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Sektionsmøde

Stridsåtgärd till förmån för
part i utländsk arbetsstrid

Se bilag IX

Diskussionsleder: Professor Antti Suviranta, Finland

Referent, professor Kaarlo Sarkko, Finland:

Stridsåtgärd till förmån för part i utländsk arbetsstrid är som
juridiskt problem mycket aktuellt och viktigt. Under mitt arbete
märkte jag också att problemet är mycket omfattande. Detta faktum
var också anledning till att mitt anförande blev aildcles för vid-
sträckt. I denna inledning har jag därför inget skäl att taga upp
nya problem eller aspekter angående sympatiåtgärder. I stället kan
det vara nyttigt att med några få ord återkalla i minnet vårt pro-
blem.

Frågan gäller alltså en juridisk bedömning av en s.k. sympatiåt-
gärd. Vidtagandet av en sympatiåtgärd förutsätter att det föreligger
en s.k. primärkonflikt, vilken man genom sympatiåtgärden stöder.
Detta leder också till att parterna i primärkonflikten och sympati-
åtgärden inte förutsattes vara samma förbund. Annars är det inte
mera fråga om en sympatiåtgärd. Det finns mycket material i de
nordiska länderna angående lovligheten av sympatiåtgärder som
vidtagits för att stöda inhemsk arbetsstrid. Under de senaste åren
har frågan om lovligheten av sympatiåtgärder, som vidtagits för att
stöda utländsk arbetsstrid, fått ökad aktualitet. Betydelsen av före-
liggande problem har i hög grad ökat som en följd av de interna-
tionella relationernas utveckling. Uppkomsten av internationella
ekonomiska samfund och arbetskraftens rörlighet mellan olika
länder i anknytning till dessa samt en intensiv utveckling av det
fackliga organisationernas internationella samarbete har lett till att
även arbetsstridsåtgärder kan få en internationell karaktär. Även
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expansionen av de övernationella företagens verksamhetsområde
samt uppkomsten av nya övernationella företag för med sig vissa
problem för föreliggande fråga. Det finns nästan ingen lagstiftning
angående detta problem. Också annat material är otillräckligt i
relation till frågans betydelse. Det är meningen med mitt anför-
ande och diskussionen här i dag att föröka materialet angående
lovligheten av stridsåtgärder till förmån för part i utländsk arbets-
strid. Till sist vill jag påpeka att med sympatiåtgärds laglighet
menas i detta sammanhang för det första laglighet enligt slutet
kollektivavtal och gällande kollektivavtalslagstiftning och för det
andra laglighet i ljuset av stadgandena i lagstiftningen om med-
ling.

Korreferent, docent Tore Sigeman, Sverige:

Herr ordförande, mina damer och herrar!
Först av allt vill jag framföra ett hjärtligt tack till professor Sarkko

för hans innehållsrika och överskådliga referat, som bör utgöra en
god grund för vår diskussion idag, och jag tror att auditoriet gärna
instämmer i detta tack.

Mot referatets redogörelser för gällande rätt har jag för min del
inga väsentliga invändningar att framställa; till någon enskildhet
skall jag återkomma. I likhet med referenten förbigår jag problemen
om i vad mån deltagande i internationell sympatiåtgärd kan med-
föra påföljder enligt de enskilda arbetsavtalen.

I mitt inlägg skall jag försöka komplettera framställningen i
referatet i några hänseenden, bl.a. genom att något belysa vilken
funktion institutet sympatiåtgärd kan fylla i internationella sam-
manhang. Efter det att professor Sarkko skrivit sitt referat har —
såsom nyss framgick av hans inledningsanförande — en svensk lag-
stiftningskommitté, arbetsrättskommittén, lagt fram ett förslag till
reform av centrala delar av arbetsrätten, ett förslag som bl.a. inrym-
mer regler om stridsåtgärder med internationell bakgrund, och i
ett senare avsnitt av mitt inlägg tänker jag kort redogöra för och
även något kritisera förslaget i den del det berör vårt debattämne.

1. Såvitt gäller ämnesavgränsningen får jag anmäla att jag på
en punkt är av annan mening än referenten, nämligen beträffande
bojkottaktioner mot fartyg under bekvämlighetsflagg, en aktions-



Stridsåtgärd till förmån för part i utländsk arbetsstrid 303

form som är vanlig i Finland och Sverige. Referenten anser sådana
aktioner falla vid sidan av vårt ämne, eftersom det i dessa fall inte
skulle föreligga „någon egentlig utländsk konflikt". Här får sägas
att det är något oklart hur primäråtgärden vid dessa aktioner egent-
ligen brukar läggas upp och hur den skall uppfattas. Något formellt
proklamerande av primäråtgärd förekommer knappast. För när-
varande tycks förfarandet i Sverige böra uppfattas så, att det svenska
sjöfolksförbundet uppträder som angripande part i en primär-
aktion innefattande nyanställningsblockad mot bekvämlighetsre-
darens fartyg. Aktionen går som bekant ut på att redaren skall i
förhållande till Internationella Transportarbetarefederationen
(ITF) underkasta sig vissa kollektivavtalsförpliktelser, innebärande
främst att de anställda ombord på det aktuella fartyget skall beredas
vissa minimivillkor. Denna primäraktion, som normalt är helt in-
effektiv, stöds sedan omedelbart med sympatiåtgärder av stuveri-
arbetare eller andra transportarbetare.

Om sådan primäraktion skall betecknas som en utländsk arbets-
konflikt eller inte kan diskuteras. Det låter sig sägas att det svenska
sjöfolksförbundet agerar egentligen i egen sak och inte främst till
förmån för besättningen på fartyget. Svenskt sjöfolk har onekligen
ett självständigt intresse av att löner och andra anställningsvillkor
överallt hålls över en viss miniminivå och att konkurrens med billig
arbetskraft på det sättet hindras på den internationella arbets-
marknad där sjömansyrket utövas. Med det synsättet kan hävdas
att primäråtgärden bör betraktas som inländsk.

Å andra sidan kan med visst fog hävdas att primäråtgärden har
anknytning närmast till det land under vars lag de faktiskt berörda
anställningsförhållandena hör; jag förbigår här hur detta land i så
fall bör bestämmas — enligt flaggans lag eller på annat sätt — och
även problemen i vad mån rättsordningen där bör respekteras i olika
fall då sympatiåtgärds lovlighet skall bedömas.

Mest realistiskt och från flera synpunkter tilltalande skulle egent-
ligen vara att betrakta primäråtgärden som företagen på en inter-
nationell arbetsmarknad utan speciell anknytning till visst land
och dess rättsregler. I ungefärlig linje med ett sådant betraktelse-
sätt ligger för övrigt ett förslag till handlingsprogram, som nyligen
antagits av Skandinaviska Transportarbetarefederationen och som i
den del som här är av intresse innebär, att federationen som sådan
står som angripare i den primära aktionen mot fartyg under be-
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kvämlighetsflagg. Jag skall inte utveckla de rättsliga konsekvenserna
av betraktelsesättet. Hur som helst har aktioner mot sådana fartyg
en så stark internationell anknytning att det är sakligt berättigat
att hithörande problem får diskuteras här idag, och jag vill också
i övrig rekommendera diskussionsledaren att tillämpa en generös
gränsdragning så att överhuvudtaget stridsåtgärder med inter-
nationell bakgrund får ventileras.

2. Innan jag går vidare till frågorna om mer typiska inter-
nationella sympatiåtgärder skall jag här inskjuta ytterligare ett par
anmärkningar om bojkottaktioner mot fartyg under bekvämlighets-
flagg.

I Finland och Sverige brukar sådana aktioner inte mötas med
rättsliga invändningar. I svenska hamnar förmåddes under år 1974
bekvämlighetsredare att teckna ITF-avtal för inte mindre än 116
fartyg. Endast i några få fall, enligt uppgift 9, var det nödvändigt
att tillgripa sympatiåtgärd för att nå resultat.

I Danmark och Norge förekommer motsvarande aktioner knap-
past alls, och förklaringen kan vara att där föreligger särskilda
rättsliga hinder. Ett sådant hinder — det finns flera — är kravet
att varsel i viss ordning skall föregå sådan stridsåtgärd. Kravet är
ju svårt att uppfylla just då fråga är om åtgärder mot fartyg. För
dansk del grundas varselkravet på bestämmelsen i § 2 av hoved-
avtalen mellan Dansk Arbejdsgiverforening och Landsorganisa-
tionen samt på den förlikning som 1959 träffades inför Den faste
voldgiftsret i målet K 5155 och som omtalas i referatet. I norsk rätt
är här av betydelse — såsom framgår av avgörandet i ett av San
Dimitris-målen, Norsk Retstidende 1959 s. 1080 — kravet på „rime-
lig varsel" i § 2 d av 1947 års boikottlov. Det har uppgivits att man
inom Skandinaviska Transportarbetarefederationen överväger att
söka uppfylla de danska och norska varselkraven genom att tid efter
annan genom ITF:s försorg till såvitt möjligt alla redare i världen
som registrerat fartyg under bekvämlighetsflagg utsända skrivelser,
som skall innehålla upplysningar om de krav och stridsåtgärder
som är att vänta, ifall sådant fartyg anlöper nordisk hamn utan
att ITF-avtal tecknats. Jag avstår här från att uttala någon uppfatning
om huruvida sådana allmänna meddelanden, som inte kan vara
konkretiserade och som inte tycks vara avsedda att bli tillställda
också presumtiva parter i eventuella sympatikonflikter, kan anses
fylla varselkraven i Danmark och Norge.
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3. Därmed lämnar jag frågorna om bojkottåtgärder mot fartyg
under bekvämlighetsflagg och övergår till problem om mer typiska
sympatiåtgärder till förmån för part i utländsk arbetstvist.

Det kan tyckas som om vårt diskussionsämne skulle ha ganska
begränsad praktisk betydelse. I Sverige har, vad jag känner till,
under de sista tio åren inte förekommit mer än några få fall av
internationella fackliga sympatiåtgärder. Hos oss som i andra länder
är det transportarbetarna som är mest aktiva; de intar ju en nyckel-
ställning genom att de på ett ofta verkningsfullt sätt kan hejda till-
försel till eller leveranser från konfliktberörd arbetsgivare.

