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I
INLEDNING

I detta anförande behandlas från juridisk synvinkel situationer
då stridsåtgärd vidtas för att stöda utomlands uppkommen arbets-
strid. Frågan gäller alltså en juridisk bedömning av en s.k. sympati-
åtgärd. Inom ramen för denna framställning är det nödvändigt att
begränsa undersökningen till att i huvudsak endast gälla rätten i
de nordiska länderna. Det är dock skäl att observera att denna be-
gränsning endast angår den rättsliga granskningen av sympati-
åtgärden. Med detta avser jag att begränsningen inte i och för sig
innebär att den stridsåtgärd som stödes bör ha vidtagits i något av
de nordiska länderna. Detta trots att frågan om i vilket land strids-
åtgärd vidtagits kan ha relevans vid bedömning av sympatiåtgärdens
laglighet enligt rätten i något nordiskt land. Härvid kan man näm-
ligen bli tvungen att fästa uppmärksamhet vid huruvida den stödda
stridsåtgärden är laglig enligt ifrågavarande lands lagstiftning. I
detta anförande har det inte heller varit möjligt att till behandling
uppta tjänstemännens stridsåtgärder, varken i form av understödda
aktioner eller sympatiåtgärder. En behandling av dylika hade i
detta sammanhang i alltför hög grad förlängt mitt anförande.

Vid författandet av denna rapport har jag fått upplysningar, synpunkter och
kritik från följande personer: för Sverige professor Folke Schmidt, för Danmark
civildommer C. Ove Christensen, för Norge underdirektören Magnus Bjerkholt,
för Island rikissåttasemjari Torfi Hjartarson och för Finland arbetsdomstolens
president, professor Antti Suviranta. Jag framför mitt tack för värdefull hjälp.
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Betydelsen av föreliggande problem har i hög grad ökat som en
följd av de internationella relationernas utveckling. Uppkomsten av
internationella ekonomiska samfund och arbetskraftens rörlighet
mellan olika länder i anknytning till dessa samt en intensiv ut-
veckling av de fackliga organisationernas internationella samarbete
har lett till att även arbetsstridsåtgärder kan få en internationell
karaktär. Även expansionen av de övernationella företagens verk-
samhetsområde samt uppkomsten av nya övernationella företag för
med sig vissa problem för föreliggande fråga. Sedan gammalt känner
man till en internationell arbetarsolidaritet på sjöfartens område.
Det torde inte föreligga någon tvekan om att sympatiåtgärder i till-
tagande utsträckning även kommer att vidtas inom andra arbets-
grenar på ett internationellt plan. Det förefaller sålunda helt klart
att problemet har en stor praktisk betydelse.

Det är samtidigt både lätt och svårt att författa detta inlägg. Detta
är framförallt beroende på professor Folke Schmidts undersökning
„Politiska strejker och fackliga sympatiåtgärder". Trots att denna
undersökning är mera omfattande än rubriken för detta anförande
har Schmidt i sin grundliga framställning även ytterst djupgående
analyserat det i föreliggande inlägg aktuella problemet. Då nämnda
undersökning även är ny, är det ytterst svårt att framlägga nya syn-
punkter på lagligheten i en sympatiåtgärd, som vidtagits för att
stöda utländsk arbetsstrid. Å andra sidan har Schmidts undersök-
ning underlättat mitt eget arbete, eftersom jag kunnat utnyttja det
som ett i stort sett uttömmande källmaterial.

Angående dispositionen i mitt anförande bör kort konstateras att
jag först kursoriskt behandlar sympatiåtgärdernas lovlighet enligt
rätten i de nordiska länderna i allmänhet. Härvid utnyttjar jag
material som ingår i Schmidts ovannämnda undersökning. Efter-
som finländsk rätt i denna undersökning såvitt jag kan se främst
av språkliga orsaker kommit i en något undanskymd ställning har
jag i detta anförande strävat till att fästa särskild uppmärksamhet
vid finsk rätt. Det för handen varande materialet är visserligen
också vad beträffar finsk rätt ytterst knappt. Jag tror dock att det
härigenom är möjligt att föra in nya synpunkter i debatten. På så
sätt torde det gå att undvika att framställningen i alltför hög grad
blir en repetition av gammalt material. En utredning av lovlig-
heten av en sympatiåtgärd, som vidtagits för att stöda utländsk
arbetsstrid, utgör sedan framställningens egentliga del. Också i
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detta avsnitt strävar jag till att fästa särskild uppmärksamhet vid
finsk rätt av ovannämnda orsaker. Eftersom det föreligger ett knappt
material i föreliggande fråga och framförallt p. g. a. att den inte
regleras av några lagstadganden i de nordiska ländernas rätt blir
jag i denna framställning i relativt hög grad tvungen att fästa upp-
märksamhet vid de lege fer enda aspekter. Härvid ställs jag alltså
inför frågan om man borde, och i så fall hur, lösa problemet genom
lagstiftning. Vid utredningen av dessa de lege ferenda-synpunkter
blir jag åter tvungen att låta finländska förhållanden och arbetsrätt
fungera som utgångspunkt. Dessa skiljer sig dock inte i särskilt hög
grad från motsvarande faktorer i de övriga nordiska länderna.

Innan jag övergår till följande underrubrik bör jag avgränsa den
juridiska aspekt ur vilken stridsåtgärdens lovlighet granskas. Det
förhåller sig ju så att lovligheten av sympatiåtgärder kan granskas
ur flera olika synvinklar. För det första kan man undersöka lovlig-
heten av en sympatiåtgärd enligt slutet kollektivavtal och gällande
kollektivavtalslagstiftning. För det andra kan man utreda lovlig-
heten av sympatiåtgärd i ljuset av stadgandena i lagstiftningen om
medling. För det tredje kan man granska vidtagandet av sympati-
åtgärd med tanke på dess verkningar på arbetsförhållandet mellan
arbetsgivare och arbetstagare, t. ex. frågan om arbetsgivares rätt att
uppsäga eller häva arbetsförhållandet då arbetstagare vidtagit sym-
patiåtgärd. Vidare kunde man reda ut sympatiåtgärdens förhållande
till straffrätten, till obligationsrättens allmänna regler mm. Enligt
min mening är det dock inom ramen för detta tema ändamålsenligt
att endast granska de två första frågegrupperna. Huvudfrågan utgör
således en utredning av lovligheten av sympatiåtgärd enligt kollek-
tivavtal och kollektivavtalslagstiftning. I viss mån blir jag dock även
tvungen att granska lovlighet av sympatiåtgärd enligt lagstiftning om
medling.

II
SYMPATIÅTGÄRDS LAGLIGHET I ALLMÄNHET

Den svenska KAL (Lag om kollektivavtal 22. 6. 1928) innehåller
ett uttryckligt stadgande om sympatiåtgärder. KAL 4,1 § punkt 4
förbjuder arbetsstridsåtgärd „för att bispringa annan i fall, då denne
icke själv äger vidtaga stridsåtgärd".1 Vid en granskning av sympati-
åtgärd i svensk rätt blir man således tvungen att fästa uppmärk-
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samhet vid två faktorer. För det första bör man klargöra att det
faktiskt är fråga om en sympatiåtgärd och inte om någon i KAL 4,1 §
förbjuden stridsåtgärd, som endast „förklätts" till sympatiåtgärd.
För det andra bör man undersöka huruvida man genom sympati-
åtgärden stöder en otillåten kampåtgärd. Då så är fallet strider
sympatiåtgärden mot KAL 4,1 § punkt 4.

I svensk arbetsrätt har man alltid ansett att sympatiåtgärder i
princip är tillåtna kampmedel.2 I AD:s praxis har dock området
för tillåtna sympatiåtgärder i avsevärd utsträckning inskränkts. I
AD:s praxis förefaller det inte ha uppstått svårigheter då man av-
gjort frågan om den understödda stridsåtgärden skall anses vara
laglig eller ej. Denna fråga ansluter sig inte på något särskilt sätt
till sympatiåtgärder utan är ett allmänt problem rörande lovlig-
heten av stridsåtgärder. Svårigheterna uppstår både i rättspraxis
och rättsvetenskap då man skall avgöra huruvida en stridsåtgärd
som stöder en lovlig stridsåtgärd även bör anses rikta sig mot det
egna kollektivavtalet på så sätt, att den står i strid mot någon annan
punkt i KAL 4,1 § än punkt 4.

På basen av AD:s praxis torde man inte kunna framlägga några
säkra regler om sympatiåtgärdens lovlighet. AD har i flera fall
funnit sympatiåtgärden vara olaglig för att den stått i strid med
de skyldigheter som ingått i det egna kollektivavtalet. Schmidt har
analyserat AD:s praxis och strävat att uppställa synteser på basen
av de AD-avgöranden som rör sympatiåtgärder. Sålunda anser
Schmidt att AD:s praxis innebär att arbetstagare som är bundna
vid ett kollektivavtal, som ingåtts enligt industriförbundsprincipen,
är berättigade att genom sympatiåtgärd stöda en annan arbetstagar-
grupp, som kräver att kollektivavtal skall ingås med arbetsgivaren
för de arbetstagare som vidtagit sympatiåtgärden, endast om nämnda
arbetstagargrupp försvarar ett status-quo läge. Enligt Schmidt står
en sympatiåtgärd inte i strid med KAL 4,1 § punkt 2 („för att åstad-
komma ändring i avtalet") då objektet för den understödda arbets-
striden inte är egen arbetsgivare för den som vidtagit stridsåtgär-
den.3 Vidare är det skäl att konstatera att man i svensk rätt av en
lovlig sympatiåtgärd kräver att den bör vara av tillfällig karaktär.
Då primärkonflikten upphört bör det bindande kollektivavtalet
för den som vidtagit sympatiåtgärden förbli i kraft helt oförändrat,
för att sympatiåtgärden skall anses vara lovlig. Slutligen kan man
konstatera att i fall motparten i kollektivavtalsförhållandet till den
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som vidtagit sympatiåtgärd hävdar att det är otillåtet att vidtaga
stridsåtgärd, bör den som har för avsikt att vidtaga sympatiåtgärden
först invänta AD:s dom i tvisten. Man får alltså vidtaga sympati-
åtgärd först sedan AD har konstaterat att arbetsstriden är laglig.
Denna regel gäller också i de fall då påståendet om sympatiåtgär-
dens laglighet är felaktigt.4

Också i Danmark år det i princip tillåtet att vidtaga sympati-
åtgärd trots att eget kollektivavtal är i kraft. I Hovedaftalen från
år 1973 2i § ingår en bestämmelse enligt vilken „sympatistrejke
eller sympatilockout kan i øvrigt etableres i overensstemmelse med
hidtidige aftaler og retspraksis".5 Motsvarande bestämmelse ingick
redan i Septemberforliget 2 §. Också utanför Hovedaftalens tillämp-
ningsområde anser man sympatiåtgärder vara tillåtna.6 Jag refererar
vidare till Norm for Regler for Behandling af Faglig Strid 11 §,
vari konstateras att „nærværende regler inskrænker ikke de to organ-
isationers eller deres medlemmers ret til, uden forudgående mægling
og voldgift, at deltage i en arbejdsstandsning, som er påbudt af
Dansk Arbejdsgiverforening eller De samvirkende Fagforbund".

