnaden är att lagstiftningsprocessen, oavsett hur den är utformad, inte 
innebär någon garanti för att slutprodukten, den antagna lagen, kommer att uppfylla 
kvalitetskraven när det gäller lagstiftningens innehåll. En god lagstiftningsprocess 
är endast ett hjälpmedel för att uppnå ett önskvärt slutresultat. För bedömningen av 
slutprodukten saknar dock lagstiftningsprocessen i princip betydelse. Enligt min me-
ning räcker det emellertid inte med att skilja mellan krav på lagstiftningsprocess och 
krav på lagstiftningens innehåll. När det gäller ”innehållet” finns det dessutom skäl 
att skilja mellan de ”politiska” krav som gäller de styrande värderingarna och de 
”juridiska” krav som gäller lagstiftningens form. En god lagstiftning förutsätter inte 
endast goda politiska föresatser utan också en god juridisk teknik. 

I sin andra tes behandlar Christensen kriterierna för bedömning av lagstiftnings-
kvalitet. Han säger där att när man lämnar abstraktionerna blå luft så är oenigheten 
om vad som är god och dålig lagkvalitet ofta stor. Frågan om lagkvalitet är enligt 
Christensen visserligen en juridisk, men i hög grad också en politisk, fråga. Vad som 
förs fram som neutral och objektiv kritik av lagstiftningskvaliteten är enligt Christen-
sen ofta en förklädnad för olika gruppers egna ”politiska käpphästar”. För egen del 
tror jag att kriterierna för god lagstiftning är helt olika när det gäller de ”politiska” 
kraven på lagstiftningens innehåll och de ”juridiska” kraven på lagstiftningens form. 
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Beträffande de ”politiska” kraven befinner sig juristerna inte i någon särställning till 
medborgarna i övrigt. Hur politiken, och därmed lagstiftningen, bör utformas är i 
våra moderna samhällen underkastat demokratins spelregler. Domen över den förda 
politiken fäller medborgarna i fria val. I den meningen är frågan om lagstiftnings-
kvalitet alltid ytterst en fråga om politiska värderingar och preferenser. Det utesluter 
dock inte att juristerna har särskilda möjligheter, och också ett ansvar, när det gäller 
bedömningen av de ”juridiska” kraven på en god lagstiftning. När det gäller dessa är 
det fullt möjligt att formulera kvalitetskriterier om vilka det, åtminstone bland juri-
ster, kan uppnås en betydande enighet och som inte kan betecknas som ”politiska 
käpphästar”. Sådana krav är exempelvis tydlighet, konsekvens och koherens, alla 
krav som gäller oberoende av lagstiftningens politiska innehåll. 

I sin första tes tar Christensen ställning till diskussionen om lagstiftningskva-
litet och ser denna, som jag förstår honom, som en evig fråga som möjligen accen-
tueras av den allt större regelmängden men i grunden är densamma som den alltid 
varit. För egen del tror jag att det inte bara är fullt möjligt utan också angeläget att 
diskutera om vi i dag har några särskilda ”lagkvalitetsproblem”. Jag menar att det 
finns sådana. Inte minst gäller detta EG-rätten som ofta har stora brister när det gäl-
ler tydlighet, konsekvens och koherens. Liknande problem finns emellertid också 
beträffande den rent nationella rätten vilket bl.a. sammanhänger med att utrednin-
garna idag i allmänhet arbetar under en väsentligt hårdare tidspress än tidigare och 
att de rena ”expertkommittéerna” minskat till antal och ersatts av ”parlamenta-
riskt” (politiskt) sammansatta kommittéer. EG-rätten påverkar också på det sättet 
att regeringskansliets lagstiftningsresurser i så hög grad tas i anspråk för det alltid 
högprioriterade genomförandet av EG-rätten att utrymmet för internrättslig lag-
stiftning blir starkt begränsad; särskilt som de politiska profilfrågorna inom detta 
utrymme tenderar att bli prioriterade på den långsiktiga rättsvårdens bekostnad.