Problemen är knappast de som mest pockar på lagreglering i
nordisk arbetsrätt, men som referenten påpekat har på senare år till-
kommit flera faktorer som givit problemen ökad tyngd. Nya
gemensamma arbetsmarknader har uppstått. Företagandets inter-
nationalisering har fortskridit. Att arbetstagarsidans internationella
samverkan intensifierats har åskådliggjorts bl.a. genom bildandet
av Nordens fackliga samorganisation år 1972 och av Europas fackliga
samorganisation år 1973.1

4. De rättsfrågor som är centrala för vår debatt är givetvis i vad
mån internationella fackliga sympatiåtgärder får tillgripas av parter
som är bundna av kollektivavtal, och jag skall i det följande hålla
mig till de frågorna. Som framgår av referatet är rättsläget i alla
nordiska länderna att sådana åtgärder i princip är tillåtna, ehuru
med begränsningar som delvis är diffusa. I Danmark är huvud-
principens bärkraft något osäker med hänsyn till ovissheten om
avgörandet K 1188 (1928) förlorat sin kraft.

5. Jag tänker nu närmast beröra frågor om vilken funktion
rätten till sympatiåtgärder kan fylla.

Mest näraliggande är ju att betrakta sympatiåtgärden — såsom
själva ordet tycks ange — som ett medel att oegennyttigt undsätta
den svage som man solidariserar sig med. Men om vi tänker över
hur rätten till sådana åtgärder fungerar inom ett land, åtminstone
ett land där organisationsväsendet är någotsånär utvecklat, så är
det tydligt att rätten till sympatiåtgärder huvudsakligast tjänar som
medel att åstadkomma standardiserade anställningsvillkor på en
arbetsmarknad utan att man skall vara tvingad att samtidigt avtals-
reglera hela marknaden. Ser man till det enskilda fallet, tillhanda-

1) Om facklig internationell samverkan, se Norris Willat, Multi-National
Unions, London 1974.
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håller institutet sympatiåtgärd ett skydd mot att svaga parter på inte
kollektivavtalsreglerade områden utlämnas till motsidans godtycke.
Man kan uttrycka saken så, att den maktbalans, som råder i stort
mellan parterna på marknaden, genom existensen av rätten till
sympatiåtgärder kan öva sin verkan också på enskilda fall som
lämnats utanför en central avtalsreglering. Institutet kan också ses
som ett instrument för att centralisera avtalsrörelser. Det förtjänar
nämnas att det i Sverige ursprungligen var arbetsgivarsidan som
önskade att rätt till sympatiåtgärder skulle föreligga utan hinder
av att kollektivavtal hade träffats. Senare anslöt sig arbetarsidan
till samma uppfattning, och det var med hänvisning enbart till
arbetsmarknadsparternas gemensamma ståndpunkt som den prin-
cipiella rätten att vidtaga sympatiåtgärder erkändes i 1928 års
kollektivavtalslag.

När det gäller internationella förhållanden kan institutet sym-
patiåtgärd tänkas fungera på ungefär samma sätt som inom ett land,
förutsatt att det är fråga om länder där sådana åtgärder är tillåtna,
som de nordiska. Institutet kan alltså faktiskt användas som medel
att standardisera anställningsvillkor i flera länder eller i hela
regioner. Det kan till och med nyttjas till att centralisera avtals-
rörelser internationellt. Man får räkna med att möjligheten till
dessa åtgärder kan främja bildandet av internationella allianser
på ömse sidor, alltså också på kapitalets sida. Vad jag här skisserar är
en förstoring av de nationella förhandlingssystemen, en förstoring
som givetvis innefattar risker för särskilt omfattande arbetsstrider.
Huruvida sådana strider skulle få föras utan statsingripanden är
en annan fråga.

I många länder föreligger emellertid inte rätt att vidtaga inter-
nationella sympatiåtgärder, och därför, och även av andra skäl,
blir verkningarna av att rätten erkänns i en enskild stat tämligen
osäkra och svåröverskådliga. Ett förhållande som för med sig att
det är främst arbetstagarsidan som i våra dagar kan dra nytta av
institutet är givetvis den inbördes konkurrens mellan arbetsgivar-
koncernerna som faktiskt präglar det kapitalistiska samhällssyste-
met och som kan hämma bildandet av allianser på arbetsgivarsidan.

För närvarande är det enbart arbetstagarsidan som på det inter-
nationella planet använder fackliga sympatistridsåtgärder i egentlig-
mening. Sådana åtgärder kan företas helt oegennyttigt, t.ex. för
att stödja arbetare i ett land med svag eller splittrad fackförenings-
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rörelse. Men syftet kan samtidigt vara att medelbart främja den
sympatistridandes egna intressen. Inom ramen för en allians kan
en organisation stödja en broderorganisation i annat land och där-
vid räkna med motsvarande gentjänst framdeles. Syftet kan också
vara att höja lönenivån i ett låglöneland för att därmed motverka
att företag överflyttar verksamhet till det landet; arbetstillfällen kan
på det sättet bevaras åt dem som företar sympatiåtgärden. Det bör
påpekas att under sådana omständigheter också arbetsgivarna i
höglönelandet kan dra nytta av stridsåtgärden, eftersom deras
konkurrensförmåga förbättras av att lönerna höjs i andra länder.
Alla de nordiska staterna är, relativt sett, höglöneländer, och må-
hända kan man här se en bidragande förklaring till den positiva
syn på rätten till internationella sympatiåtgärder som råder i
Norden.

6. Till stöd för skilda inskränkningar i rätten att företa inter-
nationella sympatiåtgärder kan naturligtvis helt allmänt anföras
behovet av att begränsa de skador som normalt följer av åtgärderna
och som är olyckliga för samhället åtminstone i ett kortsiktigt
perspektiv. Risken för långtgående sympatiåtgärder kan också tänkas
minska arbetsgivarparters benägenhet att använda kollektivavtalet
som regleringsinstrument, vilket från mer än en synpunkt kunde
vara olyckligt.

Den inskränkning som är av störst intresse i svensk rätt avser
kravet på att primäråtgärden är lovlig enligt lag eller avtal i det
land där åtgärden företas. Kravet upprätthålls helt säkert prin-
cipiellt i gällande rätt och kan stödjas med sakskäl. Kravet harmoni-
erar med att vi i andra sammanhang anser oss böra respektera
rättsordningar i andra länder i det internationella umgänget. I
enskilda fall skulle det t.o.m. kunna framstå som stötande om den
fredsförpliktelse, som utländsk part förlitat sig på då han slutit
kollektivavtal, skulle kunna kringgås och faktiskt omintetgöras
genom att hans avtalsbrytande motpart finge stödjas genom inter-
nationella åtgärder. Man bör heller inte glömma reciprocitetsaspek-
ten. Våra egna fredspliktsregleringår skulle partiellt kunna förlora
sin verkan, om de inte respekterades i andra länder i motsvarande
sammanhang.

De svårigheter att utreda innehållet i utländsk rätt, som ibland
kan föreligga och som referenten flera gånger berört, kan i våra
dagar med våra goda internationella kommunikationer inte rim-
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ligen åberopas mot att kravet på lovlighet principiellt upprätthålls.
I allmänhet är det ju helt klart, om en primäråtgärd är lovlig eller
inte.

Lovlighetsrekvisitet gäller i svensk rätt inte generellt, men hur
undantag skall bestämmas är för närvarande något oklart. Professor
Sarkko har på denna punkt refererat ett uttalande av Folke Schmidt
av innehåll, att kravet att primäråtgärden skall vara lovlig inte bör
anses äga tillämpning i andra fall än „då det utländska landet har
en lagstiftning som vilar på likartade grundsatser som den svenska"
(Politiska strejker och fackliga sympatiåtgärder, 1969, s. 55). Detta
uttalande ger, om det uppfattas bokstavligt och läses utryckt ur
sitt sammanhang, lovlighetsrekvisitet ett anmärkningsvärt snävt till-
lämpningsområde. Det kan uppfattas som om fredsförpliktelser
enligt annan rätt än nordisk normalt borde underkännas. En så
snäv bestämning kan inte stödjas på vad som verkligen sägs i
domskälen till arbetsdomstolens viktiga avgörande 1961 nr. 30.
Domstolen lämnar där öppet i vilka fall utländsk rätt — bortsett
från nordisk — inte omedelbart skall vara avgörande för prövningen
av primäråtgärdens lovlighet. Frågan får enligt domstolen bedömas
från fall till fall. Schmidts kortfattade framställning kan för övrigt
ge intryck av att problemet enbart skulle gälla i vad mån rätts-
ordningar, som har en mer restriktiv inställning till stridsåtgärder
än svensk rätt, skall sättas åt sidan, men domstolens skrivning kan
lika väl uppfattas som om problemet mer gällde fall då utländsk
rätt — som förhållandet är med t.ex. den engelska — har en mer
liberal inställning till fackliga stridsåtgärder än den svenska.

För min del menar jag det vara mest följdriktigt och ändamålsen-
ligt att man, då fråga är om demokratiska stater, normalt ac-
cepterar innehållet i den utländska rättsordningen även om dess
fredspliktsregler innehåller en hel del avvikelser från de svenska.
I Västtyskland, för att ta ett exempel, är den fackliga stridsrätten
avsevärt mer begränsad än i Sverige, men det är fråga om en demo-
kratisk stat som principiellt erkänner rätten att företa fackliga
stridsåtgärder, och dess rättsordning bör därför respekteras i hit-
hörande fall.

En gräns måste dock finnas, och jag skulle vilja plädera — både
de lege lata och de lege ferenda — för att man här tillämpar
principer som motsvarar dem som innefattas i ordre pub lie-grund-
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satsen inom den internationella privaträtten. Detta skulle innebära,
kort sagt, att fredspliktsregleringen i den aktuella utländska rätts-
ordningen borde underkännas av den svenska arbetsdomstolen,
om regleringen vore — som tiet brukar heta i internationellt privat-
rättslig lag — „uppenbart oförenlig med grunderna för rättsord-
ningen" i Sverige. Att rätten att företa fackliga stridsåtgärder är
en grundläggande princip i svensk rätt framgår numera av att rätten
är inskriven i grundlagen. Jag hänvisar till 1974 års regeringsform
2 kap. 5 §.

Hur långt stridsrätten i annat land kan vara inskränkt genom
lag eller praxis utan att rättsordningen måste underkännas i detta
sammanhang kan vara tveksamt. En tänkbar utväg är här att söka
ledning i de internationella konventioner som avser att trygga
just rätten till fackliga stridsåtgärder. Sådana konventionsnormer
finns i 1961 års europeiska sociala stadga, art. 6 mom. 4 jämte
bilaga jämfört med art. 31. De innebär att ratificerande stat endast
får göra sådana legala begränsningar i rätten att vidtaga stridsåt-
gärder, som är nödvändiga i ett demokratiskt samhälle såsom garanti
för annans fri- och rättigheter eller såsom skydd för vissa angivna,
väsentliga samhällsintressen. Likartade normer finns i FN:s kon-
vention av år 1966 om ekonomiska, sociala och kulturella rättig-
heter, art. 8 mom. 1 jämfört med art 4. Min tanke är alltså att
rättsordningar, som inte uppfyller dylika konventionskrav, inte
skulle behöva respekteras då fråga är om bedömning av primäråt-
gärds lovlighet. I stället skulle bedömningen ske med motsvarande
tillämpning av svensk rätt. Därmed skulle uppnås att sympati-
åtgärder skulle kunna få företagas även till förmån för arbets-
tagare i diktaturländer och andra stater, där strejkrätten är ute-
sluten eller försedd med sådana begränsningar att den praktiskt
sett inte kan utövas, kort sagt då elementära krav på facklig frihet
inte är uppfyllda.