Vidtagandet av sympatiåtgärd förutsätter att det föreligger en s.k.
primärkonflikt, vilken man genom sympatiåtgärden stöder. Också
enligt dansk rätt är villkoret för en lovlig sympatiåtgärd att den
understödda konflikten är laglig. I detta sammanhang hänvisar jag
till fallet K 4558 där det bl. a. konstateras att „når hovedkonflikten
således er ulovlig, følger allerede heraf, at også sympatistrejkevarslet
er ulovligt". För att en lovlig sympatiåtgärd skall anses föreligga
är det inte tillräckligt att den understödda intressekonflikten inte
ännu har utmynnat i en stridsåtgärd. Det är alltså tillåtet att vid-
taga en sympatiåtgärd först i det skede då den understödda kon-
flikten lett till uppkomsten av en lovlig stridsåtgärd. Däremot
kräver man inte att den understödda stridsåtgärden måste vara
effektiv. Ett dylikt fall kommer t. ex. i fråga då den arbetsgivare
som är utsatt för den understödda stridsåtgärden håller sitt företag
igång med hjälp av strejkbrytare.7

I norsk rätt är en sympatiåtgärd i allmänhet tillåten. Lovligheten
av en sympatiåtgärd förutsätter dock att den understödda strids-
åtgärden är laglig. Däremot är det utan betydelse huruvida sym-
patiåtgärden bör anses vara skälig eller om den eventuellt kan leda
till ett förverkligande av uppställda mål. Sympatiåtgärdens lovlig-
het är även oberoende av om den understödda arbetskonflikten har
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lett till nedläggelse av arbetet.8 Det torde även vara motiverat att
hänvisa till Hovedavtalen av 1974 mellan Norsk Arbeidsgiverfore-
ningen och Landsorganisasjonen 21 § vari bl. a. konstateras föl-
jande: „Bestemmelsene om fredsplikt i tariffavtalene innskrenker
ikke bedriftenes eller arbeidstakernes rett til å delta i en arbeids-
stans som blir satt i verk til støtte for annen lovlig konflikt, når
samtykke er gitt av NAF eller LO. Før samtykke blir gitt, skal det
forhandles mellom disse organisasjoner om utvidelse av hovedkon-
flikten" Också i norsk rätt har man fästat uppmärksamhet vid det
faktum att sympatiåtgärden bör vara en ren understödsåtgärd. Den
får inte utnyttjas som en förtäckt arbetsstridsåtgärd för förändring
av egna arbetsvillkor.9

Vad isländsk rätt gäller har jag haft ett relativt knapphändigt
material till mitt förfogande. Den isländska Lov om fagforeninger og
arbejdskonflikter innehåller ett klart stadgande rörande sympati-
åtgärder. I lagens 17 § sägs nämligen följande: ,,Det er ikke tilladt
at iværksætte en arbejdsstandsning: . . . 3. til stötte for en forening,
som har iværksat en ulovlig arbejdsstandsning" Huvudregeln är
alltså också på Island att det är tillåtet att vidtaga sympatiåtgärder.
En olaglig stridsåtgärd får man dock inte enligt 17 § i ovannämnda
lag genom sympatiåtgärd stöda.

För finsk rätts del bör inledningsvis konstateras att både lagen
om medling i arbetstvister och lagen om kollektivavtal eventuellt
kommer att revideras under den närmaste framtiden. Lagförslag
rörande detta förbereds i två av arbetsmarknadens centralorganisa-
tioner tillsatta kommittéer. För närvarande innehåller ingendera
av dessa lagar några stadganden angående sympatiåtgärder. Däremot
finner jag det ytterst sannolikt att man i bägge lagförslag kommer
att intaga ett stadgande rörande sympatiåtgärder.

Eftersom också rättspraxis rörande sympatiåtgärder inom finsk
rätt är ytterst knapp blir jag i detta sammanhang tvungen att ty
mig till åsikter som framlagts i doktrinen.

L om medling i arbetstvister 7 § stadgar om en anmälningsplikt
innan man p. g. a. en arbetskonflikt får vidtaga arbetsinställelse.
Meddelande bör tillställas såväl riksförlikningsmannen som mot-
parten. Både i praktisk förlikningsverksamhet och rättsvetenskap
har detta stadgande tolkats som så, att anmälningsplikten inte gäller
sympatiåtgärder. Denna uppfattning kan särskilt motiveras med att
anmälningsskyldigheten i första hand intagits i lagen för att bereda
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förlikningsmannen tillräcklig medlingstid innan arbetsinställelse
igångsattes. Eftersom sympatiåtgärden är beroende av den under-
stödda arbetsstridens utgång föreligger ingen anledning att bereda
medlingstid för en sympatiåtgärd. I fall sympatiåtgärden inte upp-
hör i och med att den understödda konflikten avblåses föreligger
i själva verket ingen sympatiåtgärd utan man har andra syften.
Suviranta anser dock att medling kan vara till nytta även vid en
sympatiåtgärd. Härvid är det ju fråga om omfattningen av en
hotande stridsåtgärd och vid medling kunde man sträva till att få
parterna att begränsa den arbetsstrid som håller på att uppstå.10

Ett stadgande om den fredsplikt som ansluter sig till kollektiv-
avtalen ingår i FKAL (Finska Lag om kollektivavtal 7. 6. 1946) 8 §.
Enligt stadgandet är stridsåtgärder förbjudna ifall de riktar sig mot
avtalet i dess helhet eller någon enskild bestämmelse däri. Något
annat stadgande som klargör gränserna för arbetsfredsplikten ingår
inte i lagen. Av denna orsak har arbetsdomstolens praxis och rätts-
vetenskaplig doktrin råkat inför uppgiften att precisera omfattnin-
gen av denna fredsplikt. I praktiken har FKAL 8 § i ytterst stor
utsträckning tolkats på samma sätt som Sveriges AD har tillämpat
regeln i KAL 4 §.

I Finland har man i allmänhet utgått från att sympatiåtgärderna
är tillåtna. Detta har motiverats med att sympatiåtgärderna inte
riktar sig mot det egna kollektivavtalet på i FKAL 8 § förbjudet
sätt, utan att de endast vidtages för att stöda en utomstående kon-
flikt. Också arbetsdomstolen konstaterade i motiveringarna till sin
dom FAD (Finska arbetsdomstolen) 88/1973 att „s.k. sympatistrids-
åtgärder — eventuellt förutom vissa undantagsfall — i enlighet med
en sedan länge rådande uppfattning i allmänhet inte anses strida
mot fredsplikten i L om kollektivavtal". Det är dessutom skäl att
konstatera att parterna i ett kollektivavtal inte enligt finsk rätt kan
ingå fackavdelningar och arbetstagare förpliktande kollektivavtal,
som stadgar att det är förbjudet att vidtaga sympatiåtgärder.

För att en sympatiåtgärd skall kunna anses vara tillåten får den
inte ens delvis rikta sig också mot det egna kollektivavtalet. Strids-
åtgärden får således inte ens indirekt rikta sig mot detta kollektiv-
avtal. Härvid bör man utgå från att syftemål att påverka det egna
kollektivavtalet inte får utgöra något motiv för de som vidtagit
stridsåtgärden. Det faktum att sympatiåtgärden de facto har lett till
samma konsekvenser, som en eventuell stridsåtgärd riktad mot det
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egna kollektivavtalet, kunde ha lett till, kan inte ensamt för sig
anses vara avgörande då man försöker utreda stridsåtgärdens ända-
mål. De faktiska verkningarna av en sympatiåtgärd kan dock utgöra
relativt starka indicier för att man med hjälp av denna även strävat
att inverka på det egna kollektivavtalet.

I Finland har man tyvärr varken i lag eller i arbetsdomstolens
praxis avgjort frågan om en stridsåtgärd, som vidtagits till stöd för
en olaglig arbetsstrid, står i konflikt med FKAL 8 §. Enligt min
uppfattning kan en sympatiåtgärd inte anses stå i strid med FKAL
8 §, i fall den understödda stridsåtgärden är olaglig enligt något
annat stadgande än FKAL 8 §, t. ex. enligt stadgandena i lag om
medling i arbetstvister. Däremot hävdar jag att en sympatiåtgärd
ytterst lätt kan anses rikta sig mot det egna kollektivavtalet i dess
helhet då den understödda stridsåtgärden står i strid med FKAL
8 §. Jag finner en tolkning, som hävdar att en sympatiåtgärd vore
tillåten i sådana fall då den understödda stridsåtgärden strider mot
FKAL 8 § och då man sålunda härför kan ådöma i FKAL 9 § om-
nämnd plikt, oförenlig med FKAL:s målsättning. Denna uppfatt-
ning motsvarar även i övriga Norden företrädd åsikt. Frågan är
dock, vilket ovan klart framgått, entydigt reglerad i lag i samtliga
nordiska länder förutom Finland.11

III
SYMPATIÅTGÄRD TILL STÖD FÖR

UTLÄNDSK KONFLIKT

I detta avsnitt behandlas sympatiåtgärd, som vidtagits för att
stöda utländsk arbetsstrid, på basen av det i föregående under-
avdelning framställda materialet. Några de lege ferenda-synpunkter
framställer jag dock inte i detta avsnitt. Till dessa kommer jag i
följande avsnitt, där jag även granskar en i engelsk rätt företrädd
lösning, som torde kunna utnyttjas vid en granskning av de lege
ferenda-synpunkter.