I sin femte tes tar Christensen upp frågan om ”enkeltsagstyret lovgivning”. 
Han hävdar att det i grunden inte är något fel i att det tas lagstiftningsinitiativ med 
utgångspunkt i enskilda fall så länge dessa i den efterföljande processen sätts i 
sina rätta proportioner. Det är svårt att rikta någon invändning mot detta. Frågan är 
dock om lagstiftaren verkligen är så immun mot den moraliska panik som enskilda 
fall ofta framkallar som Christensen tycks utgå från. Exempel som talar mot detta 
är inte svåra att hitta. Det tydligaste är kanske reaktionerna på den 11 september. 
Men även i övrigt är det svårt att värja sig mot känslan att de lagstiftningsfrågor 
som politikerna prioriterar ofta gäller områden där man uppfattar att det på grund 
av enskilda händelser finns ett politiskt tryck från allmänheten på att åtgärder måste 
vidtas. Det är då också lätt att de politiska vinsterna av att visa ”krafttag” får do-
minera i förhållande till kraven på att lagstiftningen skall vara ändamålsenlig och 
leva upp till sedvanliga juridiska kvalitetskrav. En god indikator på att lagstiftnin-
gen är av detta slag är, som Christensen berör, att den motiveras med behovet av 
”signalvirkning”. Problemen med ”enkeltsagstyret lovgivning” tror jag har att göra 
med att lagstiftningsprocessens underordnas en form av ”politisk rationalitet” där 
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de möjliga politiska vinsterna av ny lagstiftning ses som viktigare än de eventuella 
brister som denna kan ha när det gäller ändamålsenlighet och rent juridisk kvalitet. 
Denna rationalitet gör sig emellertid inte endast gällande genom lagstiftning som 
baseras på enskilda fall. Det stora problemet är snarare att lagstiftning på opinions-
känsliga områden tenderar att styras av en sådan rationalitet där lagstiftaren samti-
digt söker att tillgodose olika gruppers intressen utan att bekymra sig om alla dessa 
verkligen kan tillgodoses inom ett konsekvent och koherent regelsystem. Förmåga 
till kompromisser och opinionshänsyn må vara politiska dygder. I det juridiska 
beslutsfattandet har dock dessa dygder ingen plats. Det finns en uppenbar spänning 
mellan juridisk och politisk rationalitet.

Korreferent: professor Róbert Spanó, Island:
I.
Tak til referent Jens Peter Christensen for hans spændende og vel strukturerede refe-
rat. Jeg er i grunden enig med fleste af hans konklusioner.

I mit indlæg vil jeg kort søge at argumentere for at når vi snakker om lovkvalitet 
må vi for det første ikke glemme idealerne bag lov givnings   processen. For det andet 
må vi passe på ikke at generalisere for meget, i det forstand at snakke om lovkvalitet 
som et fast, objektivt begreb. Det er selvfølgelig nødvendigt at være bevidst om den 
praktiske virkelighed og problemer når man handler om lovkvalitet men jeg tror at 
når dette emne diskuteres kritiskt er det også nødvendigt at analysere problemerne ud 
fra en vurdering af på hvilken måde den moderne lov givnings process er knyttet til de 
hensigter som processen bør bygge på.  Hvis vi konkluderer at den praktiske virkelig-
hed ikke er i overen stemmelse med de idealistiske forud sætninger og hensigter bag 
lov givningsprocessen så skulle vi måske overveje om hvis og hvordan den praktiske 
virkelighed bør ændres.

II.
I mit indlæg vil jeg begynde med efterfølgende problemstilling:

Hvilken slags begrebstype er lovkvalitetsbegrebet?
Jeg er enig med referenten, når han siger i sin anden tese at „[s]pørgsmålet om 

lovkvalitet er et juridisk spørgsmål, men det er i høj grad også et politisk spørgs mål“.  
Jeg vil dog snakke lidt mere om dette punkt og i det sammenhæng argumentere for 
at krav om lovkvalitet kan måske ikke defineres på samme måde for alle typer af 
lovgivning.

Jeg tror at når man spørger; hvad er lovkvalitet, må svaret argu   menteres, som 
udgangspunkt, med hensyn til lovgivnings pro cessens hensigter. Kvaliteten af loven 
i et demokratisk samfund kan i princippet ikke være god hvis lovgivnings pro cessen 
ikke er egnet til at producere normer som reflekterer reelt lovgiverens demokratiske 
beslutning om de positive regler som skal gælde i samfundet.

Som Alf Ross siger i sin bog: „Hvorfor demokrati?“ er demo krati et „retligt og 
formelt begreb. Det er Udtryk for, hvor ledes Statsviljen dannes, ikke for hvad der er 
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dens Indhold. Det betegner en Fremgangsmaade for en politiske Viljes Fastsættelse, 
ikke dens Genstand, Maal eller Midler.“

I den forstand kan man sige at lovkvalitetsbegrebet er et formelt, processuelt be-
greb, men også evigt og relativt i det forstand at det indholdsmæssigt tager udgangs-
punkt i samfundets, politi kernes og embedsmændendes hverdags politiske opfattelse 
af demokratiet som styreform og lovgiverens obligationer, både juridiske og politiske. 
Her snakker jeg om lov	givnings	processens	demokratiske	eller	politiske	grundlag.

Her nævnes særskilt tre fundamentale elementer:
(1) For det første må lovgivnings pro cessen føre til lovgivning som er resultat af 

en virkelig	beslutningsprocess hvor indi viduelle repræsentanter i lovsamlingen tager 
direkte afstand til det sub stantive normer som skal være gældende i samfundet.

(2) For det andet skal lovgivningsprocessen føre til en balance mellom stats-
magterne. Delegation af lovgivningsmagt må derfor begrænses. Lidt mere om dette 
senere.

(3) For det tredje, og tæt knyttet til de andre to elementer, bør lovgiveren selv tage 
afstand til sam funds interesser bag normer som be grænser individuelle rettigheder, 
eller på positiv måde definerer borgernes rettig heder og interesser. Disse elementer er 
tæt knyttet til legalitetsprinsippets demokratiske grund lag

III.
I sin tredje tese siger referenten at der må sondres mellem krav til lovgivningens 
indhold og krav til lovgivningsprocessen. Han siger også i det henseende at indholds-
mæssige krav om forståe lighed, juridisk-teknisk korrekted og nødvendig hed er cen-
trale. Det samme er processu elle krav om grundig hed og sagkundskab.