Jag skall inskjuta att Joachim Nelhans i en uppsats i Svensk
Juristtidning 1974 (s. 808) framfört en liknande tanke, att man
här skulle använda ordre public-grundsatsen som en rättslig före-
bild, men denne har dragit en helt annan slutsats, nämligen att
lovligheten av en utländsk primäråtgärd alltid borde bedömas
enligt svensk rättsuppfattning. Jag har svårt att förstå det kort-
fattade resonemang i uppsatsen, som leder till att utländska freds-
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pliktsregler skall åsidosättas så snart de avviker från svensk rätt,
men jag vet att dr. Nelhans är närvarande här idag och vi får
kanske närmare motivering av författaren själv.

7. Vid tillämpning av huvudregeln om krav på primäråtgärdens
lovlighet kan, som referenten påpekat, uppstå problem om vad för
sorts förbudsregler som bör beaktas. Att en ren ordningsföreskrift
försummats vid primäråtgärdens företagande bör ju inte föranleda
att sympatiåtgärder skall vara uteslutna. Svårbedömd är lönepoli-
tisk lagstiftning av den typ som representeras av den engelska
Prices and Incomes Act, som gällde 1966 till 1970 och som vid
straffansvar förbjöd bl.a. strejker som syftade till lönehöjningar
över en viss gräns. Någon skulle kanske vilja analogt använda
internationellt privaträttsliga principer och hävda att dylik löne-
politisk reglering bör åsidosättas enär den kan påstås direkt främja
utländska offentliga intressen, men argument kan anföras också
för annan och mer nyanserad bedömning. Jag har här endast velat
rikta uppmärksamheten på problemet.

8. I den svenska arbetsrättskommitténs förslag till reglering av
rätten till internationella sympatiåtgärder ingår ett lovlighetsrek-
visit, ehuru ett uttunnat sådant. Enligt den föreslagna lagen om
förhandlingsrätt och kollektivavtal (FKL) 31 § är huvudregeln be-
träffande sympatiåtgärd att sådan åtgärd får företagas endast om
primäråtgärden är lovlig. Detta framgår av första stycket punkt 4.
I paragrafens tredje stycke tilläggs:

„Har i fall, som avses i första stycket punkt 4, någon i annat
land vidtagit stridsåtgärd, vilken är otillåten enligt avtal eller enligt
det landets lag, är likväl stridsåtgärd, som här i riket vidtages för
att bispringa honom, tillåten om den utländska åtgärden med mot-
svarande tillämpning därå av denna lag är att anse som tillåten/'

Regleringen innebär, med andra ord, att lovlighetsrekvisitet i
detta fall kan uppfyllas inte bara genom att åtgärden är lovlig
enligt reglerna i det land där primäråtgärden företagits utan också
genom att åtgärden skulle vara lovlig om den bedömdes enligt
svensk rätt.

En sådan reglering är enligt min mening föga tillfredsställande.
Den är anmärkningsvärt stel, den skulle kunna dra med sig kompli-
cerade tillämpningsproblem och den skulle kunna leda till att
utländsk rätt underkändes i långt större utsträckning än som
vore behövligt för att trygga svenska arbetstagares rätt att stödja
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arbetstagare i länder där facklig frihet inte erkänns. Bokstavligt
tillämpad skulle regeln innebära t.ex. att också fredspliktsregle-
ringen i annat nordiskt land skulle kunna underkännas om den
på någon punkt innefattade längre gående fredsplikt än som följer
av motsvarande svenska regler.

9. De rekvisit för internationella sympatiåtgärder som i övrigt
uppställs i arbetsrättskommitténs förslag är, kort sagt, att primär-
åtgärd faktiskt har vidtagits i annat land, att primäråtgärden har
fackligt syfte samt att sympatiåtgärden beslutas i behörig ord-
ning av förening som slutit kollektivavtalet.

Regleringen föreslås bli dispositiv (35 § första stycket FKL).
I kollektivavtal skall alltså kunna intas bestämmelse om större fri-
het att deltaga i internationella sympatiåtgärder än som sägs i 31 §
FKL.

Kravet att primäråtgärd faktiskt vidtagits medför, om det upp-
rätthålls ovillkorligt, att sympatiåtgärd inte kan företas till förmån
för arbetstagare i länder, där facklig frihet saknas och där arbets-
tagarna därför inte själva kan gå till strid, alltså de arbetstagare
som mest kan vara i behov av stöd. Även om kravet i andra fall
får anses sakligt berättigat, borde det frånfallas såvitt gäller länder,
vilkas rättsordningar borde åsidosättas enligt den ordre public-
princip som jag tidigare talat om och förordat.

Rekvisitet att primäråtgärden skall ha ett fackligt och inte ett t.ex.
politiskt syfte — rekvisitet framgår av 31 § andra stycket FKL —
är i arbetsrättskommitténs förslag inte ovillkorligt. I motiveringen
sägs t.ex. att den omständigheten, att en utländsk facklig strids-
åtgärd samtidigt kan i sin egenskap av lagbrott ses som ett angrepp
på statsmakten, inte i och för sig bör utesluta svenska sympati-
åtgärder, om den utländska primäråtgärden skulle ha varit tillåten
med motsvarande tillämpning av svenska arbetsrättsliga regler
(s. 431). I vart fall har rekvisitet kritiserats från arbetstagarhåll
under remissbehandlingen av förslaget. Det skulle föra för långt
att här ta upp problemen om stridsåtgärder med utrikespolitiskt
syfte. Jag skall bara säga att jag tror det vara tillrådligt att för
närvarande avstå från att i lagtext reglera frågor om sådana åtgärder.

Kravet att sympatiåtgärd skall vara beslutad av kollektivavtals-
slutande förening är en nyhet i svensk lagtext men motsvarar vad
som redan gäller enligt kollektivavtal på stora delar av arbets-
marknaden.
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10. I utländsk rätt möter ibland allmänna regler av innebörd
att facklig stridsåtgärd bör vara rimlig till sin omfattning eller att
det bör råda rimlig proportion mellan åsyftat mål och nyttjat
stridsmedel. Som en aktuell illustration kan nämnas att det i väst-
tysk rättspraxis nyligen fastslagits, att en världsomfattande bojkott-
aktion inom sjöfarten redan på grund av sin överväldigande ef-
fektivitet kan vara ett otillåtet stridsmedel. Jag hänvisar till refe-
rat och kommentar i tidskriften Arbeit und Recht 1974 häfte 10
(s. 289, 316).

I arbetsrättskommitténs förslag finns ingen liknande allmän regel
om att sympatiåtgärd måste ha rimlig omfattning, inte heller regel
om att åtgärden måste vara ändamålsenlig i den meningen att
den är ägnad att främja det uppgivna syftet. Sådana regler torde
heller inte vara behövliga. En garanti mot att stridsåtgärder ges
måttlös omfattning ligger i den sympatistridandes eget intresse av
att inte ådraga sig och sina medlemmar större förluster än nödvän-
digt. Den sympatistridande måste också räkna med risken för mot-
åtgärder. Om läget är, att en sympatiåtgärd inte kan väntas få någon
effekt på en åberopad utländsk primärkonflikt, kan redan detta
förhållande ibland vara en indikator på att åtgärden har ett själv-
ständigt och otillåtet syfte, t.ex. att allmänt försvaga avtalsmot-
parten inför kommande förhandlingar om nytt avtal; styrks otillåtet
syfte är ju åtgärden illegal på den grunden.

11. Som redan framgått har arbetsrättskommitténs förslag rö-
rande internationella stridsåtgärder utsatts för remisskritik. Kriti-
ken har kommit främst från arbetstagarhåll, och det får anses helt
uteslutet att förslaget i föreliggande skick läggs till grund för
regeringsförslag. Regeringens förslag väntas i november.

Landsorganisationen har i sitt remissyttrande, med stöd av flera
fackförbund, föreslagit att arbetstagarorganisationer på förbunds-
nivå skall ges laglig rätt att ,,efter eget bedömande" vidtaga
sympatiåtgärd till förmån för arbetstagarpart i annat land. En
sådan regel skulle ha en fördel i sin enkelhet, och kravet på att
organisation av kvalificerad beskaffenhet fattat beslut skulle inne-
bära en garanti mot illa övertänkta aktioner. Det finns inte anled-
ning antaga annat än att regeln i allmänhet skulle tillämpas med
återhållsamhet och med känsla av ansvar mot motparter och sam-
hället, men regeln skulle mycket starkt bryta mot hittills upp-
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rätthållna principer på fredspliktsreglernas område, bl.a. principen
att parterna skall ha samma rättsliga befogenheter.

För egen del har jag, när jag inför vårt möte funderat på de här
problemen, kommit till uppfattningen, att frågan om internation-
ella sympatiåtgärder tills vidare skulle kunna lämnas utan speciell
reglering i arbetsfredslagstiftningen. Här står vi inför ett område där
det är särskilt svårt att överblicka effekterna av olika regleringar,
och i vart fall möter svårigheter att uttrycka önskvärda normer
i en hanterlig lagtext. Härtill kommer att problemen knappast är
akuta. Som jag tidigare nämnt är de internationella sympatiåtgär-
derna ganska ovanliga företeelser, om vi bortser från det speciella
fallet med aktionerna mot fartyg under bekvämlighetsflagg.

Lagstiftningsfrågan borde alltså kunna få vila tills problemen
framträtt i praktiken på fullt allvar. Detta skulle betyda att de
fall som i rättstillämpningen likväl kunde uppkomma tills vidare,
efter lagens bokstav, skulle höra under de allmänna — och närmast
för nationella förhållanden avsedda — reglerna om kollektivavtals-
bundna parters rätt att vidtaga sympatiåtgärder och om inskränk-
ningar i den rätten. Med argumentation av ordre public-karaktär
borde det emellertid vara möjligt för arbetsdomstolen, särskilt om
stöd gavs i lagförarbetena, att i vissa fall göra reduktionsslut, så
att avsteg kunde göras från kravet att primäråtgärden är lovlig i
det land där den företagits och även från kravet att primäråtgärd
faktiskt vidtagits. Som framgått av vad jag tidigare sagt borde rätts-
tillämpningen på detta område kunna ske under respekterande av
den ansvarsmedvetna fackföreningsrörelsens internationella solidari-
tet, särskilt då frågan gäller stöd åt arbetstagare i länder där den
fackliga friheten förtrampas.