Den svenska KAL innehåller inget särskilt stadgande rörande
lagligheten av en sympatiåtgärd, som vidtagits för att stöda en ut-
ländsk konflikt. Möjligheten att man kunde vidtaga en dylik be-
aktades uppenbarligen överhuvudtaget inte vid stiftandet av KAL.
Då en konkret situation uppstått gjorde man dock ett förslag om
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att KAL 4 § skulle ändras så att sympatiåtgärd förbjöds „då strids-
åtgärd vidtagits i utlandet''. Förslaget förkastades dock vid riksdags-
behandlingen. Detta motiverades särskilt med att lagändringen
skulle ha lett till en skärpning av fredsplikten, eftersom också en
sympatiåtgärd som vidtagits för att stöda en lovlig utländsk kon-
flikt skulle ha förbjudits.12 I Sverige utgick man alltså från att KAL
4 § inte förbjöd sympatiåtgärder, som vidtagits till stöd för en ut-
ländsk konflikt. Dylika sympatiåtgärder bedömdes alltså enligt KAL
4 § på samma sätt som sympatiåtgärder vilka vidtagits för att stöda
en inhemsk konflikt.13 Angående dylika refererar jag till fram-
ställningen rörande svensk rätt i föregående underavdelning.

Svenska AD blev tvungen att ta ställning i den här aktuella
frågan i domen AD 30/1961. I detta fall hade den understödda
konflikten uppstått i Danmark. På anhållan av danskarna beslöt
Svenska Transportarbetareförbundet inleda sympatiåtgärd. Detta
realiserades genom att man bojkottade lastning och lossning av
danska fartyg, som befann sig i svenska hamnar. Arbetsgivarsidan
hävdade att sympatiåtgärden stod i strid såväl mot bestämmelserna
i kollektivavtalet som mot stadgandena i KAL. Utan att här när-
mare gå in på påståendet om att sympatiåtgärden var avtalsstridig
konstaterar jag kort att AD fann, att fredspliktsbestämmelserna i
avtalet inte utgjorde hinder för sympatiåtgärder till stöd för ut-
ländsk arbetskonflikt.

Angående ovannämnda sympatiåtgärds oförenlighet med KAL 4 §
konstaterar AD först att KAL inte innehåller något stadgande som
uttryckligen tillåter sympatiåtgärder under avtalsperioden. Indirekt
kan detta dock utläsas ur KAL 4 §. Vidare hänvisar man i domen
till KAL:s förarbeten och konstaterar att lagens 41 § punkt 4, i
vilken man förbjuder stödet av olovliga stridsåtgärder, bör anses
utgöra ett undantag från huvudregeln om sympatiåtgärders lovlig-
het. Härefter reder man utgående från förarbetena i KAL ut tolk-
ningen av 4 § i de fall då man genom sympatiåtgärd stöder utländsk
konflikt. AD intog följande principiella ståndpunkt angående lovlig-
heten av sympatiåtgärd i dylika fall: „I första hand måste lagen
på de centrala punkterna tolkas med hänsyn till lagstiftningens
syfte och allmänna grunder. Det skulle sålunda icke vara förenligt
med det syfte som uppbär ifrågavarande lagstiftning över huvud
taget, nämligen intresset att skapa arbetsfred på grundval av slutna
kollektivavtal, om sympatiåtgärder här vore obetingat tillåtliga så
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snart det rörde sig om stöd för en utländsk primärkonflikt och
sålunda även om denna stred mot arbetsrättens regler i veder-
börande land eller den utländska partens avtalsenliga förpliktelser.
Punkt 4 i dess slutliga lydelse låter sig efter ordalagen utan svårig-
het tillämpa på sympatiåtgärder till stöd för utländsk primärkon-
flikt. Arbetsdomstolen anser därför att en motsvarande begränsning
i rätten att företaga sympatiåtgärder till förmån för utländsk part
får anses gälla som den begränsning vilken råder om huvudkon-
flikten äger rum här i landet. Att generellt fastställa vad som skall
anses vara en lovlig primärkonflikt i utlandet, vilken berättigar
till sympatiåtgärder här, låter sig näppeligen göra. Härvidlag får
en bedömning ske i det enskilda fallet. För de nordiska ländernas
del torde dock frågan knappast erbjuda några större problem. Med
hänsyn till den överensstämmelse i stort som där råder på arbets-
rättens område, torde den i vederbörande land rådande uppfatt-
ningen om primärkonfliktens lovlighet direkt återverka på frågan
om den i Sverige vidtagna eller varslade sympatiåtgärdens lovlig-
het." På basen av detta principuttalande konstaterade man att
sympatiåtgärden enligt KAL 4 § var lovlig, eftersom den under-
stödda stridsåtgärden, som uppstått i Danmark, var laglig.

Schmidt har vid granskning av sympatiåtgärder som riktar sig
mot s.k. fartyg under bekvämlighetsflagg med hänvisning till ovan
behandlade dom AD 30/1961 konstaterat att „kravet att primär-
konflikten skall vara lovlig bör inte anses äga tillämpning i andra
fall än då det utländska landet har en lagstiftning som vilar på
likartade grundsatser som den svenska".14

Situationen för Danmarks del är inte helt klar. Där föreligger
några domar som berör detta problem. Dessutom har man livligt
inom rättsvetenskapen diskuterat hur denna fråga bör lösas. Helt
allmänt kan konstateras att äldre i doktrinen framställda uppfatt-
ningar bygger på att en sympatiåtgärd, som vidtagits för att stöda
utländsk konflikt, bör anses vara olaglig. Däremot anser man nu-
förtiden relativt allmänt att en dylik stridsåtgärd under vissa för-
utsättningar är tillåten. Jag återkommer helt kort till dessa upp-
fattningar längre fram.

Vad gäller dansk rättspraxis hänvisar jag först till domen K 462,
vari alldeles allmänt konstaterades att det är möjligt att vidta sym-
patiåtgärd för att stöda utländsk konflikt. Med hänsyn till att ut-
talandet var ytterst allmänt torde man dock inte kunna dra långt-
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gående slutsatser på basen av det. Däremot blev man i domen K
1188 tvungen att ingående granska den aktuella frågan. Domen
gällde en bojkott, som hade inletts för att stöda en i Finland vid-
tagen strejk. I domen konstateras först att avtalsparterna var be-
rättigade att vidta sympatiåtgärder i enlighet med September-
forliget punkt 2. Denna rättighet ansågs dock inte gälla den åtgärd,
som i föreliggande fall hade vidtagits. Denna motiverades på föl-
jande sätt: „Herved skal særligt fremhæves, at der ikke vedrørende
den finske arbejdsstandsning består nogen konflikt mellem de un-
der Dansk Arbejdsgiverforening og Dansk Arbejdsmandsforbund
hørende, modstående organisationer, og at de under Dansk Arbejds-
giverforening stående organisationer i alt væsentligt må antages at
være uden inflydelse på, hvorledes kampen mellem de finske ar-
bejdsgivere og arbejdere udvikler sig, medens de tab, en sympati-
blokade her i landet vil medføre, i første række vil ramme dansk
erhversliv. Den alt iværksatte og senere varslede udvidede blokade
her i landet ligger herefter uden for de naturlige forudsætninger
for Septemberforliget . . . og kan således ikke anses for hjemlet ved
Septemberforliget. Som en følge heraf, og idet bemærkes, at retten
ikke kan bedømme lovligheden af strejken i Finland, til støtte for
hvilken sympatiblokaden er iværksat, findes blokaden at være i
strid med de bestående kollektive overenskomster. .." I domen
konstaterades vidare att avtalen inte innehöll reservationer för inter-
nationella konflikter. Härtill kan konstateras, att man i så fall kunde
tänka sig att av denna orsak tillämpa huvudregeln i September-
forliget.

Jacobsen har utsatt denna dom för skarp kritik. För det första
fäster han uppmärksamhet vid det faktum att domen motiverades
med att danska arbetsgivare inte kan tänkas ha nämnvärda påverk-
ningsmöjligheter vad beträffar avgörandet av den finländska arbets-
striden. Detta står i strid med den praxis enligt vilken man vid
juridisk bedömning av en arbetsstrid inte fäster avseende vid dess
omfattning eller effektivitet. Vidare fäster han uppmärksamhet
vid ett konstaterande i domen, varur framgår att det inte varit
möjligt att utreda lovligheten av den understödda stridsåtgärden.
Jacobsen konstaterar att också för utländska stridsåtgärder gäller
regeln enligt vilken sympatiåtgärder är tillåtna endast om den
understödda stridsåtgärden är laglig.15

Också domsavgörandet K 5155 berör föreliggande problem. Här
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är det dock fråga om ett avgörande genom förlikning efter dom-
stolsbehandling. Jacobsen anser trots detta att avgörandet är be-
tydelsefullt i principiellt hänseende. Han hävdar att detta av-
görande genom förlikning angående fartyg under bekvämlighets-
flagg kan tolkas som så att lovlig sympatiåtgärd förutsätter utom-
lands uppkommen primärkonflikt. I detta avseende är regeln alltså
densamma som för i Danmark verkställda lovliga primärkonflikter.
Angående denna hänvisar jag till den tidigare framställningen i
föregående avsnitt. På basen av avgörandet genom förlikning kan
man vidare sluta sig till att den utländska primärkonflikten bör
vara laglig. Vid behov avgörs laglighetsfrågan enligt den danska
arbetsrättens regler. I fall dessa förutsättningar uppfyllts innebär
avgörandet enligt Jacobsen att en sympatiåtgärd, som vidtagits för
att stöda en utländsk konflikt, är laglig.16