Som referenten, og jeg tror andre korreferenter, forestiller er det muligt at skel-
ne mellem process og indhold. Jeg vil dog her søge at argumentere for en anden 
forståelse.

Når det drejer sig om lovgivning er process og indhold part af en inte greret helhed 
i den for stand at lovgivnings processen i et demo kratisk samfund skal være struktu-
reret sådan at folkets repre sen tanter tager direkte afstand til samfunds mæssige prob-
lemer som reflekterer deres politiske standpunkter, og kom promisser. I prin cippet 
vurderes lovkvaliteten derfor ikke, alli gevel ikke som et centralt punkt, indholds-
mæssigt ud fra juridiske	synspunkter om forståelighed, juridisk-teknisk korrekt hed 
eller nødvendighed. Lovens kvalitet er først og fremmest høj i en demokratisk for-
stand hvis den reelt manifesterer lovgiverens beslutning om hvad der skal gælde som 
bindende normer i sam fundet, særskilt om individuelle rettigheder og pligter.

Det er sandsynligt rigtigt at lovgivningsprocessen skal også være egnet til at pro-
ducere normer som opfylder juridiske krav om forståelighed, koherens og konse-
kvens, og så videre. Hvad vi kan kalde retsstatshensigten bag lovgivningsprocessen, 
eller dets juri	diske	grundlag. Men hvis processen lægger for meget vægt på lovens 
juridiske-tekniske korrekthed, eller regelkvalitet som hævdet af Christensen, kan det 



Lovgivningskvalitet og enkeltsagsstyret lovgivning 693

måske have negativ indflydelse på lovgivnings processens demokratiske eller politi-
ske grundlag.

I dette sammenhæng viser jeg til referent Christensens fjerde tese. Der siger han:
„Kvalitetsproblemet har i den praktiske virkelighed først og fremmest adresse til 

embedsapparet. Det er embedsapparatet, der i praksis forbereder lovgivningen, og 
det er embedsapparatet, der efterfølgende udfylder lovgivningen med administrative 
for skrifter.“

Med henvisning til hvad jeg før har sagt vil jeg i dette sammen hæng stille efter-
følgende spørgsmål:

Kan de være at den „praktiske virkelighed“, som referenten henviser rigtigt til, 
er i sig selv et fundamentalt kvalitetsproblem, alligevel hvis man lægger til grund et 
demokratiskt og relativt kvalitets begreb, som jeg har snakket om før.

En lovgivningsprocess som bygger reelt på den virkelighed at det er embeds-
apparatet der i praksis forbereder lov givningen, med det formål at sikre juridiske 
kvalitetskrav først og fremmest, er i grunden ikke egnet til i alle tilfælde at sikre god 
lov kvalitet, i hvert fald ikke hvis lovkvalitet betyder at lov givnings processen skal 
være i over enstemmelse med demokratiets hensigt om et politisk styreform.

Her må der dog skelnes mellem forskellige typer af lover. De normer som findes i 
lovgivning er ikke altid meget (parti)politiske i realiteten. For eksempel kan man sige 
at når det drejer sig om tekniske regler om process indenfor retsplejen, for valtnings -
retten eller EU-retten så er det både naturlig og nød vendigt at et lovforslag forbedres 
af en specalist eller expert kommission.

Men i mange andre tilfælder er det nødvendigt at lovgivning tager direkte af-
stand til politiske synspunkter i et post-modernisk samfund, hvor ideer om hvad skal 
være bindende for borgerne er meget forskellige. En lovgivningsprocess som også i 
sådan tilfælder stadig bruger embedsmændene og specialister, jurister og andre, til 
að forbedere lovgivningen, er ikke egnet til að sikre lovkvalitet i demo kratisk for-
stand. Lov givnings processen, som en politisk beslutnings mekanisme, kræver at den 
som har beslutningsmagten, tager direkte part i alle beslutnings  faserne så at krav til 
regelkvalitet ikke skaber lov som faktisk siger ingen ting i en politisk forstand, men 
sandsynligvis er forståelig, kon sekvent og korrekt i en juridisk-teknisk forstand.

Her vil jeg nævne for eksempel lovgivning indenfor sundheds tjenesten og so-
cialsikringsfeltet, som har været kontroversielt i Island. Lov om for eksempel bor-
gernes ret til sundhedstjeneste er ofte drøftet i meget abstrakt form. De substantive 
normer, som reelt har betydning for borgerne, finder vi så i administrative for skrifter 
på grund af dele gationslover. I sig selv kan man ikke sige at sådan lovgivning lyder 
af manglende juridiske krav om for ståe li ghed, koherens eller konsekvent, det vil sige 
regelkvalitet. Problemet er at lov givningen mangler lovkvalitet i et demo kratiskt, 
politiskt for stand fordi folkets representanter har reelt ikke taget afstand til borgernes 
rettigheder. Denne situation er faktisk naturlig når lov givningens forbederelse er hos 
embeds apparet og special isterne. Jeg tror ikke at vi kan lægge til grund at en embeds-
mand, ved drøftelse af et lovforslag, har mulighed til at tage afstand til de politiske 
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løsninger om borgernes ret til sundhedstjeneste, som i grunden først og fremmest er 
en idealis tisk debat som kræver politiske kompromisser.