Byretspræsident Hákon Guðmundsson, Island:

Herr ordförande.
Referenten har i sine teser bemærket at han har haft forholdsvis kortfattet

materiale til disposition hvad angår islandsk ret på det område som her
behandles.

Jeg vil derfor tillade mig at supplere hans ellers udførlige teser og frem-
stilling med nogle bemærkninger om de regler der gælder i Island for
sympatiaktioner i arbejdstvister.
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Regler om arbejdsstansninger er her fastlagt ved lovgivning og dennes
fortolkning af domstolene — d.v.s. Arbejdsretten — Félagsdómur.

I kollektive overenskomster eller andre aftaler mellem arbejdsmarkedets
parter finder man derimod næsten ingen bestemmelser herom. Ifølge den
islandske lov af 1938 om fagforeninger og arbejdstvister har arbejdsmarkedets
parter almindelig hjemmel til at iværksætte arbejdsstansninger under de be-
tingelser som nærmere er anført i loven.

Om sympatiaktioner siges kun det, at sympatistrejke er ulovlig, hvis den
er etableret til støtte for en fagforening der har iværksat en ulovlig arbejds-
stansning.

I henhold hertil har Félagsdómur (Den islandske Arbejdsret) antaget at
sympatiaktioner i arbejdsstridigheder generelt er lovlige her i landet forsåvidt
at 1) aktionen er til støtte for en påbegynt lovlig strejke, 2) at aktionen
ikke strider mod den fredspligt som vedkommende fagforening antages at
have påtaget sig med en gyldig kollektiv overenskomst og 3) at sympatiaktionen
er vedtaget på samme måde og varslet med den samme frist som gælder for
strejker generelt, d.v.s. 7 dage.

Angående varselsfristen har man fundet det rimeligt at opretholde denne
betingelse også ved sympatistrejker — primært af den grund at det kan være
store interesser på spil for den arbejdsgiver sympatistrejken går udover, og
af betydning for ham at den varsles med nogen frist.

I forbindelse med fredspligten bemærkes at her i landet findes der næppe
nogle bestemmelser i kollektive overenskomster eller aftaler mellem arbejds-
markedets hovedorganisationer angående den. Fredspligtens omfang er derfor
blevet fastlagt her med hensyn til sagens natur og på grundlag af almindelige
retsregler.

I retstvister betræffende sympatistrejkers lovlighed er adskillige argumenter
blevet fremført for Arbejdsretten — Félagsdómur, hvor af jeg kun skal nævne
et, som eventuelt kunne være af betydning, hvis det blev forelagt Arbejdsretten
at afsige dom om lovmæssigheden af en sympatiaktion her indenlands til
støtte for en arbejdskamp i udlandet.

Jeg sigter herved til det standpunkt som islandske arbejdsgivere har givet
udtryk for i procedure angående lovligheden af sympatistrejker —• nemlig at
der bør kræves visse minimale økonomiske forbindelser mellem den arbejds-
giver som hovedaktionen går ud over, og den som rammes af sympatiaktionen
— sådan at den sidstnævnte har reelle muligheder for at påvirke bestemmelser
som kan virke til hovedkonfliktens løsning.

Fagforeningerne og deres organisationer har derimod fastholdt at indbyrdes
— eller økonomiske — forbindelser arbejdsgiverne imellem er uden betydning.
Sagens kerne er, ifølge deres mening, arbejdernes internationale solidaritet,
der bl. a. kan komme til udtryk i sympatiaktioner i et land til støtte for løn-
kampen i et andet land. Fagforeningerne her i landet har derfor nægtet at
forbindelser arbejdsgivere imellem ellers deres muligheder for at påvirke
hinandens beslutninger kan eller skal spille en nogen som helst rolle i denne
sammenhæng.

Den islandske Arbejdsret har ikke taget principiel stilling til dette spørgs-
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mål, og indtil nu er ingen sympatistrejke blevet dømt ulovlig på grund af
manglende forbindelser mellem indblandede arbejdsgivere. Men det er nok
så klart at de synspunkter jeg har nævnt vil komme til overvejelse hvis lov-
ligheden af de sympatiaktioner som her diskuteres kommer ind for den
islandske Arbejdsret.

Dette har ikke hændt endnu, og sympatiaktioner till førmån før utländsk
part er ukendte her i landet. Dets geografiske beliggenhed så fjernt fra andre
lande vil sandsynligvis stå til hinder for at denslags situationer opstår her.
Det skulde da være i forbindelse med skipsfarten f. eks. ladning og losning
af skibe.

Men i tilfælde af konflikt af den slags som her diskuteres er det klart at
ifølge islandsk ret er en lovlig hovedkonflikt en forudsætning for en lovlig sym-
patiaktion. Det foreligger da at tage stilling til efter hvilke regler hovedkonflik-
tens lovmæssighed bør vurderes — skal den være lovlig efter islandsk ret eller
efter sit hjemlands lov og ret, — eller bør den være lovlig efter begge landes
gældende retsregler.

Som jeg allerede har bemærket har islandske domstoler ikke haft anledning
til at tage stilling til dette spørgsmål eller lægge op retningslinier på dette
område og det har heller ikke været diskuteret her så vidt jeg ved ud fra
juridiske synspunkter.

Min personlige indstilling til dette spørgsmål er den at principielt er der
ikke noget ivejen for at man her i landet kan etablere en sympatistrejke til
støtte af en i udlandet påbegynt aktion. Og hvis hovedaktionen udkæmpes
i et land hvis retsvæsen og arbejdsretslige forhold bygger på et retsgrundlag
som kan sammenlignes med retsforholdene her i landet, så må det være
afgørende hvorvidt hovedaktionen er lovlig ifølge sit hjemlands love. Lovlig-
heden bliver da et bevisspørgsmål for den islandske domstol. Det kan ganske
vist blive et vanskeligt spørgsmål at løse.

Men selvfølgelig må sympatiaktionen være lovligt etableret ifølge islandske
regler, både hvad angår fagforeningens vedtægt om at starte den og behørigt
strejkevarsel.

Jeg nævnte før synspunkter som har været fremsatte her i landet at sympati-
aktioner skulde kun være lovlige forsåvidt at nok så nære forbindelser mellem
vedkommende arbejdsgivere var til stede, sådan at den arbejdsgiver som
sympatiaktionen rammer har mulighed for at have indflydelse på de beslut-
ninger som den arbejdsgiver som er udsat for hovedkonflikten indtager.

Hvis man godkender denne indstilling må det dog være næsten udelukket
at en sympatiaktion til støtte for en part i udenlandsk arbejdstvist kan blive
lovlig.

Den islandske arbejdsdomstol har ikke som jeg nævnte før taget principiel
stilling til dette spørgsmål. Men i en sag der blev indbragt for domstolen i år og
som drejede sig om hvorvidt en iværksat sympatistrejke var lovlig, blev det fra
arbejdsgivernes side hævdet at sympatistrejken var ulovlig bl. a. på grund af
utilstrækkelige forbindelser mellem vedkommende arbejdsgivere.

Domstolens majoritet godkendte strejkens lovlighed uden dog at udtale
sig direkte om dette arbejdsgivernes argument. Men mindretallet 2 dommere
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af 5 ville dømme sympatistrejken ulovlig bl. a. med henvisning til manglende
interesseforbindelser mellem de vedkommende arbejdsgivere.

Efter min mening har dommens mindretal i dette konkrete tilfælde afstukket
for snævre grænser for sympatistrejkers retmæssighed.

Jeg er af den opfattelse at organisationernes ret på dette område ikke bør
indskrænkes ret meget, og at man ikke bør lægge nogen større vægt på arbejds-
givernes økonomiske forbindelser. Grunderne hertil kan være forskellige. Jeg
vil blot nævne arbejdernes traditionelle og internationale solidaritet såvel som
den omfangsrige og stadig voksende driftsvirksomhed af multinationale
industriforetagender.

Verden bliver jo da også stadig mindre og mindre og man forudser en ud-
vikling i retning af større harmonisering i de enkelte landes lovgivning.

Förbundsjurist, jur. dr. Joachim Nelhans, Sverige:

Herr ordförande.
Korresponderande referenten har i väsentliga delar i sitt anförande tagit

upp de speciella spörsmål som skall ställas under diskussion. Jag delar i stort
sett hans ståndpunkter men skulle här vilja förtydliga vissa frågor.

Referenten påstår bl.a. att bojkotten av fartyg under bekvämlighetsflagg
inte faller inom ramen för hans diskussionsteser alldenstund han menar att
det inte föreligger någon primärkonflikt i egentlig bemärkelse.

Till detta skulle jag vilja anföra genom att citera en tysk sentens: „Denn
was nicht ist, darf auch nicht sein". Det är väl så som referentens ord skall
tydas. Men det är väl ändå meningen att fastslå detta som absolut odiskuta-
belt, för vi är ju här just för att diskutera frågan om en fartygsbojkott inom
ett nationellt territorium kan anses som en utländsk konflikt eller ej.

Referenten omnämner tillvägagångssättet för en bojkottaktion som brukar
vidtagas i vissa fall av Svenska Sjöfolksforbundet och stöder sig därvid på
Folke Schmidts upplysning ifråga. Även korresponderande referenten tycktes
vara av den åsikten att här föreligger en bojkottaktion utförd av ett nationellt
förbund och stödjer sig därvid på målet mellan Hanseatic Ship Management
Ltd. v. International Transport Workers Federation som förevarit i arbets-
domstolen i London år 1973. Det gällde då frågan om kvarstad på fartyg som
befann sig i svensk hamn och där Svenska Sjöfolksförbundet då enligt kärande-
sidan agerat „on behalf of"ITF. Kärandens talan avvisades emellertid sedan
det fastslagits av den engelska arbetsdomstolen att Svenska Sjöfolksförbundet
agerat helt och hållet på eget bevåg och inte som ombud för ITF. Här lig-
ger pudelns kärna. Frågan är, vad är ITF från juridisk synpunkt sett. ITF
är en sammanslutning av en ren rad nationella transportarbetareorganisationer,
som förbundit sig att agera på ett visst sätt. I vad mån organisationen kan
anses som en förening enligt associationsrättsliga principer även från inter-
nationell synpunkt är just den frågan som hittills inte har klarlagts. Det har
mig veterligen hittills inte förekommit något mål då frågan ventilerats. Man
kan ju säga att det för t.ex. Svenska Sjöfolksförbundet varit lyckligt att dess
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agerande hittills inte dragits under arbetsdomstolens prövning. Rederier till
de bekvämlighetsflaggade fartygen har med få undantag avslutat ett s.k. ITF-
avtal med representanten för ITF, som är en av Svenska Sjöfolksförbundets
ombudsmän. I de fall då sådana avtal inte ingåtts frivilligt har blockadhotet
fått redarna att snart inse det lönlösa i att vidhålla sin vägran och inget rederi
har som sagt hittills inför arbetsdomsdomstolen bestritt ITF:s rätt att begära
att avtal tecknas.