Såsom jag redan ovan konstaterade är man inte helt enig i Dan-
mark om en sympatiåtgärd till stöd för en utländsk konflikt bör
anses vara laglig eller ej. Jacobsen hävdar att en sympatiåtgärd till
stöd för en utländsk konflikt är laglig i fall primärkonflikten är
det. För att primärkonflikten skall kunna anses vara laglig bör så
vara fallet enligt såväl nationell som dansk rätt. Arbetsdomstolen
har kompetens att avgöra laglighetsfrågan. Den som inleder en
sympatiåtgärd bör förebringa erforderligt bevis till arbetsdomstolen
så att den kan avgöra primärkonfliktens laglighet. I fall detta
underlåtes anses sympatiåtgärden vara olaglig. Jacobsen medger
dock att det uppstår svårigheter vid bedömningen av primärkon-
fliktens laglighet då denna vidtagits i något annat land än Norge
och Sverige. I dessa två länder påminner nämligen de arbetsrätts-
liga reglerna mycket om de danska bestämmelserna. Han fäster även
uppmärksamhet vid de problem som uppstår vid utredning av
nödigt faktamaterial.17 Också Christensen anser att en sympati-
åtgärd till stöd för utländsk arbetsstrid bör anses vara laglig.18

Däremot företräder Illum motsatt ståndpunkt.19

Angående norsk rätt kan man först och främst konstatera att
reglerna i ATL (Lov om arbeidstvister 5. 5. 1927) inte reglerar
lagligheten av sympatiåtgärd som vidtagits till stöd för utländsk
konflikt. Lagen berör endast fall då man vidtagit sympatiåtgärd
för att stöda norska stridsåtgärder. Däremot kan stadgandena i
boikottloven bli tillämpliga i dessa fall. Härvid kommer enligt min
uppfattning närmast lagens 2 § punkt c i fråga. Där stadgas: ,,Boikott
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er rettsstridig: c. når den vil skade vesentlige samfunnsinteresser
eller virke utilbørlig, eller når det ikke er noe rimelig forhold
mellom den interesse som skall fremmes ved boikotten og den skade
som den vil føre med seg" Henriksen og Selvig anser att stad-
gandena i boikottloven möjligen kan tillämpas på sympatiåtgärd
som vidtagits till stöd för utländsk stridsåtgärd, fastän det vore
fråga om en strejk eller lock-out, vilka normalt faller utanför boi-
kottlovens regler. De motiverar sitt ställningstagande med att strejk
och lock-out blir utanför boikottlovens stadganden endast i de fall
då de används för att stöda en sådan konflikt på vilken stadgandena
i ATL kan tillämpas.20

I detta sammanhang är det skäl att kort behandla två domar ur
den norska arbetsdomstolens praxis. Jag hänvisar först och främst
till arbetsdomstolens dom 11. 6. 1925 (A.R.D. 1924/25 s. 179 ff.)
vari fastställdes att den fredsplikt som ansluter sig till kollektiv-
avtalen inte utan särskild bestämmelse gäller sympatiåtgärd, som vid-
tagits till stöd för utländsk konflikt. Arbetsdomstolens fastställelse-
dom 6. 3. 1956 (A.R.D. 1956 s. 16 ff.) är speciellt intressant. Domen
ansluter sig till ett fall då lastningsarbetare hade vägrat utföra
arbete i ett grekiskt fartyg, som hade en grekisk besättning men
som seglade under Panama-flagg. Arbetsgivarsidan krävde att arbets-
domstolen måtte fastställa att fredsplikten enligt det norska huvud-
avtalet innebar ett hinder för att vidta en sympatiåtgärd till stöd
för utländsk konflikt. Dessutom ville man i fall sympatiåtgärden
befanns vara laglig få fastställt att bestämmelserna i huvudavtalet
21 § måste iakttagas. Arbetsdomstolen förkastade kraven och kon-
staterade bl. a. följande i sin dom: „Arbeidsr etten kan ikke gi sak-
søkeren medhold i den prinsipale påstand. Det kan riktignok synes
om ordlyden i Hovedavtalens § 2, 1 („Hvor det er tariffavtale, må
arbeidsstans eller annen arbeidskamp ikke finne sted.") gir holde-
punkt for den antakelse at bestemmelsen iverksetter et absolutt for-
bud mot aksjoner i tariffperioden. De forarbeider som er tilgjenge-
lig forsåvidt gjelder tilblivelsen av den förste hovedavtale i 1935
synes imidlertid tydelig å vise at det ikke har vært partenes mening
gjennom bestemmelsen i denne avtales § 10, 1 å gjennomföre noen
utvidelse av den da gjeldende fredsplikt i tariff perioden. Omfanget
av denne fredsplikt var fastslått gjennom teorien og en hel rekke
dommer i Arbeidsretten, hvorav dommen av 11. juni 1925 (A.R.D.
1924/25 s. 179 flg.) uttrykkelig fastslo partenes rett til å gå til

3 9
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sympatiaksjon i tariff perioden til fordel for utenlandsk hovedkon-
flikt.

Retten kan heller ikke gi saksøkeren medhold i at hovedavtalen
ved i § 21 (§ 15 i den opprinnelige avtale) å innföre regler for sym-
patiaksjoner har ment gjennom denne bestemmelse å gi hjemmelen
for og dermed begrense området for de aksjoner som skulle være
tillatelige i tariffperioden.

Retten kan ikke finne det godtgjort at arbeidernes representanter
ved inngåelsen av hovedavtalen har gått med på en slik innskrenk-
ning av deres adgang til å reise sympatiaksjon til fordel for uten-
landsk konflikt, aksjoner som flere av de störste forbund hadde
bundet seg til å delta i ved sin tilslutning til internasjonale hoved-
organisasjoner. Retten er derfor kommet til at det rimeligste er å
anta at § 21 ikke kommer til anvendelse på slike aksjoner som
denne sak omfatter og at de saksøkte derfor må bli å frifinne." 21

Motiveringarna i ovan refererade dom är såtillvida intressanta
att man vid utredning av syftemålet hos de parter som ingått
huvudavtalet, fäster uppmärksamhet vid att arbetstagarparten inom
ramen för sina internationella relationer har förbundit sig vid vissa
förpliktelser.

I norsk rätt har Selvig på ett intressant sätt granskat frågan om
lagligheten av en genom sympatiåtgärd understödd utländsk kon-
flikt. För det första har han granskat frågan om i vilken utsträck-
ning lovligheten av den utländska konflikten påverkar bedömnin-
gen av sympatiåtgärdens laglighet enligt norsk rätt. För det andra
har han rett ut frågan om enligt vilket lands lag den utländska
primärkonfliktens laglighet bör avgöras. Eftersom särskilt den senare
frågan är av betydelse i följande underavdelning vid utredning av
rättspolitiska synpunkter, som ansluter sig till lagligheten av sym-
patiåtgärd, som vidtagits till stöd för utländsk arbetsstrid, är det i
detta sammanhang skäl att närmare granska Selvigs ställnings-
taganden.

För det första framhäver Selvig att det inte är möjligt att ge
någon allmängiltig lösning på dessa problem. Han anser att norska
domstolar kan bedöma lagligheten av sympatiåtgärder på basen av
en relativt fri intresseavvägning i enlighet med boikottlovens stad-
ganden. Han föreställer sig dock att den utländska primärkonflik-
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tens laglighet kan vara av betydelse då frågan avgörs. Å andra sidan
kan man inte utgå från att den utländska konflikten alltid måste
vara laglig för att sympatiåtgärden skall kunna vara det. Däremot
anser han att i fall den utländska konflikten är laglig, kommer
detta faktum säkert att vara av betydelse vid tolkningen av boikott-
lovens stadganden.22

Då Selvig redogör för sina uppfattningar angående lagligheten
av en utländsk konflikt konstaterar han inledningsvis att de varken
bygger på doktrin eller rättspraxis. Han framför som första för-
hållningsregel att i fall den utländska konflikten är laglig enligt
såväl nationell som norsk rätt, är det i princip utan betydelse, att
det är fråga om en utländsk konflikt. I fall den utländska konflik-
ten är olaglig enligt såväl nationell som norsk rätt så torde också
sympatiåtgärden anses vara olaglig, eftersom den kan anses ha „et
rettsstridig formål" och eftersom den kan anses vara „utilbørlig".
Om den utländska konflikten är laglig enligt nationell rätt men
olaglig enligt norsk rätt hävdar Selvig att särskild hänsyn inte bör
fästas vid det faktum att konflikten vore olaglig enligt norsk rätt.
Syftemålet med den utländska konflikten kan dock i vissa fall för-
orsaka undantag till denna regel. Då den utländska konflikten är
olaglig enligt nationell rätt men tillåten enligt norsk rätt torde man
i de flesta fall anse sympatiåtgärden vara rättsstridig.23

Enligt de uppgifter som jag fått av Hjär tar son har frågan om
lovligheten av stridsåtgärd till förmån för part i utländsk arbetsstrid
ringa betydelse i isländsk rätt. Han anser dock, att frågan om
nämnda stridsåtgärders lovlighet må besvaras jåkande, om sympati-
åtgärder uppfyller allmänna betingelser och är i överensstämmelse
med lagens bestämmelser om strejker.

Inledningsvis bör vad gäller finländsk rätt konstateras att före-
liggande problem hos oss varken har utretts i rättsvetenskap eller
-praxis. Av denna orsak grundar sig denna framställning, med
undantag för den del som behandlar sympatiåtgärders laglighet i
allmänhet, främst endast på mina egna uppfattningar om hur de
stadganden, som ansluter sig till problemet, bör tolkas. Jag indelar
framställningen i tre delar. Först granskar jag problemet utgående
från stadgandena i lagen om medling i arbetstvister. Härefter reder
jag ut frågan i ljuset av stadgandena i FKAL. Detta bör anses ut-
göra den centrala delen i framställningen. Slutligen nämner jag
några ord om förhållandet mellan fredspliktsklausuler, som even-
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tueilt kan intagas i kollektivavtal, och de aktuella sympatiåtgär-
derna.