Til sidst også et praktiskt punkt: De politiske debatter i parlamentet finder sted 
indenfor rammen af lovforslaget. Når det har været drøftet af embedsapparetet eller 
andre special ister mangler der  derfor i forslagets text i mange tilfælder de politiske 
ele menter som er nødvendige for at lovgivningen opfylder de demo kratiske lovkvali-
tetskrav som jeg har talt om. Vi, som jurister, kender godt at den som drøfter det før-
ste dokument som lægges til grund i en beslutningsprocess, har ofte i forberedelses-
processen væsentlig inflydelse på slut pro duktet.

IV.
Til sidst vil jeg sige nogle ord om referentens femte tese. Der siger han at der er 
“grundlæggende ikke noget galt i, at enkelt sager danner grundlag for lovinitiati-
ver“, men at det er “afgørende  [...] at de konkrete sager i den efterfølgende lov-
givningsprocess sættes i de rette proportioner“.

Jeg er enig med denne opfattelse.
Lovgivning er i grunden en process for at løse samfundsmæssige prob lemer. Pro-

blemerne manifester sig gerne i enkeltsager eller til fælde. Det er i overenstemmelse 
med mandens natur, og sær skilt politikernes natur tror jeg, at definere problemer som 
skal løses ved lovgivning ud fra enkeltsager. Det er i og for sig ikke prob lemet når vi 
snakker om lovkvalitet.

Problemet er at de fleste enkeltsager eller tilfælde har mange sider og inte resser 
som lov givningsmagten bør vurdere for at lovgivningen savner ikke både politiske 
og juridiske kvalitets krav om at være proportional og indeholder almindelige bin-
dende normer som gælder for alle.

Korreferent: justitieminister Tuija Brax, Finland:
Först vill jag hjärtligt tacka professor Christensen för hans skarpa och omfattande 
analys. Hans slutsatser, i form av teser, förefaller mycket väl kända för oss som be-
reder lagar i Finland. Vi har liknande erfarenheter om den problematik som gäller 
lagstiftningens kvalitet och kvalitetsbedömningen.

Det finns nog en synpunkt som jag gärna ville lägga till diskussionen. Vi alla här 
i de nordiska länderna tillämpar Europeiska unionens lagstiftning, och i unionens 
lagstiftning finns det många liknande problem med kvaliteten som vi alla känner 
igen på den nationella nivån. Unionens lagstiftning tycks ofta leda till olika problem 
i den nationella lagstiftningen. Det är lätt att peka på exempel på dåligt utformad och 
ogenomtänkt EU-lagstiftning. Det är också befogat att anse, att unionens lagstiftning 
visar sig överdriven och går längre än vad som är nödvändigt. Följaktligen har unio-
nen börjat vidta åtgärder i syfte att förbättra situationen.

Europeiska kommissionen har satt igång ett program för att förenkla och förbättra 
lagstiftningen. Programmet inleddes 2002 och kallas bättre lagstiftning, på engelska 
Better Regulation. Målet är att utarbeta en bättre lagstiftningsmiljö för konsumenter 
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och näringsliv. Kommissionen försöker nå målet genom olika åtgärder, bland annat:
- konsekvensbedömning
- bättre utformning av viktiga förslag
- program för att förenkla befintlig lagstiftning
- försök att hitta alternativ till lagstiftning.
Europeiska unionens program för bättre lagstiftning åberopas och kommenteras 

ständigt av unionens institutioner. Jag hoppas att vi jurister är aktiva och medverkar 
i denna diskussion. Jag tycker att vi kunde använda professor Christensens teser när 
vi tar ställning till EU:s program. De problem och synpunkter som Professor Chris-
tensen på ett utomordentligt sätt har beskrivit och analyserat gäller i högsta grad även 
EU-lagstiftningen.

Bättre lagstiftning är en process som tar tid och kräver arbete. Det som särskilt 
uppmuntrar mig är att kommissionen har gått in för att prioritera bättre lagstiftning. 
Kommissionen kan emellertid inte förbättra lagstiftningen utan hjälp av medlems-
staterna. Medlemsstaterna bär ansvaret för att tillämpa och, när det gäller direktiv, 
införliva EU-lagstiftningen på nationell nivå. Resultaten när det gäller bättre lagstift-
ning är därför i mycket beroende på våra egna insatser. Vi jurister har en viktig roll 
att spela när det gäller att tillämpa och införliva EU-lagstiftningen. Vi har således 
konkreta möjligheter att se över hur vi kan minska onödig byråkrati och skapa en väl 
fungerande lagstiftningspraxis, inte endast med nationell lagstiftning, utan också i 
tillämpningen av EU-lagstiftningen.