Härmed kommer vi in på den andra frågan som står i centrum för referen-
tens teser, nämligen frågan när en sekundär konflikt kan anses lovlig. I stället
för att komma med nya utläggningar skulle jag vilja hänvisa till vad jag
skrivit i min uppsats i Svensk Juristtidning 1974 nr. 10 (s. 808 ff., särs. s. 813):

„Enligt mitt förmenande bör lovligheten av en utländsk primärkonflikt —
även när det gäller nordiska konflikter, fastän dessa inte erbjuder några
,större problem' — i varje enskilt fall bedömas i enlighet med svensk rätts-
uppfattning. För denna åsikt kan flera skäl anföras.

1. För den svenska arbetsdomstolen gäller det att pröva ett svenskt rätts-
förhållande som i huvudsak berör svensk arbetsmarknad. Parterna i sekundär-
konflikten är svenska och underkastade svensk lag. Här är det ju inte fråga om
att såsom i en familjerättslig eller arvrättslig tvist fastställa parts förhållande
till en främmande rättsordning.

2. Utgående från att sekundärkonflikten i huvudsak berör svensk arbets-
marknad bör AD söka skipa rätt efter en enhetlig linje och inte bedöma
primärkonfliktens och således sekundärkonfliktens lovlighet på olika sätt be-
roende på i vilket land primärkonflikten ägt rum. Sekundärkonfliktens lov-
lighet — det gäller ju att fastställa den — bör således inte tillåtas bli beroende
av utländsk rättsuppfattning som kan variera från land till land.

3. Sympatiåtgärder till stöd för part i utländsk arbetskonflikt är i många
fall mer än många andra arbetstvister politiska stridsåtgärder. Svensk lag
stadgar inget förbud mot politiska stridsåtgärder. Inom doktrinen har deras
lovlighet diskuterats. Så vill t.ex. Folke Schmidt erkänna sådana stridsåtgärder
som lovliga under viss förutsättning, nämligen att de är av begränsad om-
fattning och att de har begränsad varaktighet.

Sympatiåtgärder till stöd för utländska konflikter tillgrips i huvudsak av
arbetstagarna för att i enlighet med svensk demokratisk uppfattning visa
solidaritet med de ekonomiskt svaga. Att bedöma en utländsk arbetsmarknads-
konflikt såsom olovlig på grundval av en viss utländsk rättsordnings inställ-
ning till sådana konflikter, skulle innebära en nedvärdering av den svenska
rättsuppfattningen. Om man skulle undandra organisationer på den svenska
arbetsmarknaden rätten att vidta en politisk stridsåtgärd, som i och för sig
bör bedömas som lovlig enligt svensk rättsuppfattning, skulle detta även kunna
leda till oro på den svenska arbetsmarknaden."

Här skulle jag vilja tillfoga följande:
Att upprätthålla freden på arbetsmarknaden är en av de vitalaste kraven

inom svenskt arbetsliv. Detta har fastslagits bl.a. av dåvarande inrikesministern
när den svenska riksdagen år 1968 antog riktlinjerna för svensk utlännings-
politik, i samband med frågan om de utländska montagearbetarnas rätt att
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utan arbetstillstånd under viss tid arbeta på svensk arbetsmarknad. För mon-
tagearbetarnas arbetsvillkor krävdes av SAF, som stödde de utländska arbets-
givarnas ståndpunkt, att det utländska kollektivavtalet borde vara tillfyllest,
vilket kategoriskt tillbakavisades av LO. LO hävdade att ett avtalslöst tillstånd
förelåg om för de utländska arbetarna inte tecknades ett svenskt kollektivavtal,
vilket kunde leda till arbetskonflikter. Inrikesministern uttalade då den av mig
nyss återgivna uppfattningen.

Jag citerar vidare vad jag skrivit: „Lovligheten av en stridsåtgärd bör där-
för endast vara beroende av rättsregler som överensstämmer med svensk rätts-
uppfattning.

Detta resonemang innebär att bedömningen av en utländsk primärkonflikt
måste grundas på „ordre public" i enlighet med svensk rättsuppfattning. Nu
är det visserligen inte här fråga om lovligheten av en utländsk primärkon-
flikt skall fastställas med rättsverkan för de av konflikten berörda parterna.
Men eftersom lovligheten av en sådan konflikt inverkar på svenskt rättsför-
hållande bör en fiktion vara tillåten. Lovligheten av den utländska primär-
konflikten bedömes då som också „in concreto" relevant. Därmed uppkommer
frågan om den „svenska ordre publics" tillämpning."

Begreppet „ordre public" har den civilrättsliga innebörd som korrespon-
derande referenten omnämnt. Jag hävdar på grund av det jag nyss anfört att
ordre public måste tillämpas absolut strikt och inte får göra halt inför våra
nordiska grannländers rättsordningar såsom Folke Schmidt tycks förorda. Vi
får nämligen inte glömma att det föreskrivs såväl i svensk som i de andra
nordiska arbetslagarna, att innan arbetskonflikt tillgrips, varsel till motparten
utfärdas såsom referenten ingående framlagt. Vi bör emellertid komma ihåg
att varselskyldighet enligt svensk doktrin, vars uppfattning den svenska arbets-
domstolen gjort till sin egen, endast har formell verkan. En stridsåtgärd vid-
tagen på svensk arbetsmarknad utan ett dessförinnan avgivet varsel, är icke
olovlig. Däremot krävs enligt norsk och dansk lag respektive de norska och
danska arbetsdomstolarnas utslag att varsel ovillkorligen lämnas under „rime-
lig" tid (enl. norska AD) och med två varsel under 14 dagar, (enl. dansk lag,
varav den ena, så mycket jag vill minnas, måste lämnas av den danska LO).
Sympatiåtgärder vidtagna utan föregående varsel i Norge respektive Danmark
är således olovliga.

Eftersom en sådan uppfattning strider mot den svenska rättsuppfattningen
på ett eklatant sätt, anser jag att ordre public också måste tillämpas på en
eventuell bedömning av en nordisk primärkonflikt.

Höyesterettsadvokat Knut E. Henriksen, Norge:

Herr dirigent.
I Norge har domstolerne opp gjennom årene tatt standpunkt til konkrete

tvister hvor en arbeidskonflikt med tilknytning til utlandet har kommet inn
i biidet. En viktig avgjörelse ble truffet i Arbeidsretten — den norske arbeids-
domstol — i en sak hvor et græsk skip under bekvemlighetsflagg (Panama)
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spillet hovedrollen. Dommen er nevnt av referenten og er gjengitt i ARD
1956/57, s. 16. Norsk Sjömansforbund og Norsk Transportarbeiderforbund
iverksatte i forståelse med den internasjonale Transportarbeidsföderasjon (ITF)
blokade mot skipet i Oslo havn med det resultat at skipet ikke fikk havne-
arbeidere til losning. Skipets ekspeditör hevdet at dette var i strid med freds-
plikten etter gjeldende tariffavtale for havnearbeidere, men dette ble bestridd
av de to arbeiderforbund og norsk LO. Norsk Arbeidsgiverforening bragte
saken inn for Arbeidsretten og hevdet at blokaden var i strid med bestem-
melser om fredsplikt og sympatiaksjoner i hovedavtalen — som gikk inn som
del av tariffavtalen for havnearbeiderne. Arbeidsretten gav imidlertid LO
medhold i at hovedavtalen i det hele tatt ikke omfattet det foreliggende til-
felle. Tariff avtalens fredsplikt gjalt her ikke.

Dermed var Norsk Arbeidsgiverforening ute av biidet. Det utenlandske
rederi anla imidlertid sak for de ordinære domstoler og hevdet at de to
norske arbeiderforbund hadde gjort seg skyldig i brudd på den norske boi-
kottlov av 5. des. 1947. Her heter det i § 2:

„Boikott er rettsstridig:
a) når den har et retsstridig formål eller ikke kan nå sitt mål uten å före

til et rettsbrud;
b) når den blir foretatt eller holdt vedlike ved rettsstridige midler eller

på en unödig opphissende eller krenkende mate eller ved usanne eller mis-
visende opplysninger;

c) når den vil skade vesentlige samfunnsinteresser eller virke utilbörlig,
eller når det ikke er noe rimelig forhold mellom den interesse som skal
fremmes ved boikotten og den skade som den vil före med seg;

d) når den blir foretatt uten at den som boikotten er rettet mot har fått
rimelig varsel, eller uten at det på forhånd overfor ham og dem som en boikott-
oppfordring er rettet til, er gjort fyllestgjörende rede for grunnen til boi-
kotten."

Det utenlandske rederi hevdet at de to arbeiderforbunds aksjon var i strid
med § 2 b, c og d og krevet erstatning for hele det tap rederiet var blitt
påfört gjennom aksjonen. De saksökte påstod frifinnelse under henvisning
til at boikottloven ikke gjaldt på dette felt, subsidiært at det var gitt nöd-
vendig varsel for denne aksjon som fulgte av de to forbunds internasjonale
förpliktelser. Domstolene gav rederiet medhold. Höyesteretts enstemmige dom
finnes i N.Rt. 1959, s. 1080. Gjennom dommen er slått fast, at boikottloven
gjelder på arbeidslivets område, dog således at forhold som fanges inn av
Arbeidstvistlovens regelverk skal bedömmes efter disse regler — ikke efter
boikottloven. Et ubetinget krav efter boikottlovens § 2 d er kravet om
rimelig varsel. Og det er ikke tilstrekkelig med et generelt og ubestemt varsel.
Förstvoterende i HR med tilslutning av de övrige dommere uttalte: „Jeg
er således enig med byretten i at det etter boikottsloven kreves et individuelt
konkret varsel. Man kan ikke, når det som her dreier seg om en bestemt
enkeltaksjon overfor et skip og dets reder, godta som varsel etter loven —
slik. ankeparterne har hevdet — at rederen var kjent med de resolusjoner som
var vedtatt på ITF's forskjellige kongresser, og som gjaldt sammenslutningens
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generelle holdning til skip som seiler under såkalt bekvemmelighetsflagg".
Lagmannsretten og Höyesterett fant videre at aksjonen var i strid med

boikottlovens par 2 c. Den var utilbörlig. Om dette uttaler Lagmannsretten:
„Formålet for boikotten slik som dette såvidt skjönnes er erkjent av de
ankende parter, og slik som dette iallfall var fullt klarlagt under forhand-
linger som ble fört för arbeidet ble nedlagt for annen gang 19. oktober
1954 var utelukkende å bringe rederiet og besetningen i et forpliktende
forhold til ITF som begge de ankende parter er tilsluttet. I det enkelte
gikk kravet ut på at rederiet overfor ITF skulle forplikte seg til: 1) å bruke
den græske nasjonale avtale som minimumsgrunnlag for hyrene ombord, 2)
å betale nærmere bestemt månedlige bidrag til „the International Seamens'
Welfare Fund", beregnet på grunnlag av antallet manskap ombord, i förste
omgang forskuddsvis for 6 måneder, 3) å gi alle mann ombord adgang til å
bli medlemmer av ITF's sjömansavdeling og mot trekk i hyrene å betale inn-
tredelseavgift og löpende kontingent i förste omgang forskuddsvis for 6 måne-
der. Lagmannsretten finner at under de forhold som det er redegjort for
foran, må en boikott av den omhandlede karakter og med det formål som
er nevnt sies å virke utilbörlig, slik at den er rettsstridig i henhold til boi-
kottsloven § 2 c." Höyesterett sluttet seg uttrykkelig til denne vurdering.