Stadgandena i lagen om medling i arbetstvister bör vid sympati-
åtgärd, som vidtagits för att stöda utländsk arbetsstrid, tillämpas
på precis samma sätt som då sympatiåtgärd vidtagits för att stöda
i Finland inledd konflikt. I praktiken innebär detta alltså att man
vid inledandet av dylik sympatiåtgärd inte behöver följa stadgandet
i 7 § om ett två veckor långt varsel. Detta beror framförallt på det
tidigare omnämnda faktum att anmälningsskyldighetens ändamål
framförallt är att bereda tillräcklig tid för medling. Då det är fråga
om en sympatiåtgärd föreligger intet behov av dylik medlingstid
eftersom det mellan parterna inte föreligger någon i lagens 7 §
förutsatt arbetstvist.24 Detta faktum är återigen helt oberoende av
huruvida primärkonflikten vidtagits i Finland eller utomlands.
Eventuellt ligger det nära till hands att i detta avseende bedöma
en sympatiåtgärd till stöd för en utländsk konflikt ännu mildare
eftersom primärkonflikten i dessa fall inte ens hör till de finländska
förlikningsmännens behörighet. Eftersom lagen om medling i ar-
betstvister 7 § förutsätter att arbetsinställelse vidtas p. g. a. arbets-
tvist och eftersom en utländsk primärkonflikt i enlighet med vad
som ovan sagts faller utanför det i lagens 7 § avsedda arbetstvist-
begreppet, kan man enligt min mening vid tillämpning av denna
lag inte tillmäta någon betydelse åt primärkonfliktens laglighet
enligt finsk rätt eller enligt rätten i det land där den uppstått.

Enligt lagen om medling i arbetstvister 8 § kan social- och hälso-
vårdsministeriet i vissa fall framflytta en tillämnad arbetsinställelse
med högst 14 dygn. Emedan man inte vid sympatiåtgärd, som vidtas
för att stöda utländsk konflikt, behöver göra en i lagens 7 § avsedd
anmälan kan ministeriet inte heller med stöd av lagens 8 § fram-
skjuta en dylik arbetsinställelse. I bägge paragrafer avser man näm-
ligen exakt detsamma med begreppet arbetstvist. Dessa stadganden
ansluter sig till varandra på så sätt att i fall två veckors fristen enligt
7 § inte är tillräcklig för förlikning kan arbetsinställelsen i vissa
fall på åtgärd av ministeriet framskjutas för att bereda tillräcklig
tid för medling.

Det är en ytterst svår uppgift att bedöma lagligheten av en sym-
patiåtgärd, som vidtagits till stöd för utländsk konflikt, enligt FKAL
8 §. Huvudregeln finner jag dock vara klar. Eftersom en sympati-
åtgärd, som vidtagits till stöd för en utländsk konflikt, inte riktar
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sig mot det egna kollektivavtalet, så kan man inte anse att en dylik
stridsåtgärd står i strid med FKAL 8 §. Detta förutsätter natur-
ligtvis att man inte ens indirekt strävar till att påverka det egna
kollektivavtalet genom sympatiåtgärden. Jag hävdade ovan utan
stöd av rättspraxis att man kan anse att en sympatiåtgärd riktar sig
mot kollektivavtalet i dess helhet, i fall man genom denna stöder
en stridsåtgärd som strider mot FKAL 8 §. Kan man ställa samma
krav på en sympatiåtgärd, som vidtagits för att stöda en utländsk
konflikt? Ett svar på denna fråga blir närmast ett framförande av
en rättspolitisk uppfattning, eftersom ett empiriskt underlag helt
och hållet saknas. Härvid bör utgångspunkten enligt min mening
utgöras av det faktum att FKAL i motsats till t. ex. KAL inte inne-
håller något stadgande som begränsar vidtagandet av sympatiåtgärd.
Eftersom FKAL 8 § anses bygga på en princip om s.k. relativ arbets-
fred bör stadgandet även tolkas så, att endast de stridsåtgärder som
förbjudes i 8 § är olagliga. Av denna orsak ställer jag mig skeptisk
till en sådan tolkning av FKAL 8 §, enligt vilken lagligheten av
en sympatiåtgärd är beroende av den utländska primärkonfliktens
laglighet antingen enligt finländsk rätt eller rätten i den utländska
konfliktens ursprungsland eller enligt båda dessa. Härtill bör an-
märkas att jag dock anser att en sympatiåtgärd, som vidtagits till
stöd för en inhemsk konflikt, kan rikta sig mot kollektivavtalet i
dess helhet och på detta sätt stå i strid med fredsplikten enligt
FKAL 8 §. Skillnaden kan motiveras med att man då fråga är om
inhemsk primärkonflikt kan ålägga den part som har för avsikt
att vidtaga en stridsåtgärd att taga reda på huruvida primärkon-
flikten eventuellt strider mot FKAL 8 §. Däremot kan man knappast
utan uttryckligt stadgande i lag ålägga finländskt fackförbund att
taga reda på huruvida en utländsk primärkonflikt eventuellt strider
mot utländsk lag eller utländskt kollektivavtal o. s. v. I oklara fall
torde det inte föreligga särskilt stora möjligheter till ett dylikt ut-
redningsarbete. Man kunde naturligtvis tänka sig att lagligheten
av en utländsk konflikt skulle bedömas enligt FKAL 8 §. Till
denna fråga återkommer jag längre fram i det rättspolitiska av-
snittet. Jag konstaterar dock redan i detta sammanhang att jag
åtminstone inte enligt finländsk rätt finner en dylik hypotetisk
tillämpning av FKAL 8 § möjlig. För denna uppfattning talar bl. a.
de praktiska svårigheterna att få fram erforderligt faktamaterial.
Framförallt vill jag dock framhäva att det inte är ändamålsenligt
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att bedöma ett visst handlingssätt enligt finländsk rätt då det i sin
helhet vidtas utomlands och då dess direkta verkningar även för-
blir utanför den finska gränsen. Sammanfattningsvis kan alltså kon-
stateras att en sympatiåtgärd, som vidtagits till stöd för utländsk
konflikt, aldrig står i strid med FKAL 8 §.

I Finland har man inte i kollektivavtal intagit bestämmelser
rörande stöd av utländska konflikter. I Finland anser man enhälligt
att det inte är möjligt att genom villkor i kollektivavtal utvidga
den i FKAL 8 § avsedda fredsplikten så att villkoret skulle angå
andra än parterna i kollektivavtalet. En dylik fredspliktsklausul är
tvingande för parterna själva, vilket alltså innebär att ett arbets-
tagarförbund, som ingår ett kollektivavtal, kan förbinda sig till att
inte vidta sympatiåtgärd för att stöda utländsk konflikt eller till att
endast vidta stridsåtgärd under vissa bestämda förutsättningar i
dessa fall o. s. v. En dylik fredspliktsklausul är däremot på intet
sätt tvingande för förbundets underföreningar eller för de arbets-
tagare, vilka är medlemmar i förbundet.

Sammanfattningsvis kan man konstatera att dansk rätt represen-
terar den ena ytterligheten inom nordisk rätt. I Danmark god-
känner man inte utan förbehåll lagligheten av sympatiåtgärd, som
vidtagits till stöd för utländsk konflikt. Dessutom ställer man rela-
tivt höga krav på en lovlig sympatiåtgärd. Den andra ytterligheten
representerar finländsk rätt. Vad gäller denna har jag, visserligen
på beklagligt bristfälliga grunder, hävdat att en sympatiåtgärd som
vidtagits till stöd för en utländsk konflikt alltid är lovlig. Svensk,
norsk och isländsk rätt faller mellan dessa två gränser. Mitt helhets-
intryck är trots allt att de olika uppfattningar man företräder i de
nordiska länderna knappast i praktiken leder till särskilt olikartade
resultat, emedan huvudregeln om sympatiåtgärdens lovlighet är
densamma i samtliga länder.

IV
NÅGRA RÄTTSPOLITISKA REFLEXIONER

På basen av ovan framställt material strävar jag i det följande
till att framlägga några rättspolitiska reflexioner rörande hur det
aktuella problemet kunde lösas. Det torde inledningsvis vara skäl
att konstatera att jag lämnar bojkott av fartyg under bekvämlighets-
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flagg utanför denna framställning. Också i föregående avsnitt fäste
jag uppmärksamhet vid rättsfallen rörande bojkott av fartyg under
bekvämlighetsflagg endast till den del nämnda domar innehöll
några allmänna ställningstaganden till frågan om laglighet av sym-
patiåtgärd, som vidtagits till stöd för utländsk konflikt. Bojkotter
av fartyg under bekvämlighetsflagg faller inte inom ramen för
denna framställning eftersom det i dessa fall inte föreligger någon
egentlig utländsk konflikt. Sålunda har Schmidt för dylika bojkot-
ters del fästat min uppmärksamhet vid det faktum att aktionen i
Sverige läggs upp på det sättet, att Svenska sjöfolksförbundet begär
avtal av rederiet. Får man inte något avtal, förklaras fartyget i
blockad. Därefter begär sjöfolket sympatiåtgärder av hamnarbe-
tarna. I Finland är förfarandet i dessa fall i stort sett likadant.25

Englands nya Trade Union and Labour Relations Act 1974 inne-
håller ett stadgande om sympatiåtgärder som vidtages för att stöda
utländsk konflikt. I lagens 293 § stadgas: „There is a trade dispute
for the purposes of this Act even though it relates to matters occur-
ring outside Great Britain, so long as the person or persons whose
actions in Great Britain are said to be in contemplation or further-
ance of a trade dispute relating to matters occurring outside Great
Britain are likely to be affected in respect of one or more of the
matters specified in subsection (1) of this section by the outcome
of that dispute"2 6 Utan att i detta sammanhang närmare gå in
på andra stadganden om arbetsfred i Trade Union and Labour
Relations Act 1974 kan på basen av ovan citerade 298 § konstateras
att lagen tillåter sympatiåtgärder till stöd för utländsk arbetsstrid.27

Detta stadgande i lagen innehåller dock ett enligt min mening
märkligt tillägg, enligt vilket den utländska konflikten bör inverka
på engelska arbetsförhållanden på ett i lagens 29,1 § omnämnt sätt.
Såvitt jag vet har man i Norden överhuvudtaget inte tillsvidare
fästat uppmärksamhet vid ett dylikt kriterium. Det torde även vara
ytterst komplicerat att i ett enskilt fall påvisa en dylik inverkan.
Eftersom Trade Union and Labour Relations Act 1974 gavs först
den 31.7. 1974, har jag inte haft något material till mitt förfogande,
som kunde utvisa hur tilläggsförutsättningarna i denna lag 293 §
har tolkats vid lagens tillämpning.