Debatleder: kammeradvokat Karsten Hagel-Sørensen, Danmark:
Jeg vil gerne sige både referenten og korreferenterne tak for nogle indlæg, som har 
suppleret hinanden vældig godt, og hvor der er kommet mange synspunkter frem. 
Jeg tror, at det sidste indlæg fra Tuija Brax leder over til, at jeg kan give ordet til en 
deltager fra salen, nemlig Leif Sevón, der har været dommer ved EF-domstolen, og 
som har været præsident for Högsta Domstolen i Finland. Må jeg bede Sevón om, at 
du kommer herop til talerstolen?

President Leif J. A. Sevón, Finland:
Herr ordförande, kära vänner. Först vill jag tack referenten och korreferenten som 
försätter en i den problematiska situationen att mycket har blivit sagt, om inte idag så 
tidigare. Och det innebär att man får desperat försöka dölja att det man säger har bli-
vit sagt förut. Desperat betyder att man kommer att misslyckas. Jag tänkte ta upp tre 
frågor. Det första, spinna vidare på det som (namn) sa om lagstiftningen mängd. För 
det andra tala lite om det internationella inflytande. Och för det tredje också tala om 
(ohörbart), sakstyrd lagstiftning som finns i rubriken, men inte nödvändigtvis på an-
dra ställen. Jag är långt enig med (namn) om behovet av lagstiftning i framtiden. Den 
fråga det gäller är vem är det som uppställer spelreglera i samhället? Och det menar 
jag att det kommer i fortsättningen och måste i fortsättningen i större utsträckning än 
idag vara lagstiftning. Den utveckling som sker, den snabbare samhällsutvecklingen 
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kommer att tvinga fram nya spörsmål som må regleras. Domstolarna är inte speciellt 
trakterade att bli ställda inför den frågan, och de ska hitta på lösningarna på intrikata 
problem. Men vi kommer aldrig hit att icke de kommer att ske. En sådan lagstiftning 
vill vi faktiskt inte ha, som ger svar på alla frågor. Jag kan tänka mig redan hur det 
skulle se ut om alla otänkbara frågor, och det gäller i hög grad de otänkbara frågorna, 
skulle skrivas in i alla lagar. Jag är inte alldeles säker på att det skulle bli (ohörbart), 
men det skulle säkert bli väldigt begripligt. Men när man diskuterar frågorna om det 
finns för mycket lagstiftning så borde ju en annan fråga genast inställa sig; vad är det 
då som är för mycket? Den finska regeringen gjorde för ett, kan det ha varit femton 
år sedan, ett kraftfullt försök att rensa upp i lagstiftningträsket, och man gjorde en 
genomgång av hela lagstiftningen, både riksdagslaga och författningar av lägre hie-
rarkisk status. Och den här kraftfulla insatsen den utmynnade i att man upphävde en 
lag. Lagen om rätt  för upplagsmagasin att utfärda (ohörbart). Att man kunde upphäva 
den underlättades av att det inte fanns några sådana upplagsmagasin, men teoretiskt 
väckte det kritik därför att den här lagen innehöll en intressant värdepappersregle-
ring. Den försvann ut, jag är inte alldeles säker på att vi har haft stora problem med att 
sakna den lagen efter det här. Men det här exemplet har visat att det är väldigt mycket 
lättare att säga att det finns för mycket, än att säga vad det är som är för mycket, och 
det menar jag att det vore en naturlig följdfråga när man klagar på lagstiftningens 
mängd. Dessutom så var det mycket ovanligt när jag arbetade på lagberedningsav-
delningen justitieministern att delegationer som kom och uppvaktade och klagade på 
den stora mängden lagstiftning i nästa andetag sa, men skulle vi inte kunna lagstifta 
om det här, det här och kanske det här? Så att alldeles konsekvent är kritiken inte 
nödvändigt.

Den andra aspekten jag tänkte ta upp gäller det internationella inflytande och inte 
minst inflytande från EU. Jag hade i tiden läst den finländska sosialskyddslagstift-
ningen och utgick från att den representerade en mycket hög standard på obegriplig 
lagstiftning. Men när man så EG regleringen på området så kom man till det att den 
finska lagstiftningen var en ren amatör i fråga om att skapa komplexa regler. Nu sam-
manhänger det nog med att problematiken i EU på den punkten är nästan ohanterlig. 
Men jag kan konstatera att under den tid jag satt som domare i EG domstolen, så 
hände det två gånger att domstolen halvt på skämt, men bara halvt på skämt, disku-
terade om man inte borde annullera ett direktiv därför att domarna inte förstod var de 
innehöll. Man greps då av misstanken att om domarna, som ju inte var alldeles ovana 
att hantera EF-rättslig lagstiftning, inte förstod det så kunde det finnas också andra 
som hade några smärre svårigheter i frågan. I det ena fallet var det en icke ovanligt fe-
nomen i EU, det var en eller två av medlemsstaterna som i slutskedet av beredningen 
lyckades få in internationella synpunkter som egentligen inta hade någonting att göra 
just i den lagstiftningen men som bedömdes som viktiga och som satt hela systemet 
på huvudet. Men, det blir säkert bra, med ökad EU lagstiftning och det blir säkert 
ännu bättre när antalet medlemsstater ökar och man ska skriva lag som ska kunna 
placeras in i väldigt olika miljöer. Jag kan till exempel se framför mig den lagstiftning 
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som kommer att gälla jakt på björn som man säkert med stor entusiasm skriver in på 
Irland och som inte nödvändigtvis hanterar det i en del medlemsstater finns björn 
som river boskap och folk, därför att det finns ett stort antal av dem. Säkert går det 
att hitta en gemensam ståndpunkt på det, man kan ju förbjuda björnar. Jag kan också 
se framför mig en reglering inom EU som gäller värmeisolering av bostäder som ska 
vara tillämplig i Medelhavet och i Lappland. Där har ju klimatförändringen visserli-
gen underlättat saken så att det snöar i Niza? Och är varmt i Lappland, så det kanske 
löser sig själv.