Dommen er av prinsipiell karakter og har utvilsomt betydelig rekkevidde.
Den legger inn under boikottlovens tilbörlighetskriterium enhver virkelig
„stridsåtgärd" i Norge, „til förmån för part i utländsk arbetsstrid" og det er
slått fast et relativt strengt tilbörlighetskriterium. Men det er også grunn til
å peke på at dommen neppe gjelder enhver sympatiaksjon til fordel for
part i utenlandsk konflikt. Vi har flere avgjörelser fra Arbeidsretten, som
slår fast at norske arbeidere har rett til å nekte å utföre streikebryterarbeid.
Hvis det er arbeidsgiveren som har „tätt det förste skridt", som har overtatt
arbeid han visste var blokert gjennom annen lovlig konflikt, kan arbeiderne
gjennomföre en arbeidsnektelse også uten forhånds varsel. Dette gjelder også
arbeid som er blitt blokert i utlandet. Rettsordenen på dette felt er neppe
blitt endret ved dommen i saken om det græske skip nevnt ovenfor.

Vi har ingen avgjörelse som knytter seg til sekundærkonflikt i Norge, hvor
primærkonflikten i utlandet har vært ulovlig etter landets egen rett. På dette
felt vil jeg være tilböyelig til å slutte opp om korreferentens tese. Vi får
godta rettsordenen i andre land medmindre den strider mot det tradisjonelle
„ordre public begrep". Allikevel avviker vel norsk rett fra rettsordenen på
dette felt i de övrige nordiske land. Boikottloven setter en klar grense for
organisasjonenes handlefrihet.
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Kontorchef H. C. Springborg, Danmark:

Siden Den faste Voldgiftsret i 1928 tog stilling til spørgsmålet om lovlig-
heden af en sympatikonflikt til støtte for udenlandsk primærkonflikt, har der
fra forskellige sider været fremsat forskellige betragtninger vedrørende kendelse
nr. 1188's fremtidige betydning som præjudikat.

Der har i tiden siden 1928 enkelte gange i Danmark været optræk til en
fornyet prøvelse af problemet, sidste gang i 1972 da Dansk Arbejdsmands-
og Specialarbejderforbund varslede, at man agtede at støtte en lovlig engelsk
havnearbejderstrejke. Arbejdsretten fik dog ikke lejlighed til at tage stilling
til sagen, idet den engelske havnearbejderstrejke blev bragt til ophør dagen
forud for domsforhandlingen.

Hvis man imidlertid akcepterer, at en sympatikonflikt til støtte for en
udenlandsk hovedkonflikt i princippet i et eller andet omfang er lovlig og
forlader det grundsynspunkt, Den faste Voldgiftsrets afgørelse i sag nr. 1188
er udtryk for, vil det være nødvendigt at opstille forskellige typetilfælde,
idet det næppe kan forventes til eksempel at en sympatikonflikt med et
politiskt formål skal bedømmes efter samme regler som en sympatikonflikt,
der har til formål at støtte en udenlandsk primærkonflikt, der har et rent
fagligt formål.

Jeg skal udelukkende henholde mig til sidstnævnte situation og omtale
et enkelt spørgsmål, der fra arbejdsgiverside i Danmark subsidiært blev gjort
gældende i den ovenfor anførte sag vedrørende de engelske havnearbejdere.
Det bemærkes, at arbejdsgiversiden principalt bestred muligheden for lov-
ligt at iværksætte en sympatikonflikt til støtte for en udenlandsk primær-
konflikt.

Arbejdsgiversiden kunne ikke anerkende, at der skulle være en mere vidt-
gående adgang til at iværksætte en sympatikonflikt til støtte for den uden-
landske primærkonflikt end til støtte for en indenlandsk primærkonflikt.
Med udgangspunkt i Hovedaftalen antages det, at der består en noget
snævrere adgang til at iværksætte sympatiaktion, når en af hovedkonfliktens
parter står udenfor arbejdsmarkedets hovedorganisationer og ikke er om-
fattet af Hovedaftalen, end når begge hovedkonfliktens parter er omfattet
af Hovedaftalen og tilknyttet arbejdsmarkedets 2 hovedorganisationer. Dette
synspunkt er senest kommet til udtryk i en kendelse, der blev afsagt i 1970
af den såkaldte Fiskerivoldgiftsret.

Ved bedømmelsen af lovligheden af en sympatikonflikt til støtte for uden-
landsk primærkonflikt må det herefter lægges til grund, at der højest kan
blive tale om en begrænset sympatikonfliktadgang, eftersom hovedkonfliktens
parter står udenfor det danske arbejdsretlige system. Når primær kon flikten
i det hele ligger udenfor arbejdsmarkedets hovedorganisationers inf lydelse
må det antages, at spørgsmålet, om lovligheden af sympatikonflikten vil være
afhængig af, hvilke formål primærkonflikten forfølger afvejet med midler
og omfang for sympatikonflikten. Ifølge dansk rets almindelige regler kan
primærkonflikten ikke udstrækkes længere end formålet gør det berettiget.

21
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Allerede ud fra disse synspunkter måtte sympatikonflikten til støtte for
engelske havnearbejdere anses for ulovlig, da sympatikonflikten ville ramme
trediemand, det vil sige såvel de skibe, der ikke direkte var omfattet af
primærkonflikten, som de danske stevedore, der modtager disse skibe, uden
at det i øvrigt vil have nogen indvirkning på primærkonflikten. Primær-
konflikten havde i sig selv udtømt det egentlige formål ved at forhindre
skibene i at søge engelsk havn, og det var overflødigt at udstrække kon-
fliktens omfang yderligere.

I den hidtidige teoretiske debat angående spørgsmålet om lovligheden af
sådanne konflikter har det internationalt privatretlige problem om efter
hvilket nationalt retssystem, hovedkonfliktens lovlighed skulle bedømmes,
været stærkt fremme. Såfremt primærkonflikten, bedømt efter det pågældende
lands egne regler, er ulovlig, skulle det være hovedreglen at en lovlig sympati-
konflikt ikke kan iværksættes, i hvert fald ikke hvis der er tale om en fagret-
lig strid.

Det er imidlertid et åbent spørgsmål, hvis primærkonflikten, bedømt efter
vedkommende lands egne regler, er lovlig, om dette kan tillægges betydning
ved bedømmelsen af sympatikonfliktens lovlighed. Såfremt primærkonfliktens
formål, bedømt efter danske regler, ville være overenskomststridigt, f.eks.
fordi formålet, hvilket var tilfældet i den engelske havnearbejdersag, går ud
på at trænge ind på et andet overenskomstområde, må det antages, at lov-
lig sympatikonflikt ikke kan iværksættes.

Overhovedet er det på baggrund af det ovenfor anførte nærliggende at
antage, at en primærkonfikt ikke alene skal være lovlig efter vedkommende
lands egne retsregler, men også bedømt efter de nationale danske regler må
det forlanges, at primærkonflikten er lovlig, idet det ikke vil kunde akcepteres,
at der skulle kunne iværksættes en lovlig sympatiaktion til støtte for en hoved-
konflikt, som ikke lovligt kunne have været iværksat indenlandsk.

Förbunds jurist Stig Gustafsson, Sverige:

Herr ordförande, mina damer och herrar!
Låt meg först uttrycka min uppskattning av at ett centralt arbetsrättsligt

ämne tagits upp vid detta nordiska juristmöte. Som bekant är det en ganska
ny praxis — när ett arbetsrättsligt ämne behandlades vid mötet i Helsingfors
för tre år sedan hade det gått mycket lång tid sedan arbetsrätten sist be-
handlades i detta forum.

Arbetsrätten befinner sig ju i stark utveckling i hela Norden — inte minst
i Sverige där vi just nu diskuterar en grundlig reformering av kollektivav-
talslagen och förenings- och förhandlingsrättslagen samt annan central arbets-
rättslig lagstiftning efter ett förslag av arbetsrättskommittén eller den s.k. §
32-utredningen. Den lag som förväntas träda i kraft den 1. januari 1977 kom-
mer att helt förändra, inte bara de rättsliga reglerna utan även på sikt för-
hållandena i stort på den svenska arbetsmarknaden.
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Professor Sarkkos referat om stridsåtgärd till förmån för part i utländsk
arbetsstrid är ett mycket intresseväckande och viktigt bidrag till den spar-
samma litteraturen inom detta för arbetsmarknadsparterna alltmera betydelse-
fulla område. Inte minst den snabba utvecklingen av de multinationella före-
tagen gör det angeläget att vi får så klara rättsregler som möjligt på detta
område.

Emot professor Sarkkos redogörelse för de svenska förhållandena finns inte
mycket att invända. Det förslag som § 32-utredningen lagt fram kommer
dock att ändra bilden något. Om den reservation i utredningen som arbets-
tagarledamöterna avgivit och som LO och TCO ställt sig bakom följs av
regering och riksdag, blir bilden ännu mer förändrad. Jag vill här något
utveckla reservanternas förslag till reglering av frågan om sympatiåtgärd till
förmån för utländsk part. Den fackliga, ekonomiska och politiska utvecklingen
i olika delar av världen har ställt fackföreningsrörelsen inför ständigt ökade
krav på internationell solidarisering och verksamhet på ett sådant plan. För
arbetstagarorganisationerna är det av vitalt intresse att på effektivaste sätt
kunna hjälpa utländska broderorganisationer i konflikt, komma tillrätta med
de stora problem som hänger samman med företagsamhetens internationali-
sering och överhuvudtaget reagera mot fackliga och politiska missförhållanden
i andra länder. Det bör också vara ett allmänt samhällsintresse att underlätta
för den fackliga rörelsen att under eget ansvar fullfölja dessa uppgifter. Själv-
fallet skall sådana strävanden inte hindras genom omotiverade restriktioner
i lagstiftning eller rättspraxis.