Huvudregeln angående lovligheten av sympatiåtgärd, som vid-
tagits för att stöda utländsk arbetsstrid, är enligt min mening full-
ständigt klar. Härvid bör alltså en dylik sympatiåtgärd bedömas
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helt på samma sätt som en sympatiåtgärd, som vidtagits för att
stöda en inhemsk arbetsstrid. Denna uppfattning passar även väl
ihop med arbetstagarnas oundvikliga strejk-rätt, vilken är för han-
den i länderna med marknadsekonomi. Huvudregeln kan även
motiveras med det faktum, att fredsplikten i grund och botten är
en avtalsförpliktelse, som ansluter sig till ingåendet av kollektiv-
avtalet. Av denna orsak är det omotiverat att förbjuda andra strids-
åtgärder än de, vilka riktar sig mot det ingångna kollektivavtalet.

Jag konstaterade ovan att varselplikt inte ansluter sig till in-
ledandet av sympatiåtgärder enligt finländsk rätt. I fall man dock
anser att ändamålet med varselplikten, förutom att bereda förlik-
ningsmannen tid för medling, även är att tillvarataga motpartens
intressen på så sätt att han i förväg får veta om arbetsinställelsen för
att kunna undvika att oskäliga skador uppstår, borde man i lagen
intaga ett uttryckligt stadgande om anmälningsskyldighet också vid
inledandet av sympatiåtgärder. Härvid borde man också i lagen
definiera förlikningsmans skyldighet då han erhåller en dylik an-
mälan eller begränsa anmälningsskyldigheten till att gälla mot-
parten.

Vilka krav bör man ställa på den understödda stridsåtgärden?
I följande stycke granskar jag primärkonfliktens laglighetskriterium.
Eftersom ämnet för min inledning förutsätter att man genom sym-
patiåtgärden stöder en arbetsstrid behöver jag inte i detta samman-
hang fästa uppmärksamhet vid de fall då understödsobjektet är
något annat än utländsk arbetsstrid. Vid bedömning av sympati-
åtgärdens lovlighet får man inte enligt min mening tillmäta den
utländska arbetsstridens effektivitet eller andra dylika kriterier be-
tydelse. Kan man förutsätta att endast sympatiåtgärd, som vidtagits
för att understöda en redan inledd arbetsstrid, bör anses vara til-
låten? Jag lutar mot ett nekande svar i denna fråga. Visserligen
torde denna faktor inte spela någon särskilt stor praktisk roll, efter-
som man ytterst sällan torde vidtaga sympatiåtgärder innan den
understödda arbetsstriden inletts. Emedan jag företräder den åsikten
att det endast är motiverat att anse sådana stridsåtgärder, som riktat
sig mot det egna kollektivavtalet, förbjudna, föreligger det inget
skäl att anse en sympatiåtgärd, som av någon orsak vidtagits innan
primärkonflikten brutit ut, vara olaglig.28 Genom att ty sig till det
i Tyskland omfattede kriteriet om socialadekvans hos lagliga ar-
betsstrider kunde man försvara motsatt uppfattning. Dylika be-
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grepp är dock ytterst diffusa och deras nyttjande vid lagtolkning
kan leda till godtyckliga resultat. I allmänhet har man i Norden,
så vitt jag vet, även strävat till att undvika dylika tolkningsmetoder.

Laglighetskriteriet för den understödda stridsåtgärden bör gran-
skas ur flera olika alternativa synvinklar. För det första kan man
tänka sig att den primära stridsåtgärden bör vara laglig såväl enligt
rätten i det land i vilket sympatiåtgärden verkställs som enligt den
nationella rätten i det land vari den primära stridsåtgärden vidtas.
För det andra kan man tänka sig att den understödda stridsåtgärden
borde vara laglig enligt rätten i någondera av dessa länder. Den
tredje möjligheten är att anse att den understödda stridsåtgärden
överhuvudtaget inte behöver vara laglig enligt rätten i någon av
länderna. Jag har redan i föregående underavdelning konstaterat att
det inte är ändamålsenligt att bedöma lagligheten av den primära
stridsåtgärden enligt lagen i det land i vilket sympatiåtgärden vid-
tas. Här upprepar jag inte vad som tidigare framförts. I detta sam-
manhang vill jag dock fästa uppmärksamhet vid några synpunkter.
Vi kan tänka oss följande exempel. I Finland är det förbjudet att
vidta stridsåtgärd för att arbetsgivaren uppsåtligen bryter mot be-
stämmelser i kollektivavtalet. Vi tänker oss vidare att man enligt
rätten i landet A med arbetsdomstolens tillstånd får vidtaga strids-
åtgärd i en dylik situation medan man i landet B omedelbart lag-
ligen får skrida till motåtgärd. I fall man i bägge dessa länder i en
dylik situation vidtager stridsåtgärd vore det vid tillämpning av
FKAL 8 § helt lagligt att stöda den i A inledda stridsåtgärden
genom sympatiåtgärd. Däremot vore det otillåtet att stöda den i B
vidtagna helt lagliga arbetsstriden genom en dylik åtgärd. Fastän
detta exempel är helt hypotetiskt kan dylika och andra motsvarande
otillbörliga situationer i praktiken uppstå vid tillämpning av rätten
i det land sympatiåtgärden realiseras. En tillämpning av regeln
ställer med andra ord helt godtyckligt de primära stridsåtgärder
som vidtas i skilda länder i olika ställning.

Ett annat alternativ är att avgöra lagligheten av den understödda
stridsåtgärden enligt lagen i det land den vidtagits. En dylik lös-
ningsmodell kan motiveras med samma synpunkter som vid be-
dömning av lagligheten av en sympatiåtgärd, som vidtagits till stöd
för en inhemsk arbetsstrid. I allmänhet utgår man ju i de nordiska
länderna från att endast en laglig stridsåtgärd lagligen kan stödas
genom en sympatiåtgärd. Åtminstone i Finland skulle ett god-
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kännande av denna regel förutsätta att ett stadgande härom intages
i FKAL. Situationen är uppenbarligen densamma även i norsk rätt.
Eftersom tillämpningen av en dylik regel innebär en förpliktelse
för såväl det arbetstagarförbund som inleder sympatiåtgärden som
för arbetsdomstolen att utreda lagligheten av en utomlands vid-
tagen stridsåtgärd enligt rätt i främmande land borde denna regel
begränsas på ett av Schmidt förespråkat sätt. Han anser att tillämp-
ningen av denna regel bör begränsas till länder, vilkas lagstiftning
bygger på liknande principer som den nordiska rätten.21 Då man
reder ut vad som avses med kriteriet liknande principer kan man
i tolkningen även beakta den allmänna principen om att utländsk
rätt bör respekteras, varvid kravet på liknande principer kan tolkas
extensivt. Det är sedan en annan fråga huruvida man i praktiken
kan, och i så fall hur, utföra denna gränsdragning. En möjlighet
är att i lagen uppräkna de ifrågakommande länderna. En dylik lag-
stiftningsteknik är dock otymplig och kan leda till ofta återkom-
mande lagändringar. Ett annat alternativ är att låta arbetsdomstolen
utföra gränsdragningen. Denna lösning ställer dock det arbetstagar-
förbund som ämnar inleda sympatiåtgärd i en något besvärlig ställ-
ning. Antingen bör den invänta arbetsdomstolens dom i frågan
eller ta risken för att sympatiåtgärden senare kommer att förklaras
lagstridig på den grund att man stött en olaglig stridsåtgärd. Jag
finner det sannolikt att tillämpningen av en dylik regel i praktiken
skulle komma att inskränka sig til rätten i de nordiska länderna
eftersom fredsplikten i samtliga nordiska länder bygger på liknande
principer, även om skillnader föreligger.30 Även om det kan anses
vara rätt och billigt att omfatta en dylik regel kommer den att
innebära vissa praktiska komplikationer, vilka det är skäl att kort
granska i det följande.

För det första bör konstateras att denna lösningsmodell ställer
de understödda stridsåtgärderna i två icke jämställda grupper på
grund av i vilket land stridsåtgärd vidtages. Utanför Norden verk-
ställd arbetsstrid kunde nämligen i regel stödas genom sympati-
åtgärd helt oberoende av om den understödda arbetsstriden är lag-
lig eller olaglig enligt dess nationella rätt. Denna brist på jämlik-
het kan dock förutom med de svårigheter, som uppstår då saken
behandlas i domstol, även särskilt motiveras med att det är rimligt,
att av ett förbund, som ämnar vidtaga sympatiåtgärd, kräva att det
tager reda på huruvida en stridsåtgärd, som vidtagits i något av de
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nordiska länderna, är rättstridig i ifrågavarande land. Motsvarande
skyldighet kan knappast åläggas då det är fråga om andra länder.

Svårigheter uppstår även då man blir tvungen att reda ut vad
som avses med att den understödda stridsåtgärden är olaglig. Utgår
man härvid endast från att det bryts mot lag om kollektivavtal
eller något lagstadgande i motsvarande lag? I vissa länder stadgar
lagen ingen som helst fredsplikt, utan den utgör en avtalsför-
pliktelse som grundar sig på kollektivavtalet. Vidare kunde man
anse den understödda stridsåtgärden vara olaglig om den står i
strid mot en klausul om fredsplikt i kollektivavtalet, mot en an-
mälningsskyldighet som ansluter sig till inledandet av stridsåtgärd
o. s. v. I denna lösningsmodell vore det enligt min mening nöd-
vändigt att överlåta avgörandet av denna fråga till arbetsdomstolens
prövning. Denna skulle alltså i varje enskilt fall bli tvungen att
avgöra huruvida den understödda stridsåtgärden i detta samman-
hang bör anses vara laglig.