Den andra problematiken kring EU lagstiftningen är alltså de strävanden som 
man gör för att förbättra kvaliteten som Tuija Brax talade om. Och det menar jag att 
det är ju i och för sig nyttigt inte bara i EU utan också på ett nationellt plan är det ju 
bra att försöka hitta teknik för att göra lagstiftningen mera begriplig. Men jag är inte 
alldeles säker på att när lagstiftningsbrandkåren rycker ut så kommer det som de har i 
högra handen vara den här guiden för förbättrad lagstiftning utan de kommer att göra 
det som de måste göra därför att det är fruktansvärt bråttom och kvaliteten blir inte 
nödvändigtvis bättre av det. Men då kommer jag in till den här enkelsakstyrda lag-
stiftningen. Och det tror jag att det första man kan konstatera är att kraven på kraven 
på snabba lagstiftningsåtgärder på grund av konkreta händelser är betydligt flera än 
lagstiftning på grund av konkreta åtgärder. Det finns alltså en selektion som fungerar 
förhållandevis bra. Det är inte heller riktigt att påstå att all snabblagstigtning är dålig 
lagstiftning. Också det är möjligt att göra och jag tror att vi har sätt exempel på det 
nyligen i fråga om sjuksköterskestrejken i Finland, att det gick att ta fram lagstiftning 
relativt snabbt. Visserligen var den politiskt kontroversiell men tekniskt sätt tror jag 
inte att det var ett stort bekymmer. Men ett problem här är det att möjligheterna till ef-
tertanke kan elimineras långt innan en brådskande lagstiftningsprocess sätter in i våra 
länder. Dag Victors exempel med 9/11 är ett gott exempel där besluten hade fattats 
långt borta, långt tidigare och när man kom fram till det nationella stadiet så fanns det 
oerhört lite marginal för att vidta åtgärder. Det finns ett annat likartat exempel och jag 
tänker på den här skandalen med bolagsstyrelser och revisorer i Enron, som ju också 
spred sig som ringar på vattnet väldigt snabbt och som inte heller nödvändigtvis var 
det mest eftertänkta som jag stött på i lagstiftningsväg. Visserligen är det angenämt 
om vi slipper våra aktiebolagsrättsliga problem genom att alla styrelser sitter i fäng-
else, men det är bara en teknisk lösning på problemet. Så att det finns situationer där 
man egentligen inte kommer åt att göra någon ting därför att andra har fattat dumma 
beslut och då har man alltid privilegiet att kopiera de dumma besluten. Man gör det 
tveksamt, men man gör det. Men att ?? två synpunkter, för det första det som vi ofta 
glömmer att också om det finns dålig lagstiftning så finns det också god lagstiftning 
och det tycker jag att man ska understryka i det här sammanhanget. Vi har den för-
delen att hos oss tillkommer lagstiftningen på två språk, och det betyder att man får 
en väldigt effektiv kontroll på lagstiftningens lagförslag när texterna ska översättas. 
Dom kommer då åt att rätta ganska mycket tekniska problem och dom kommer också 
åt att se en hel del frågor. Jag drar mig till minnes att när jag var ung tjänsteman vid 
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justritieministeriet så hände det en gång att ett lagförslag som gick till översättning 
kom tillbaka: kan ej översättas, saknar tanke. Det säger en del om beredningen men 
det säger också en del om att den här mekanismen fungerar. Det som jag tror att vi 
ska akta oss för att tro är att man kan skriva lagar som inte kan missförstås. Det bästa 
exemplet på det tror jag att vi stötte på i debatten i Rejkavik om rättshaverister. Tack 
för mig.

