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Polens gamla kungaborg om honom bland hans hovmän viskades att
tre ting på T vår konung ofärd vållat:

Tria t jecerunt regi nostro væ:
tenacitas, tarditas, taciturnitas.

Detta förefaller vara just tre egenskaper som Nordens jurister bör
akta sig för att lägga i dagen inför den utveckling som nu är i gång
inom den Gemensamma Marknaden.

På eftermiddagen fortsatte förhandlingarna med sektionsmöten i
Folkets hus.

I sektion A behandlades under ordförandeskap av højesteretssagfører
HJEJLE ämnet

Internationalt og nordisk lovsamarbejde

Referenten, Justitsministeriets kommitterede i lovgivningsspørgsmåi,
kontorchef NIELS MADSEN, Danmark:

Det internationale lovsamarbejde — herunder også det nordiske — er
i de senere år vokset så betydeligt, at der er rimeligt at sætte organi-
sation af og principerne for dette samarbejde på programmet. Det
er også naturligt, at disse problemer drøftes netop på det nordiske
juristmøde, som altid har haft stor betydning for det nordiske lov-
samarbejde. Det helt generelle spørgsmål om betydningen af det
internationale lovsamarbejde er behandlet i Hovrättspresident Sture
Petréns foredrag i plenarmødet i formiddags og jeg vil derfor be-
grænse mig til nogle mere konkrete problemer i samarbejdet.

Det vil føre for vidt her at gøre rede for organisationen af de insti-
tutioner, som varetager det internationale samarbejde. Jeg må her
henvise til min skriftlige redegørelse i indlægget. Jeg vil dog nu prøve
at følge et forslag, som det går gennem de Forenede Nationer, Euro-
parådet og gennem det nordiske samarbejde. Hvis vi først interes-
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serer os for Forenede Nationer, beder jeg Dem se på tegningen side 5
i mit skriftlige indlæg. Vi kan så følge, hvorledes den nye konven-
tion mod racediskrimination er gået gennem FN:s forskellige organer.
Den begyndte i et underudvalg under menneskerettighedeskommissio-
nen, som beskæftiger sig med religiøse, nationale og racemæssige
mindretal. Det er i den nederste linje på tegningen. Dette udvalg ud-
pegede en rapportør, som insamlede oplysninger fra de enkelte lande
og afgav rapport til underudvalget. Dette underudvalg, der er me-
get teknisk præget, men også noget politisk, afgav så rapport med
konventionsudkast til menneskerettighedeskommissionen, som er mere
politisk præget. Vi er nu kommet op i næstunderste linje på tegning-
en. Her behandledes forslaget meget grundigt efter fornyede erklæ-
ringer fra regeringerne og det gik derefter til det økonomiske og
sociale råd, hvor det blev underkastet en næsten ren politisk be-
handling. Vi er nu kommet op i en af de små sateliter omkring gene-
ralforsamlingen. Fra det økonomiske og sociale råd gik forslaget så
til generalforsamlingen, hvor behandlingen blev forberedt i et af
generalforsamlingens stående udvalg, udvalget vedrørende sociale
spørgsmål. Herfra gik det til endelig afgørelse i generalforsamlingen,
hvor det blev vedtaget den 21 december 65. Konventionen skal så
gennemføres i de enkelte lande. Under hele gangen gennem FN:s
organisationer har der været kontakt mellem de nordiske lande, og
denne kontakt vil fortsætte ved gennemførelse af konventionen. Ser
vi dernæst på Europarådet, kommer vi til side 9 i indlægget. Vi kan
følge en konvention om fælles lov om voldgift/skiljedom. Den be-
gyndte i den rådgivende forsamlings juridiske udvalg, øverst lidt over
midten til venstre i tegningen. Dette udvalg foreslog, at den rådgiven-
de forsamling skulle anmode ministerudvalget at nedsætte et ekspert-
udvalg til at behandle dette problem. Dette blev vedtaget og et sådant
ekspertudvalg blev nedsat. Det er på næstunderste linje i tegningen.
Dette ekspertudvalgs forslag blev derefter behandlet i udvalg ved-
rørende juridisk samarbejde — CCJ — den næste linje i tegningen.
Efter anbefaling fra dette udvalg blev konventionen så vedtaget i
ministerudvalget og er nu gået til de enkelte regeringer. I det nor-
diske samarbejde kan vi for eksempel følge sagen om børns erstat-
ningsansvar. Sagen blev forberedt på et kontaktmandsmøde og på et
nordisk justitsministermøde blev det vedtaget at nedsætte udvalg
i de enkelte lande. Disse udvalg har derefter afgivet betænkning og
deres lovforslag har været behandlet på kontaktmandsmøder, på
justitsministermøder, på møder i Nordisk Råd og på fællesmøder
mellem Nordisk Råds juridiske udvalg og justitsministrene.