När det gäller sympatiåtgärder till förmån för utländsk part innebär § 32-
utredningens lagförslag en, jämfört med nuvarande delvis oklara rättsläge,
i och för sig välbehövlig fixering av när sådana aktioner skall vara tillåtna.
Från arbetstagarsidan har vi dock funnit att förslaget alltfort mycket kring-
gärdar den fackliga aktionsfriheten. Dessutom är gränsdragningarna delvis
godtyckliga och praktiskt svårhanterliga. De motiv som redovisas för detta
sätt att bestämma handlingsutrymmet återgår på en ofullständig bild och en
underskattning av hela den fackliga internationella behovsgrunden.

Utredningens förslag innebär att sympatiåtgärd med fackligt syfte är til-
låten om i annat land vidtagits stridsåtgärd som är lovlig enligt det landets
lag eller som i vart fall skulle vara lovlig bedömd enligt svensk lag. Detta
betyder bland annat att sympatiåtgärd som regel inte får tillgripas om den
utländska arbetstagarparten är bunden av kollektivavtal som reglerar de frågor
konflikten gäller. I vissa sådana fall kan det väl vara rimligt att samma
restriktioner skall gälla som då det är fråga om otillåten primäråtgärd i
Sverige. Beträffande somliga länder kan emellertid det förhållandet råda att
det utländska kollektivavtalet har ett innehåll som är mer eller mindre på-
tvingat av arbetsgivarparten eller av staten. Det är möjligt att ett sådant av-
tal i vissa fall skulle bedömas som ogiltigt enligt svensk rätt varför primär-
åtgärden och därmed sympatiåtgärder skulle betraktas som lovlig. I många
fall torde man dock få räkna med en motsatt bedömning utifrån nu gäl-
lande rätt. I sådana situationer det här gäller kan fackligt bistånd vara
väl motiverat och det kan då inte vara rimligt med förbud mot sympatiåtgärd.
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Givetvis kan det också många gånger vara svårt att här i landet tillfreds-
ställande utreda i vad mån primär-konflikten är att behandla som lovlig.

Den föreslagna regeln förutsätter vidare att sympatiåtgärd inte får vidtas
då någon primäråtgärd överhuvud inte kommit till stånd. Därmed är svensk
arbetstagarorganisation betagen rätten att bistå utländsk part som av någon
anledning inte anser sig kunna tillgripa stridsåtgärd hur välgrundade fack-
liga krav som än rests kanske därför att strejkrätt saknas i landet eller man inte
vågat strejka eller eljest av särskild anledning sett sig nödsakad att avstå från
öppen konflikt. I alla dessa fall då det kan framstå som synnerligen be-
hjärtansvärt med sympatiaktion blir sympatirätten enligt den föreslagna be-
stämmelsen en ren chimär. På denna punkt tycker jag mig finna ett visst
stöd i professor Sarkkos referat. Han har — låt vara med annan motivering
— kommit fram till en liknande ståndpunkt.

Utredningsmajoritetens förslag innebär även att fackligt inriktad strids-
åtgärd till förmån för utländsk part inte är otillåten om den därjämte har
en politisk syftning. Från arbetstagarsidan har vi starkt understrukit det
utomordentligt angelägna i att fackliga stridsåtgärder därmed även skall
kunna rikta sig mot politiska missförhållanden i utlandet.

Hur man än utformar restriktioner beträffande rätten att vidtaga fackliga
sympatiåtgärder gentemot utlandet är det svårt att undvika gränsdragnings-
problem. Med avseende på de nordiska grannländerna där förhållandena är
jämförliga med våra syns det kunna vara befogat med en sådan avgräns-
ning som förslaget innebär. I övrigt talar enligt arbetstagarreservanternas
mening både sakliga och rättstekniska skäl för att generellt betro de fack-
liga organisationerna att självständigt avgöra i vilken utsträckning och på
vilket sätt de vill agera i dessa sammanhang. Det finns all anledning förmoda
att de skall gå fram med omdöme och urskillning. Man kunde emellertid
tänka sig att när en arbetstagarorganisation tillhör yrkesinternational sympati-
åtgärd skall vara påkallad eller i vart fall sanktionerad av internationalen.

När det gäller skyldigheten att varsla om här avsedda stridsåtgärder kan det
ibland — för att effekterna av sympatiåtgärden inte skall gå förlorad — vara
nödvändigt att den genast träder i verkställighet. Är det risk för att effekten
uteblir om varsel skall iakttas bör enligt arbetstagarreservanternas uppfattning
varselskyldigheten efterges.

Varsel har ju till syfte att bereda parterna och förlikningsmannen möjlighet
att, innan stridsåtgärden vidtas, diskutera orsakerna till den tilltänkta strids-
åtgärden och vilka lösningar som kan finnas på konflikten. Vid sympati-
åtgärd till förmån för utländsk part kan varslet aldrig få denna effekt efter-
som åtgärden vidtas för att stödja en tredje part i utlandet. Varslet har i ett
sådant fall ingen funktion att fylla och därför bör ingen varselskyldighet
föreligga i dessa fall.

Även på det nordiska planet har de fackliga organisationerna intagit samma
ståndpunkt. I ett fackligt handlingsprogram som antogs i november 1974 har
Nordens Fackliga Samorganisation som omfattar de nordiska landsorgani-
sationerna, FTF i Danmark, TOC i Finland och TCO i Sverige — slagit fast
att rätten till internationella fackliga sympatiåtgärder slås fast klart och en-
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tydigt och att rättsförhållandena i de olika nordiska länderna bör göra det
möjligt att vidtaga fackliga sympatiåtgärder till förmån för part i utländsk
konflikt. NFS föreslår att frågan om den utländska konfliktens lovlighet
skall bedömas på grundval av de nordiska ländernas arbetsrättsliga praxis
och lagstiftning..

LO och TCO har i sina remissyttranden över- arbetsrättskommitténs be-
tänkande ställt sig bakom reservanternas uppfattning i den fråga som vi
här diskuterar.

Avslutningsvis vill jag gärna ta upp de synpunkter som docenten Sigeman
anförde och något kommentera hans inlägg. Docenten Sigemans resonemang
om „ordre public" lider enligt min uppfattning av den svagheten att de
fackliga organisationerna med en sådan regel mycket ofta kommer att sväva
i ovisshet om huruvida dens gräns är uppnådd där en sympatiåtgärd inte får
vidtas. Resultatet av en sådan regel skulle kunna bli ett omfattande proces-
sande. Jag kan för min del inte förstå annat än att den regel som de fackliga
organisationerna föreslagit är både enkel och lätt att tillämpa. Därför bör
man enligt min mening nu kunna lagstifta i frågan. Det finns ingen anled-
ning att skjuta på lagstiftningsåtgärder i just den här frågan. Sedan är det
en helt annan sak att det ligger i sakens natur att sympatiåtgärder till för-
mån för utländsk part aldrig kommer att bli särskilt populära bland medlem-
marna i de fackliga organisationerna.

Advokat Bent Osborg, Danmark:

Hr. ordførande.
Jeg har ikke mange bemærkninger med hensyn til de synspunkter og teser,

som er gjort gældende af referenten og korreferenten. Dem kan jeg fuldtud
tilslutte mig, og jeg kan også tilslutte mig de bemærkninger, som kontorchef
Springborg har gjort vedrørende de gældende danske bestemmelser og de be-
tingelser, under hvilke man efter gældende dansk ret kan gennemføre sym-
patiaktioner.

Jeg mener imidlertid at måtte henlede opmærksomheden på, at man meget
ofte i forbindelse med sympatiaktioner også indblander spørgsmålet om over-
ført arbejde. Vor norske kollega var inde på dette, men jeg synes ikke, det kan
understreges kraftigt nok, at meget af det, som undertiden betegnes som
sympatiaktioner både af dem, der deltager i det, og dem, der refererer det, i
realiteten drejer sig om overført arbejde. Vi kan tænke os det tilfælde, at et
arbejde er strejkeramt i ét land, og det derfor overføres til et andet land. Dér
kan man fuldtud lovligt, uden varsel, — og det er det, der er det primære for
dansk ret — at man i de særlige tilfælde ikke behøver at iagttage varselsreglene
— da kan man efter gældende dansk ret nægte at udføre et sådant arbejde.

Et tilfælde af den foreliggende karakter forelå i 1931, hvor der var tale om
en norsk typografstrejke. De norske typografer havde fuldtud lovligt iværksat
en strejke, hvorefter nogle skolebøger ikke kunne trykkes i Norge, og det
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norske forlag overførte derfor arbejdet til Danmark, hvor danske typografer
efter forhandling nægtede at udføre det pågældende arbejde. Den pågældende
sag blev pådømt i Arbejdsretten, og man kom dér til det resultat, at — som følge
af, at den ikke var varslet — var den pågældende aktion i Danmark overens-
komststridig. Men man fandt også at kunne konstatere, at den norske strejke
var fuldtud lovlig. Jeg er derfor tilbøjelig til at mene, at da der var tale om
et overført arbejde, ville en sådan aktion, hvis den havde været procederet
på dette grundlag, formentligt været blevet bedømt som retlig efter dansk ret.

En aktion for nylig, som kontorchef Springborg også nævnte, havde også
færten af overført arbejde. Der var tale om en dokarbejdsstrejke i Londons
havn, og det foreliggende tilfælde gjaldt et skib, der havde været i Londons
havn, men var blevet nægtet losset af de engelske havnearbejdere. Hvis dette
skib var blevet dirigeret til dansk havn, ville danske havnearbejdere efter min
opfattelse fuldtud lovligt kunne nægte at udføre dette arbejde, idet dette arbejde
var ramt af en lovlig strejke i England og blevet flyttet over til dansk havn.

Problemet med hensyn til sympatikonflikt i så tilfælde må blive en af-
vejning af, hvor langt et skib skulle være i nærheden af den engelske havn,
London, for i tilfælde af, at det blev dirigeret videre til Danmark, at
kunne blive betragtet som overført arbejde. Derfor valgte man, i den
konkrete situation, også at udsende sympatikonfliktvarsel i Danmark overfor
skibe, som blev omdirigeret ude på havet. Men jeg mener afgjort, også
med hensyn til spørgsmålet om de multinationale selskaber og hele den
problematik dette kan rejse, at man i tilfælde af, at der er tale om en lovlig kon-
flikt i udlandet efter dansk ret lovligt vil kunne nægte at udføre sådant
arbejde selv uden varsel, idet der er tale om konfliktberørt arbejde.