Afdelingschef Lars Hjortnæs, Danmark:
For hver taler bliver det stadig sværere at sige noget klogt, som ikke allerede er sagt, 
men jeg vil prøve at supplere med nogle få ord om problemstillingen med enkeltsags-
styret lovgivning og lovkvaliteten. Det er utvivlsomt sådan, at man i alle vore lande 
kan finde eksempler på, at en ophedet debat om enkeltsager har ført til forhastede 
beslutninger om lovændringer. Berettiget kritik af sådan enkeltsagsstyret lovgivning 
er vigtig, men det er også vigtigt at holde fast i proportionerne – sådan som referenten 
også gjorde – så der ikke i stedet for bliver tale om ’enkeltsagsstyret’ kritik af den 
generelle lovkvalitet! 

Det er muligt, at man kan påvise en tendens i vore lande til, at lovgivningsini-
tiativer oftere end før udspringer af massemediers omtale af enkeltsager. Men nu er 
politologiske analyser af årsagsforløb nok sjældent helt entydige, og i øvrigt gør det 
ud fra et lovkvalitetssynspunkt som udgangspunkt ikke noget, som Jens Peter Chri-
stensen og andre også har fremhævet. Det centrale må være, om man giver sig tid til 
at vurdere enkeltsagen i den rette sammenhæng. 

I Danmark fremsætter regeringen normalt over 200 lovforslag pr. år, og de fleste 
af dem laves af ministerierne selv. Men når det drejer sig om større, mere vidtgående 
ændringer af central lovgivning, sker forberedelsen faktisk meget ofte i et udvalg. På 
de brede tværgående lovområder, der hører under Justitsministeriet, er det f.eks. den 
absolutte hovedregel, at større ændringer gennemføres på grundlag af sagkyndigt 
udvalgsarbejde med deltagelse af eksperter og repræsentanter for berørte interesse-
organisationer og myndigheder – eller alternativt på grundlag af ’nordiska overläg-
ningar’, når det drejer sig om gennemførelse af EU/EØS-lovgivning. Det kan nogle 
gange være et problem at lade udvalg og kommissioner få den tid til arbejdet, som de 
selv kunne ønske, men det ændrer næppe ved det generelle billede af lovforberedel-
sen – endnu i hvert fald. Herudover er det sådan, at uanset om et lovforslag bygger 
på udvalgsarbejde eller ej, sender ministerierne i praksis altid et udkast til lovforslag 
i høring – på ’remiss’ – før det fremsættes. 

Når sagkyndigt udvalgsarbejde og forudgående ’remiss’ således er hovedreglen 
og ikke undtagelsen ved mere omfattende lovændringer, er det en medvirkende årsag, 
at politikerne i vore lovgivende forsamlinger og på ministerposterne egentlig ikke 
er så ’förskräckliga’, som nogle vil gøre dem til. Och det säger jag inte bara för att 
Tuija Brax sitter här! Parlamentarikerne må i vore dage selvfølgelig respektere de 
markedsmekanismer, som skabes af massemedier og til dels af den opstillingsform, 
som indebærer, at personlige stemmetal er afgørende for ens genvalg. Men samtidig 



Lovgivningskvalitet og enkeltsagsstyret lovgivning 699

er de færreste politikere reelt interesseret i at træffe forhastede beslutninger på et 
uoplyst grundlag. Man reagerer måske hurtigt på en enkeltsag, men som regel melder 
eftertanken sig også før eller siden. 

Herudover har der i de senere år været bestræbelser i mange nationale parlamen-
ter for mere generelt at styrke de folkevalgtes beslutningsgrundlag. En af de mere 
overordnede grunde til denne tendens er formentlig, at de nationale parlamenter ge-
nerelt føler behov for at forny og styrke deres platform i forhold til den samlede lov-
givningsproces i lyset af de udfordringer, som bl.a. ligger i mere komplekse samfund 
og en støt voksende international regulering. I Danmark har regering og folketing i de 
senere år taget mange initiativer for at styrke lovkvaliteten, og Jens Peter Christensen 
har nævnt flere af dem i sit skriftlige oplæg. I Justitsministeriets omfattende lovkva-
litetsvejledning fra 2000 samlede man for første gang alle de overordnede retningsli-
nier for lovgivningsarbejdet i ministerierne, og vejledningen er faktisk meget nyttig i 
det daglige arbejde. Som sagt er der også gennemført en række store og små ændrin-
ger af folketingsarbejdet. Her er det sådan, at de små praktisk orienterede tiltag typisk 
er meget mere virkningsfulde end store ord og planer. I dag er det f.eks. i Danmark 
stort set slut med tidligere tiders udbredte praksis med at fremsætte lovforslag i april 
og maj måned, der derefter som en tyv om natten – måske endda uden forudgående 
høring – kunne stryge lige igennem Folketinget på få uger uden mulighed for reel of-
fentlig debat. Jeg kunne også nævne en lille uanselig dansk nyskabelse, som I andre 
måske vil grine af, nemlig et krav om, at det pågældende ministerium på et tidligt 
tidspunkt over for det relevante folketingsudvalg skal forholde sig skriftligt og samlet 
til samtlige indvendinger og synspunkter, der er fremkommet i høringsrunden. Det er 
arbejdskrævende for ministeren og de underbetalte embedsmænd, men det er faktisk 
ganske udmærket for lovkvaliteten! 