Jeg vender mig herefter til nogle konkrete problemer i lovsamar-
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bejdet. Først til det internationale. Jeg har her trukket to hovedpro-
blemer frem. Det første er, om vi fra nordisk side er villige til at
slække lidt på vor opfattelse af de traditionale frihedsbegreber, for
eksempel ytringsfriheden eller foreningsfriheden. Spørgsmålet er nu
aktuelt, efter at FN har vedtaget konventionen mod racediskrimina-
tion. Efter denne konvention skal staterne forbyde og straffe alle ud-
talelser, som fremmer racediskrimination, uanset på hvilken måde
dette sker. Herefter er fremsættelsen blot af meningstilkendegivelser,
der fremmer racediskrimination, ulovlige. Fra nordisk side har der
været modstand mod denne bestemmelse, idet det er fremhævet, at
det vilde være i strid med den nordiske opfattelse af ytringsfriheden
at forbyde udtalelser, der nok kan fremme racediskriminationen,
men som ikke indeholder usande beskyldninger eller ophidser til had
mod andre racer. Mange udviklingslande har vanskeligt ved at forstå,
at ytringsfriheden skal kunne misbruges på denne måde. Vi skal nu
i de nordiske lande prøve at gennemføre konventionen, og resultatet
vil vel nok blive, at vi begrænser ytringsfriheden på den måde, som
er foreslået i konventionen.

Det næste problem, jeg har trukket frem, er, om de nordiske lande
i videre omfang end tidligere bør være villige til, alene for at fremme
international retsenhed, at ændre retsregler på områder uden prin-
cipiel betydning, uanset at man i og for sig er godt tilfreds med de
gældende regler, som måske endda er ensartet i Norden. Vi kan her
se på en konvention, som er vedtaget i Europarådet, om hotelværters
ansvar. Efter konventionen påhviler der hotelværter objektivt ansvar
for indtil 3000 guldfrancs for beskadigelser eller bortkomst af ejen-
dele, som gæster på hotellet har haft med dertil. Ingen av de nor-
diske lande har ratificerat denne konvention. Man har ment, at
konventionen ikke var nødvendig, fordi gæsterne kan forsikre sig mod
dette tab, og fordi de gældende erstatningsregler, herunder hotel-
værternes ansvar for deres folk, var tilstrækkelige. Hvis flere lande
ratificerer konventionen, synes jeg nok, at gode grunde kunde tale
for, at vi også fra nordisk side bøjer af og tager loven, selv om vi i og
for sig finder den nu gældende ordning god nok. Jeg kan her hen-
vise til en udtalelse af den danske højesteretsdommer Theodor Petersen
i »Juristen» fornylig. Han siger, at internationalisering af love vil
støde på modstand, hvis man i stater med stærke traditioner på det
juridiske område ikke er forberedt på at ofre noget på fællesskabets
alter og vil indstille sig på en vis resignation. Det er jo almindeligt at
anse sit eget som det bedste, men det bunder nok ofte i vanens magt
og ikke sjældent forsoner man sig hurtigt med det ny. Han fortsæt-
ter med at nævne, at selv om det nordiske lovsamarbejde er godt i
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sig selv, vil en for stærk bundethed hertil rumme fare for en lidet
ønskelig isolation efterhånden som tidens hastige udvikling nedbryder
de nationale skranker. Vi må huske på, at vi lever i en så lille krog
af verden, at Nordens befolkning udgør mindre end en procent af
jordens befolkning.