Med hensyn til de synspunkter, som Stig Gustafsson har gjort gældende ved-
rørende spørgsmålet om de muligheder for at iværksætte sympatikonflikter til
fordel for udenlandske konflikter, er det rigtigt, som Stig Gustafsson har
udtalt, at Nordens faglige samarbejdsorganisation i november 1974 har op-
stillet forskellige regler med henblik på i videre omfang, end det er gældende
dansk ret, at kunne iværksætte sympatiaktioner til fordel for udenlandske kon-
flikter. Men i tilfælde af en tillempning af sådane regler vil det være nød-
vendigt med en ændring af de i Danmark gældende regler. Og her er det
interessant at pege på, at i forbindelse med, at man i 1973 fik en ny arbejds-
retslov i Danmark, forhandlede man også imellem Dansk Arbejdsgiverfore-
ning og Landsorganisationen i Danmark om en ny hovedaftale, idet hovedaf-
talen var blevet opsagt. Der gik man den meget lette vej, at man simpelt hen
med hensyn til spørgsmålet om sympatistrejker og sympatiaktioner genfrem-
satte den gamle tekst, som alene siger, at sympatistrejke eller sympatilockout
iøvrigt kan etableres i overensstemmelse med hidtidige aftaler og retspraksis,
uden at man hverken i kommentarer eller på anden måde ønskede nærmere
at definere, hvorledes den hidtidige retsstilling var. Derfor vil jeg mene —
at såfremt man i Danmark skal tilslutte sig til de synspunkter, som er
gjort gjældende fra Nordens faglige samarbejdsorganisation vedrørende ad-
gangen til sympatiaktioner til fordel for udenlandske konflikter, må dette i
så tilfælde forudsætte en ny forhandling imellem Dansk Arbejdsgiverfor-
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ening og Landsorganisationen med henblik på at ændre disse regler eller
en lovgivning angående dette område, og det sidstnævnte anser jeg for
tvivlsomt efter den danske praksis.

Professor Sigurður Lindal, Island:

Så vidt jeg kan se, vil man stå over for uløselige problemer, hvis man vil
gå ud fra som hovedregel, at sympatiaktioner til støtte for en udenlandsk
arbejdsstrid anerkendes som lovlige. Man bør i denne forbindelse huske på,
at der er almindelig enighed om, at sådanne sympatiaktioner ikke kan aner-
kendes generelt uden noget som helst forbehold. Alle er f. eks. enige om,
at det må være en forudsætning for anerkendelse af en sådan sympatiaktion,
at der foreligger en lovlig hovedkonflikt.

Allerede ved dette punkt kommer man imidlertid til at stå over for vanske-
ligheder, som jeg simpelt hen finder uløselige. Referenten har gjort opmærk-
som på disse vanskeligheder i sit indlæg, og man bør lægge den allerstørste
vægt på dem.

En domstol vil i de fleste tilfælde befinde sig i en næsten håbløs situation,
hvis den skal bedømme lovligheden af en udenlandsk konflikt. Den vil bl. a.
stå over for at skulle sætte sig ind i et fremmed lands retsforhold og herunder
at skulle fremskaffe sig pålidelige oplysninger om landets gældende retsregler
og derpå fortolke dem. Her må man ikke glemme de mange uklarheder der
hersker omkring netop disse forhold i mange lande, hvad der f.eks. er til-
fældet om islandske forhold, som referenten har nævnt. Domstolen vil end-
videre stå over for at skulle skaffe sig oplysninger om den aktuelle sags
fakta. En proces af denne art ville endvidere tage lang tid, og det er meget
vel sandsynligt, at konflikten vil have mistet sin aktualitet, inden dommen
når at blive afsagt. Dommen kunne så ganske vist måske tjene som grundlag
for erstatnings- eller bodskrav, men sådanne krav ville i det mindste her på
Island næppe have nogen praktisk betydning. Disse fakta er allerede udtrykke-
lig anerkendt af den danske arbejdsret som nævnt i referatet s. 13, og jeg
må for mit vedkommende sige, at jeg ikke deler P. Jakobssons kritik af denne
dom. Jeg finder udtalelsen i dommen om, at retten ikke var i stand til at
bedømme lovligheden af en finsk strejke, fuldtud forståelig.

Min konklusion bliver derfor, at hovedregelen bør være den, at sympati-
aktioner til støtte for en part i en udenlandsk arbejdsstrid ikke kan anerkendes
som lovlige.

Bortset fra de allerede nævnte rent praktiske indvendinger bør man ikke
glemme, hvor vanskeligt det hyppigt er at retfærdiggøre sympatiaktioner. De
rammer i almindelighed helt sagesløse parter, der hverken på den ene
eller den anden måde er indviklet i nogen konflikt. Her finder jeg det også
relevant at spørge, om sympatistrejker rent faktisk tjener deres formål, at
være en effektiv støtte før løsningen af hovedkonflikten, om de altså frem-
tvinger nogen løsning på vedkommende hovedkonflikt, eller om de ikke
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snarere hovedsagelig gør skade på andre områder. Der er intet oplyst om
dette forhold, men jeg kunne tro, at sympatiaktioner ikke var helt så virk-
ningsfulde, som man kunne vente. Jeg tvivler endvidere på, at fagforeningerne
har så voldsomt behov for sympatistrejken som middel. Her i Norden har
fagforeningerne en stærk position og kan øve indflydelse ad mange andre
veje end ved at anvende sympatistrejker.

Undtagelser fra hovedregelen om ulovligheden af sympatiaktioner til støtte
for en part i en udenlandsk arbejdstvist kunne man efter min mening måske
nok tænke sig i nogle få tilfælde. Som eksempel vil jeg nævne den situation,
at en arbejdskonfliktramt virksomhed flytter til et andet land eller lader
det konfliktramte arbejde udføre i et andet land. I et sådant tilfælde ville
jeg finde det rimeligt at anerkende arbejdernes ret til sympatiaktion.

Efter min mening bør man være meget forsigtig med at fremme eksport
af problemer fra land til land. Har hvert land ikke nok med sine egne?

Korreferenten, docent Tore Sigeman, Sverige:

Herr ordförande!
Mitt slutanförande, som skall bli kort, skall jag använda i huvudsak till att

bemöta ett par kritiska anmärkningar.
Förbundsjuristen Stig Gustafsson, vars ord har särskild tyngd eftersom han

är ledamot av arbetsrättskommittén, har kritiserat det lösningsförslag som jag
lagt fram beträffande kollektivavtalsbundna parters rätt att företa inter-
nationella sympatiåtgärder och som bl.a. innebär, att man principiellt upp-
rätthåller kravet att primäråtgärden är laglig i det land där den företas och
att kravet frånfalles såvitt gäller länder där rätten att företa fackliga strids-
åtgärder saknas eller är starkt beskuren så att elementära anspråk på facklig
frihet inte är uppfyllda. Undantaget har jag motiverat med argumentation
av ordre public-karaktär. Gustafssons kritik går ut på att i praktiken osäker-
het skulle uppstå vid bedömningen av om en utländsk rättsordning håller
måttet eller inte; mitt lösningsförslag skulle ha nackdelen att de fackliga
organisationerna ofta skulle sväva i ovisshet om de hade rätt att företa inter-
nationell sympatiåtgärd.

Mot den kritiken får jag anföra, att det är ett väsentligt inslag i min
lösning att den anknyter till internationella konventioners krav på arbets-
marknadsparters rätt att vidta fackliga stridsåtgärder. Endast om en rätts-
ordning uppfyller dylika krav, behöver den respekteras då det invändes att
dess regler innebär att primäråtgärd är illegal. Den ordre public-bedömning,
som jag förespråkat, skulle alltså ges stadga genom denna anknytning till de
åsyftade konventionskraven. Det kunde vara en lämplig uppgift för de inter-
nationella fackliga samorganisationerna att som en beredskapsåtgärd klassifi-
cera de olika ländernas rättsordningar i sådana som uppfyller dylika kon-
ventionskrav och sådana som inte gör det.

Dr. Joachim Nelhans, som är jurist hos svenska sjöfolksförbundet, har
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ifrågasatt riktigheten av min beskrivning av hur primäraktioner i Sverige
mot fartyg under bekvämlighetsflagg skall uppfattas. Av hans eget inlägg
idag har väl framgått, att sjöfolksförbundet självt har en ganska ambivalent
inställning till om förbundet skall betraktas som aktör i primäraktionen eller
inte, och då är det inte anmärkningsvärt om den utomstående kan ha svårt
att uppfatta situationen koriekt. Jag skall här bara säga att min beskrivning,
som innebär att sjöfolksförbundet betraktas som aktör, har grundats bl.a. på
domen i det engelska Samossand-målet, som Nelhans berättat om. I det målet
fördes talan vid den engelska arbetsdomstolen mot Internationella Transport-
arbetarefederationen, som har säte i England, med yrkande om ansvar för
att det i Sverige hade organiserats en blockad mot fartyget Samossand, som
seglade under bekvämlighetsflagg, men talan ogillades just därför att blocka-
den ansågs ha organiserats inte av ITF utan av svenska sjöfolksförbundet på
egen hand. Referat av domen finns i Industrial Relations Law Reports 1973
s. 282 och referat jämte kommentar i Industrial Law Journal 1974 s. 56.

I sitt inledningsanförande idag föreslog professor Sarkko att vi, då vi tog
upp synpunkter de lege ferenda, skulle uppmärksamma den regel om strids-
åtgärd till förmån för utländsk part som intagits i 1974 års engelska arbets-
marknadslag (section 29 subsection 3). Den lagen föreskriver som huvudregel
legal immunitet för den som företar stridsåtgärd med fackligt syfte; denne
skyddas t.ex. mot ansvar för anstiftan av tjänkteavtalsbrott. Om arbetstvist
avser utländska förhållanden gäller emellertid — enligt den regel som professor
Sarkko nämnde — immunitet för agerande part i England endast om denne
berörs beträffande arbetsvillkor av utgången av den utländska tvisten. Reg-
leringen innebär alltså att stridsåtgärd, som den sympatistridande själv kan
dra nytta av på kortare eller längre sikt, inte kan föranleda rättsliga ingripan-
den mot honom medan åtgärd, som han företar helt oegennyttigt och som
moraliskt framstår som mer berömvärd, kan föranleda ansvar. Etiskt är en
sådan princip diskutabel, och den engelska regeln bör inte tas till förebild
för nordisk lagstiftning.

Diskussionsiederen

tackade referent och korreferent och andra talare.