Generelt udviser det danske Folketing som institution i hvert fald vilje til at få 
inddraget alle relevante synspunkter i forbindelse med lovarbejdet, og jeg tror, det 
samme kan siges om de andre nordiske landes parlamenter. Denne vilje til at lytte 
gælder også i forhold til almene retspolitiske synspunkter. Derfor kan nordiske ju-
rister også bidrage til en god lovkvalitet ved at ytre sig i den offentlige debat, mens 
debatten om en enkeltsag kører, i stedet for bare at være kritisk efterfølgende. Det 
kan godt være, man ikke vinder gehør for sit synspunkt her og nu, men det bør vel 
egentlig ikke være en undskyldning for at forholde sig tavs. Tak.

Advokat, dr. jur. Jesper Berning, Danmark:
Kvalitet af  lovgivning, ærede tilhørere, er nok forskelligt alt efter, hvilket regi man 
kommer fra. Man kan tale om kvalitet i lovgivning i form af, om lovgiver nu har for-
mået at gennemføre det, som var intentionen. Som praktiserende advokat vil man nok 
have en anden synsvinkel, nemlig ikke om lovgivningen fører til de ’rigtige’ resulta-
ter, men om man er i stand til at vejlede klienten om, hvad lovgivningen går ud på. 
Og dermed hvilket resultat man kan opnå. Det er ikke vores opgave som advokater at 
bedømme, om lovgivningen er mere eller mindre rigtig, og heller ikke for domstolene 
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at prøve at kritisere den. Jeg vil godt stille et provokerende spørgsmål i relation til 
lovgivningskvalitet, og det er, om domstolene er medskyldige i manglende kvalitet. 
Dette begrunder jeg i, at i det omfang domstolene afhjælper mangler i lovgivningen, 
om man så må sige, laver Bessermachen, kan det godt være, at kvaliteten øges ud fra 
et retfærdighedssynspunkt, hvis man efter Alf Ross overhovedet kan tage det ord i sin 
mund, men ikke ud fra et retssikkerhedssynspunkt. Mit kendskab er selvfølgelig i det 
væsentlige begrænset til danske domstole. Der var i 80’erne med ganske få måneders 
mellemrum to markante afgørelser fra den danske Højesteret. Den ene drejede sig 
om et tinglysningsspørgsmål. Det var ikke så væsentligt for samfundsordenen, og der 
kom en direkte opfordring i Højesterets dom om, da man holdt sig til tinglysningslo-
vens bestemmelse, at det var op til Folketinget at ændre reglen. Ganske få måneder 
efter kommer der en anden afgørelse, hvor man åbent tilsidesætter lovgivningen, for 
det kan ikke have været lovgivers mening. Det gør det meget svært for praktiserende 
advokater. Mit råd ville være til domstolene: Følg lovgivningen og lad lovgivnings-
magten få aben, som vi siger på dansk. Lad dem føle, at det var dårlig lovgivning, 
selv om afgørelsen ikke føles rigtig eller retfærdig, og overlad til lovgivningsmagten 
at ændre på reglerne. Jeg har haft meget med skatteret at gøre inden for virksomheder. 
Igennem de 30 år, jeg har praktiseret, har vi haft en ganske vanvittig regel i dansk 
skatteret gående ud på, at når man nedsatte aktiekapitalen, så betragtedes det som 
aktiesalg og var derfor normalt skattefrit. Hvis man gav udbytte, så var det skatteplig-
tigt. Det er der aldrig nogen, der har anfægtet, men det anfægtes nu, og der verserer 
en stor sag for danske domstole om spørgsmålet, fordi der var pludselig nogen, der 
udnyttede det i 100 millioner kroners klassen. Man ved ikke, hvad resultatet vil blive. 
Jeg siger til domstolene: Send stafetten tilbage til Folketinget. Lad det tage aben. Lad 
være med at prøve at forbedre lovgivningen. Jeg kan sige som det allersidste, hvilket 
gør mig bekymret, at et af verdens allerstørste revisionsfirmaer – jeg skal undlade at 
nævne navnet, da det er en intern instruks – har i maj måned instrueret samtlige dan-
ske partnere i revisionsfirmaet om, at det er forbudt at rådgive i skattespørgsmål, for 
man ved ikke, om danske domstole følger lovens regler eller deres egne synspunkter. 
Tak.

Debatleder: kammeradvokat Karsten Hagel-Sørensen, Danmark:
Tusinde tak for, at vi kan slutte med en sådan provokation, som også binder denne 
afslutningsdebat sammen med det, som også Dag Victor var inde på, sammenhæn-
gen med debatten om fortroende kapital for domstolene. Jeg vil gerne takke vores 
referent, vores korreferenter. Jeg har spurgt. Der er ikke i det, der er kommet frem, 
anledning til at forlænge debatten. Jeg vil gerne takke for de mange nuancer, der er 
kommet. Den meget brede belysning af det vigtige emne fra vores nordiske lande 
med en illustration af  også den berigelse, der ligger i det nordiske samarbejde, også 
for et emne af denne karakter. Vi er hermed færdige med denne plenardebat. Tak.