Med hensyn til det nordiske lovsamarbejde vil jeg gerne først rejse
det hovedspørgsmål, om de enkelte nordiske lande er for tilbage-
holdende med at ofre nationale særordninger for at opnå nordisk
retsenhed. Det er klart, at det er lettest at opnå en ensartet nordisk
lov, hvis der i forvejen i realiteten er en næsten ensartet retstilstand,
således at de enkelte nordiske lande kan nøjes med at kodificere
uskriven ret eller kun skal gennemføre mindre, ofte kun formelle
ændringer i den gældende lovgivning. Det er da også klart, at det er
vanskeligere at opnå en ensartet nordisk lov, hvis flere af landene skal
ændre deres retstilstand. Man har anført, at det ofte er en fordel ved
det nordiske samarbejde, at man i et vist omfang i ellers ensartede
love kan bibeholde sådanne nationale særregler, som begrundes med
historiske hensyn eller gammel tradition i vedkommende land. Det må
da også erkendes, at det er bedre at få en sådan ensartet nordisk lov-
givning med enkelte nationale særregler end helt at opgive fælles
lovgivning på området. Hvis man imidlertid ser på en del tilfælde,
hvor det ikke er lykkedes at skaffe nordisk ensartethed, kan man nok
komme i tvivl om, hvorvidt man alltid har virkelig gode grunde for
at fastholde nationale særregler.

Vi kan fx. se på reglerne om eksstinktiv erhvervelse af løsøre: Som
bekendt er udgangspunktet i Danmark og Norge, at ejeren har krav
på at få sin ting tilbage, uanset om erhververen ved erhvervelsen var
i god eller ond tro. I Finland og Sverige er den almindelige regel, at
en erhverver kan beholde tingen, hvis han er i god tro. Den danske
sagkyndige har nu i sin betænkning foreslået, at dansk ret ændres i
retning af det finske og svenske standpunkt, således at den godtroende
erhverver som udgangspunkt får ret til at beholde tingen. Dette har
imidlertid vakt stort modstand i danske erhvervskredse. Jeg kan cite-
re en eklæring fra en af erhvervsorganisationerne. Den siger: »Der er
i betænkningen ikke fremført og kan efter vor opfattelse ikke frem-
føres tungtvejende praktiske argumenter for den ene eller anden prin-
cipielle løsning i spørgsmålet om vindikation eller eksstinktion. Da
enhver ændring i en indlevet retstilstand i sig selv er en ulempe, og
ethvert indgreb af lovgivningsmagten derfor må kræve en positiv
begrundelse i praktiske hensyn, mener vi, at resultatet må blive, at der
ikke her i landet gøres noget indgreb i den ordning, som har bestået
gennem mange år og som samtlige erhvervsorganisationer har udtalt
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sig til fordel for.» Den danske sagkyndige anfører heroverfor, at det
måske er rigtigt, at der ikke kan fremføres praktiske argumenter for
den ene eller anden løsning. Men netop, hvis man akcepterer det, er
der efter hans mening god grund til at søge nordisk retsenhed på dette
område, såfremt man iøvrigt er af den opfattelse, at nordisk retsen-
hed i sig selv er af værdi og derfor bør tilstræbes, medmindre den i de
enkelte lande vil føre til uheldige retstilstande. Spørgsmålet behand-
les nu i Nordisk Råd, og det bliver interessant at se, hvilket resultat
man kommer til.

Andre områder kan nævnes. Under den nordiske udvalgsbehand-
ling af ægtenskabsloven er der ikke opnået enighed om, hvorvidt
lysning altid skal være obligatorisk, om omstødelsestilfældene og om
skilsmissebetingelserne. For arveretten kan nævnes flere tilfælde:
Efter svensk ret kan arvelader ikke bindende give afkald på retten til
at oprette testamente, medens stillingen i dansk ret efter den ny arve-
lov er den modsatte. Indenfor strafferetten arbejder man for tiden
med at koordinere reglerne om bødestraf, men det er bemærkelses-
værdigt, at man i almindelighed ikke anser det for realistisk at gen-
nemføre en ensartet nordisk frihedsstraf. Som bekendt har Sverige
og i realiteten Norge kun én strafart, fængsel, medens de øvrige nor-
diske lande har to straffearter, hægte og fængsel eller fængsel og
tugthus.