Även om man begränsar laglighetskriteriet till att närmast angå
de nordiska länderna, kan man inte undgå de besvärligheter som
inhämtandet av faktamaterial och utredandet av de juridiska frå-
gorna för med sig. Utan att i detta sammanhang dessmera gå in på
denna fråga konstaterar jag dock att fredspliktens omfattning i t. ex.
Finland bygger på arbetsdomstolens mångåriga praxis. Eftersom
arbetsdomstolens domar endast publiceras på finska är det förenat
med stora svårigheter att i de övriga nordiska länderna på ett till-
förlitligt sätt få reda på huruvida en i Finland vidtagen strids-
åtgärd är laglig eller ej. I den tidigare omnämnda domen K 1188
fäste man i Danmark uppmärksamhet just vid detta problem.

De problem som presenterades i föregående stycke försvinner, om
man vid bedömning av sympatiåtgärdens laglighet redan till sitt
förfogande har en dom som berör den understödda stridsåtgärden.
Man kunde även tänka sig att uppskjuta behandlingen av målet
rörande sympatiåtgärdens laglighet tills lagligheten av den under-
stödda stridsåtgärden genom domstolsbeslut är avgjord. Å andra
sidan kan detta leda till orimligt långa dröjsmål. Dessutom är det
möjligt att lagligheten av den understödda stridsåtgärden av en
eller annan orsak överhuvudtaget inte hamnar till domstol för av-
görande.

I fall den understödda stridsåtgärden samtidigt sätts i verket i
flera länder kan det uppstå besvärligheter vid bedömning av sym-
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patiåtgärdens laglighet. En dylik stridsåtgärdssituation kan uppstå
t. ex. inom övernationella företag. Den lösningsmodell jag presen-
terat kan i en sådan situation leda till att sympatiåtgärden, trots
att det är fråga om „samma" primära stridsåtgärd, bör anses delvis
laglig och delvis olaglig. En dylik lösning kan inte anses vara
lyckad.

Jag har ovan allmänt behandlat lagligheten av sympatiåtgärd,
som vidtagits till stöd för utländsk arbetsstrid. De övernationella
företagen och inom dessa vidtagna stödåtgärder utgör en särskild
grupp inom detta problemkomplex. De övernationella företagens
kraftiga utveckling under den senaste tiden har lett till att upp-
märksamheten även blivit fästad vid de problem deras maktutöv-
ning föranleder på arbetsrättens område. Härvid kan man inte be-
gränsa sig till arbetslivet och arbetsrätten i varje enskilt land utan
man blir tvungen att granska problemet ur ett mera vidsträckt
perspektiv.31 Vad gäller de övernationella företagen är det först
och främst skäl att konstatera att det arbetstagarförbund som sitter
vid förhandlingsbordets ena sida har svårt att veta vem som sist
och slutligen avgör frågorna för det övernationella företagets del.32

Det torde inte föreligga något tvivel om att det övernationella
företaget har intresse i att intensivt följa med löneutvecklingen i
olika länder. Likaså strävar det till att påverka löneutvecklingen
samt till att denna fråga inte avgörs helt och hållet lokalt. Be-
tydelsen av denna faktor är dock relativt liten i Norden eftersom
här slutes ganska få kollektivavtal på företagsplanet. En annan
faktor som det i detta sammanhang är skäl att fästa uppmärksamhet
vid utgör de övernationella företagens möjlighet att förflytta pro-
duktionens tyngdpunkt från ett land till ett annat. Om t. ex. löne-
utvecklingen i ett land inte är förmånlig kan produktionen helt
eller delvis överflyttas till ett annat land. Dylika överflyttningar är
utan tvivel förenade med svårigheter och kostnader vilket innebär
att de knappast i första taget kommer att användas som „påtryck-
ningsmedel" gentemot arbetstagarparten.33

Stödåtgärder som vidtagits inom ramen för övernationella före-
tag borde enligt min åsikt i princip bedömas på samma sätt som
jag ovan har rekommenderat för sympatiåtgärder, som vidtagits till
stöd för utländsk konflikt i allmänhet. Man kan dock hävda att
man borde förhålla sig mer frisinnad mot stödåtgärder som vid-
tagits inom ramen för övernationella företag än mot sympatiåt-
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gärder, som vidtagits för att stöda andra utländska arbetsstrider.
Detta kan motiveras med att då kapitalet blivit internationellt bör
också dess motpart d. v. s. arbetstagarföreningarna i detta avseende
bli internationella.34 Enligt min mening skulle detta även leda till
att arbetstagarnas föreningar borde få vidtaga påtryckningsåtgärder
utan att olika statsgränser skulle beaktas vid bedömning av arbets-
stridens laglighet. I detta sammanhang kan även konstateras att
det knappast råder något tvivel om att de arbetsrättsliga problem,
som uppstått i samband med de övernationella företagen, i hög
grad ledde till att man intog ett stadgande rörande laglighet av
sympatiåtgärd, som vidtagits för att stöda utländsk arbetsstrid, i
Englands nya Trade Union and Labour Relations Act 1974.35

Slutligen önskar jag fästa uppmärksamhet vid ett problem som
ansluter sig till stödåtgärder inom ramen för övernationella företag.
Av en lovlig sympatiåtgärd kräver man att den inte påverkar det
egna kollektivavtalet. Det är dock förståeligt att arbetstagarna i ett
övernationellt företag fäster uppmärksamhet vid i olika länder
arbetande arbetstagares arbetsförhållanden inom ett och samma
företag. Det är även förståeligt att man strävar till samma arbets-
villkor oberoende av gränserna mellan olika länder.36 Härvid kan
det lätt hända att stödåtgärderna anses olagliga av den orsaken att
de indirekt påverkar det egna kollektivavtalet för de arbetstagare,
som vidtagit en sympatiåtgärd. Jag hänvisar här till vad jag anförde
i den andra underavdelningen av detta anförande rörande kriteri-
erna för lovliga sympatiåtgärder.

NOTER

1 Den s.k. arbetsfredskommittén, som tillsattes i Finland för att reformera
lagen om kollektivavtal, föreslog att ett motsvarande stadgande skulle införas i
lag. Förslaget ledde dock inte till lagstiftningsåtgärder. Se työrauhakomitean
osamietintö I (arbetsfredskommitténs I delbetänkande) s. 2 och 17.

2 Se rörande den historiska utvecklingen av sympatiåtgärder i svensk rätt
bl. a. Axel Adlercreutz, Kollektivavtalet. Studier över dess tillkomsthistoria,
Lund 1954, s. 492-495.

3 Se Folke Schmidt, Arbetsrätt I, Lund 1972, s. 195 ff.
4 Se Folke Schmidt, Politiska strejker och fackliga sympatiåtgärder (Schmidt),

Stockholm 1969, s. 50.
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5 Se i detta sammanhang bl. a. C. Ove Christensen, Bemærkninger til Hoved-
aftalen af 18. november 1960 mellem Dansk Arbejdsgiverforening og Lands-
organisationen i Danmark, De samvirkende Fagforbund. Juristen 1961 s. 239 f.
samt samma, Arbejdsretsloven, København 1974, s. 42 f.

6 Se Knud Illum, Den kollektive arbejdsret. 3. udgave, København 1964, s.
251.

7 Se Per Jacobsen, Kollektiv arbejdsret, København 1972, s. 255 f. samt
Christensen, Arbejdsretsloven s. 42.

8 Se Kristen Andersen, Arbeidsretten og organisasjonene. 2 opplag, Oslo
1956, 202 ff. samt Knut E. Henriksen, Tariffavtale og fredsplikt, Oslo 1956, s.
90.

9 Se Andersen s. 204.
10 Se Antti Suviranta, Lausunto oikeustieteelliselle tiedekunnalle 9. 10. 1969

s. 3. I finländsk doktrin har Sipilä framfört åsikten att 7 § i lagen om medling
i arbetstvister borde iakttagas även då sympatiåtgärder vidtages. Se Arvo Sipilä,
Suomen työoikeuden pääasiat, Porvoo 1968, s. 164 ff. Jfr. dock Kaarlo Sarkko,
Om varsel vid sympatikampåtgärder. JFT 1969 s. 292-310.

I detta sammanhang torde det vara motiverat att kort konstatera att 1946
års lag om medling i arbetstvister utan tvivel uteslöt sympatiåtgärderna från
anmälningsskyldigheten. Enligt min mening torde man på basen av detta rätts-
genetiska faktum kunna dra den slutsatsen, att om man i L om medling i
arbetstvister hade velat utsträcka varselplikten utöver „parternas" krets i en
arbetstvist, så skulle detta även ha fastställts i normens språkliga uttryck eller
åtminstone i lagens förarbeten eller vid dess riksdagsbehandling. Såvitt jag
kunnat upptäcka, har detta dock ej skett.

11 Se närmare angående sympatiåtgärder i finländsk rätt Kaarlo Sarkko,
Työrauhavelvollisuudesta, Vammala 1969, s. 310—319. Se även Antti Suviranta,
Työrauhavelvollisuuden rajat. Lakimies 1969 s. 589, där han konstaterar föl-
jande med avseende på denna fråga (övers.): „Ett uppenbart motargument
utgör det faktum att lovligheten eller olovligheten av den understödda åt-
gärden inte har något att göra med det egna kollektivavtalet för den part
som vidtagit sympatiåtgärden: det borde likväl vara förbjudet att stöda en
olovlig stridsåtgärd i de fall då sympatisörerna inte själva är bundna vid något
kollektivavtal överhuvudtaget/4

12 Se Schmidt s. 51.
13 Se Schmidt s. 51.
14 Av denna orsak drar Schmidt den slutsatsen att en sympatiåtgärd, som

riktar sig mot fartyg under bekvämlighetsflagg, är laglig, fastän den under-
stödda stridsåtgärden inte vore laglig enligt lagen i bekvämlighetslandet. Se
Schmidt s. 55.