Det er mig naturligvis magtpåliggende at undgå, at man af de
eksempler, jeg har nævnt, skal slutte, at det særlig er Danmark, som
har svært at undlade at fremsætte sådanne særforslag, og jeg vil der-
for yderligere anføre nogle nye eksempler. Jeg fortalte før, at lovfor-
slaget om børns erstatningsansvar nu har været genstand for nordisk
lovsamarbejde, og der er nu i det norske storting fremsat forslag
herom. Forslaget indeholder imidlertid en regel om, at forældre,
uanset egen skyld, skal erstatte skade, forvoldt af deres børn ved
uforsvarlig adfærd, dog kun indtil 500 kroner. Efter forudgående
forhandlinger kan det forudses, at de andre nordiske lande ikke vil
gennemføre en sådan regel. Om forslaget siges i den norske proposi-
tion: »De øvrige nordiske land har ikke villet gå inn for at ilægge
forældrene noget objektivt ansvar. Noe avgjørende argument for, at
en heller ikke i Norge skal innføre objektivt ansvar, er imidlertid
dette efter departementets oppfatning ikke.» Dette synspunkt begrun-
des med, at forsikringsselskaberne i Sverige efter praksis dækker for
indtil 2000 kronor udover det beløb, som barnet er skyldig at erstatte,
og da forsikring er meget udbredt, mener man, at man i Sverige
allerede nu har forsikringsmæssig dækning i videre omfang end det
norske forslag vil medføre. I marts 65 afgav Nordisk Vejkommité
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betænkning om færdselstavler. Kommitéindstillingen var enstemmig
og den vilde medføre helt ensartet udformning og anvendelse af
færdselstavler i de fire nordiske lande. På grund af den forestående
overgang til højretrafik har man i Sverige allerede nu udfærdiget nye
bestemmelser. De afviger imidlertid på enkelte, ikke ganske uvæsent-
lige punkter fra kommitéindstillingen, idet man fra svensk side har
ment at måtte tillægge hensynet til bevarelsen af visse kendte og
indarbejdede tavler større vægt end hensynet til at opnå nordisk en-
hed på området.

Det er klart, at der for alle disse særordninger kan anføres gode
argumenter. Jeg kan imidlertid ikke frigøre mig for det indtryk, at
nogle af dem kunde være undgået, hvis man fra alle sider var mere
indstillet på at opgive nationale særforslag til fordel for ensartet
nordisk løsning.

Jeg er imidlertid ikke blind for, at der på andre måder er alvorlige
hindringer og vanskeligheder for nordisk retsenhed. Professor Illum
har således nævnt, at der er for mange eksempler på, at der trods
fællesskab i hovedlinjerne i nordiske lovforslag er forskelligheder i
detaljerne, der ikke så meget skyldes forholdene i de enkelte nordiske
lande, som uenighed mellem de delegerede. Dette må naturligvis
forhindres ved, at man ved udnævnelse af de delegerede udpeger
personer, som har tilstrækkelig samarbejdsvilje. Endvidere kan næv-
nes, at, hvis man indenfor det enkelte land har undladt lovgivning
på et område, fordi man mener, at retspraksis bedre kan udfor-
me den smidigeste ordning, vil det naturligvis også være vanskeligt at
gennemføre en nordisk lovgivning. Erstatningsretten kan nævnes som
eksempel. Hvis de myndigheder eller organisationer, som skal be-
skæftige sig med reglerne, eller som reglerne angår, er organiseret på
forskellig måde, vil det også være vanskeligt at opnå ensartede regler.
Man kan nævne regler om tvangsfuldbyrdelse af domme, forlig og
pantebreve. Man må også være opmærksom på om den lovgivning,
som man ønsker ændret, er knyttet til andre uensartede love i de for-
skellige lande. Som eksempel kan nævnes regler om radioens ansvar.
Det er nærliggende her som udgangspunkt at tage reglerne om pres-
sens strafretlige og erstatningsretlige ansvar. Men disse regler er så
forskellige i de nordiske lande, at ensretsartede regler om radioens
ansvar næppe kan gennemføres. På trods af disse vanskeligheder bør
man naturligvis ikke undlade nordisk samarbejde på disse områder,
og man bør, som professor Arnholm siger det i Tidsskrift for Rets-
vitenskap nylig, heller ikke være altfor bedrøvet over, at man bliver
stående ved divergerende synspunkter. Han har ret, når han siger
at man ikke let skal finde et retsområde af de mere centrale, hvor
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man ikke vil have nytte af fælles nordiske drøftelser. »Det vil kunne
gi det ene land del i den innsikt og erfaring som folk fra det annet
land sitter inne med nettopp på dette område. Og fremfor alt vil det
verge oss mot å traske omkring hver med sine nedarvede selvfølge-
ligheter, regler man anser selvfølgelige, nettopp fordi man aldri
har tenkt skikkelig over dem, og hvor det kan være særdeles tanke-
vekkende å bli konfrontert med nabolandenes avvikende og kanskje
diametralt motsatte selvfølgeligheter.»