15 Se Jacobsen s. 263 f. Han behandlar på s. 264 f. domen K 1493, som
dock i första hand gäller arbetstagares rätt att vägra utföra strejkarbete och i
mindre grad sympatiåtgärd till stöd för utländsk konflikt. I det fall domen
angår hade man nämligen strävat att överföra strejkarbete från Norge til Dan-
mark, där arbetstagarna vägrade utföra det.

Gjerulff har kritiserat Jacobsens tolkning av domen K 1188. Se Th. Gjerulff,
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U. f. R. 1973 B s. 47 f., där han bl. a. konstaterar följande: „Efter sammen-
hængen må meningen være, at de danske arbejdsgivere ikke skal tåle en sym-
patikonflikt, når de er uden væsentlig inflydelse på hovedkonflikten og der-
med på dennes udvikling og afslutning. Dette synspunkt kan som foran nævnt
ved indenlandske konflikter føre til at begrænse sympatikonflikterne; det samme
må gælde konflikter i udlandet. Om det kan føre til helt at udelukke lovlig-
heden af sympatikonflikter vedrørende udlandet er derimod måske tvivlsomt."

16 Se Jacobsen s. 265 f.
17 Se Jacobsen s. 266 f. Han anser dock, att i fall det är fråga om vägran

att utföra strejkarbete, är det tillräckligt, att visa att den primära stridsåtgärden
är laglig enligt lagen i det land den vidtagits.

18 Se C. Ove Christensen, Betragtninger over sympatiaktioner til støtte for
udenlandske arbejdskonflikter. Nordisk administrativt tidsskrift 1962 s. 84—98
samt samma, Arbejdsretsloven s. 43, i vilken han försiktigt konstaterar att
„sympatiaktioner til støtte for udenlandske konflikter kan formentlig som
følge af det stærkt udvidede intenationale samkvem tænkes at blive mere
aktuelle end hidtil, og man kan vel ikke se bort fra, at aktioner til støtte for
lovlige konflikter i udlandet fremtidig i et vist omfang kan blive kendt lov-
lige."

19 Se Ilium s. 253 f., där han bl. a. konstaterar följande: „Saaledes som For-
holdene har udviklet sig, tør man spaa en stigende Modstand imod Aner-
kendelsen af danske Arbejderes og Arbejdsgiveres Indblanding i udenlandske
Konflikter. Herfor kan anføres, at den økonomiske Isolationspolitik, som
igennem de senere Aar er ført af adskillige Stater bidrager til at gøre Arbejds-
forholdene i højere Grad til et nationalt Anliggende, i mindre Grad til et
internationalt Fællesanliggende for de organiserede Arbejdere og Arbejdsgiv-
ere." Dessa motiv har dock förlorat i betydelse under de senaste åren då det
internationella samarbetet har utvecklats kraftigt såväl i Danmark som i de
övriga nordiska länderna.

Också Rise och De gerb øl förhåller sig skeptiska till lagligheten av en sym-
patiåtgärd, som vidtagits till stöd för utländsk arbetsstrid. Se Allan Rise og
Jens De gerb øl, Grundregler i dansk arbejdsret, 6. udgave, København 1973, s.
85. Se i detta sammanhang även Gjerulff, U. f. R. 1973 B s. 47.

20 Se Henriksen s. 92 samt Kaare Selvig (Inlegg under et arbejdsgiver-
juristmøte i 1962) s. 6. Se i detta sammanhang även Schmidt s. 28, där han
analyserar en dom av Norges högsta domstol angående tillämpning av boikott-
loven.

21 Ledamoten i arbetsdomstolen Kristen Andersen fäster i sitt yttrande
uppmärksamhet vid vissa rättspolitiska synpunkter. Enligt hans uppfattning
vore det orsak att diskutera huruvida det kan anses vara ändamålsenligt att
man får vidtaga sympatiåtgärd, för att stöda utländsk konflikt, utan att Ar-
beidernes faglige Landsorganisasjon har accepterat detta. Han poängterar dock
att utredandet av denna fråga inte ankommer på arbetsdomstolen utan på
parterna i huvudavtalet och eventuellt lagstiftaren.

I detta sammanhang vill jag vidare kort hänvisa till arbetsdomstolens dom
A.R.D. 1937 s. 22 ff., fastän den gällde en politisk stridsåtgärd. I detta fall
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hade Norsk Sjømannsforbund vid tiden för det spanska inbördeskriget gett
sina medlemmar order att lämna fartyg, som var destinerade till spanska ham-
nar. Majoriteten i arbetsdomstolen ansåg att förbundet då det utfärdade denna
order hade inkräktat på skeppsredarnas bestämmanderätt och samtidigt på
deras rätt att leda arbetet på ett sätt som stod i strid med de naturliga förut-
sättningarna för kollektivavtalsförhållandet. Se angående denna dom och mot
densamma riktad kritik närmare Andersen s. 199 f.

22 Se Selvig s. 6.
23 Se Selvig s. 6 f. Selvig konstaterar att det finns undantag till den tolk-

ningsregel han sist framfört. Som exempel nämner han en situation där man
i Norge har vidtagit en sympatiåtgärd, genom vilken man stöder en strejk i
en diktaturstat där strejk-rätt överhuvudtaget inte erkänns.

24 Se i detta sammanhang även ovan not 10.
25 Se i detta sammanhang även C. Ove Christensen og Ville Nielsen, Ar-

bejdsret, 1967, s. 120.
26 I det 1 moment man hänvisar till stadgas följande:
„In this Act "trade dispute" means a dispute between employers and workers,

or between workers and workers, which is connected with one or more of the
following, that is to say—

(a) terms and conditions of employment, or the physical conditions in which
any workers are required to work;

(b) engagement or non-engagement, or termination or suspension of employ-
ment or the duties of employment, of one or more workers;

(c) allocation of work or the duties of employment as between workers or
groups of workers.

(d) matters of discipline;
(e) the membership or non-membership of a trade union on the part of a

worker;
(f) facilities for officials of trade unions; and
(g) machinery for negotiation or consultation, and other procedures, relating

to any of the foregoing matters, including the recognition by employers or
employers' associations of the right of a trade union to represent workers in
any such negotation or consultation or in the carrying out of such procedures."

Se angående engelsk rätt innan detta stadgande rörande sympatiåtgärder
stiftades K. W. Wedderburn, Multi-national Enterprise and National Labour
Law. The Industrial Law Journal 1972, s. 16 ff., där han på s. 18 för Industrial
Relations Act 1971 konstaterar att "sympathetic industrial action in Britain as
part of an internationally co-ordinated campaign against a multinational
group would run . . . grave risks of liability . . ." På s. 19 framställer han även
en vädjan om att de nationella lagarna borde förändras så att internationella
stridsåtgärder skulle bli lagliga.

27 Se övriga stadgandena rörande arbetsfred i Trade Union and Labour
Relations Act 1974, 13—18 §§, vilka i lagen bildar kapitlen "Restrictions on
legal liability and legal proceedings" och "Collective Agreements".

28 Jfr. dock Christensen, Nordisk administrativt tidsskrift 1962 s. 95 f.
29 Se Schmidt s. 55, där han bl. a. konstaterar följande: „Kravet att primär-
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konflikten skall vara lovlig bör inte anses äga tillämpning i andra fall än då
det utländska landet har en lagstiftning som vilar på likartade grundsatser som
den svenska." Se även Gjerulff, U. f. R. 1973 B s. 48, där han träffande konsta-
terar: „Forfatteren gør sig til talsmand for, at hovedkonflikten også skal være
lovlig efter dansk ret. Det er svært at overse, hvad der ligger i denne udtalelse.
Hvad vil det sige, at en engelsk havnearbejderstrejke skal være lovlig efter
dansk ret? Mon man kan komme længere, end at visse grundlæggende princip-
per i dansk arbejdsret ikke må være tilsidesat; men det måtte vel også kræves."

30 Se i detta sammanhang även Jacobsen s. 267, där han hävdar att ut-
redning av primärkonfliktens laglighet enligt lagen i det land den vidtagits
för danska sympatiåtgärders del främst skulle ifrågakomma endast enligt norsk
och svensk rätt.

31 Se angående de arbetsrättsliga problem som övernationella företag för-
orsakar i allmänhet Wedderrburn, The Industrial Law Journal 1972 s. 12 ff.
samt Multinational enterprises and social policy. An ILO publication on multi-
national enterprises, Geneve 1973, s. 68—70 och 100 f., där särskild uppmärk-
samhet fästes vid rättsliga och sociala konflikter som uppstår mellan de na-
tionella rättsordningarna och stödåtgärder som vidtagits inom övernationella
företag.

32 Se Wedderburn, op. cit. s. 12 f.
33 Se Wedderburn, op. cit. s. 13 f., där bl. a. konstateras att "the multi-

national often has more opportunity to produce elsewhere, and even if this
threat is costly to implement, the possibility of expanding elsewhere is a credible
threat. This can alter the bargaining position of trade unions, as well as lead-
ing to competition between countries to attract investment".

34 Se i detta sammanhang även Weååerburn, op. cit. s. 18 f., där han fram-
lägger kritik vad beträffar detta problem inom EEC. Han konstaterar bl. a.
följande: "Such a freedom of movement for "labour" is not, however, in any
way the social correlative of a freedom of movement for "capital", partly be-
cause it relates to individual movement whereas rights for "capital" are essen-
tially rights for collectivised, accumulated capital. The logical correlative, of a
freedom of trans-national movement for "capital" would be a legal right of
trans-national, collective industrial action for "labour"."

35 Se t. ex. Weååerburn, op. cit. s. 18 f., där skarp kritik riktas mot stad-
gandena i Industrial Relations Act 1971 just vad beträffar de övernationella
företagen.

36 Se i detta sammanhang även Multinational enterprises anå social policy
s. 68 ff.
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