Efter denne gennemgang af vanskeligheder, der kan hindre nor-
disk lovsamarbejde, er det naturligt at spørge, om der kan anvises
nye muligheder for at lette samarbejdet. Samarbejdet varetages nu
permanent af Nordisk Råd, de nordiske justitsministrene og de nor-
diske kontaktmænd, og man kan derfor ikke vente, at der kan an-
vises mange værdifulde uprøvede muligheder. Muligvis kunde noget
opnås ved at udpege permanente fællesnordiske kommitéer, indenfor
afgrænsede områder, som man allerede har gjort indenfor strafferet-
ten. Man kunde måske vælge retsplejen eller den offentlige ret, for
eksempel forvaltningsretten. Man kunde måske også i videre omfang
nedsætte helt fælles nordiske udvalg til løsning af afgrænsede opgaver.
Et sådant forsøg er gjort med patentlovgivningen. Man kunde også
forsøge et endnu snævrere samarbejde mellem de enkelte nordiske
udvalg end det, der finder sted nu. Det må for eksempel være muligt
at undersøgelser af fremmed ret foretages alene i et af landenes
udvalg, således at resultaterne stilles til rådighed for de øvrige nor-
diske udvalg. Det er sket med hensyn til erstatningsretten. Endelig
kan man nævne, at samarbejdet bør søges gennemført betydeligt
hurtigere end nu. Dette forudsætter imidlertid, at de nordiske lande
har jurister til rådighed, der kan anvende betydelig mere tid til den
specielle opgave, de har fået, end de kan nu. Det er imidlertid klart, at
denne forudsætning meget vanskeligt kan opfyldes under de nu-
værende arbejdsforhold for jurister i de nordiske lande.

Afgørende for det nordiske lovsamarbejde er det imidlertid om
der fortsat er et levende ønske herom i alle de nordiske lande, og
om dette ønske er så stærkt, at man, det vil sige, såvæl nordiske ju-
rister i almindelighed som toneangivende institutioner og organisa-
tioner, herunder også erhvervsorganisationer, er villige til at bringe
betydelige ofre i form både af arbejdskraft og af afkald på nationale
særordninger for at få dette ønske opfyldt. Vi har tilstrækkelig gode
redskaber, men ønsker vi at bruge dem fuldtud?

4—653503
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Statssekreteraren OVE RAINER, Sverige:

Herr ordförande, mina damer och herrar!

Under förmiddagens plenarmöte har presidenten Petrén givit en skarpsin-
nig analytisk framställning av nordisk och internationell lagstiftning, som
bara en jurist av Petréns dimensioner och med hans mångsidiga erfarenhet
är mäktig. Av kommiteret Madsen har vi fått en uttömmande och allsidig
deskriptiv redogörelse för vad som hittills har uträttats och som pågår för
närvarande på nordiskt och internationellt plan. Madsen har avslutat med
kloka kommentarer och reflexioner beträffande vissa centrala problem, som
uppställer sig för den, som strävar efter en uniformering av lagstiftningen.
Jag kan för min del i allt väsentligt ansluta mig till de bedömanden och
de värderingar, som har kommit fram i de här båda inläggen, och jag vill
bara föra fram några synpunkter av mera pragmatisk karaktär, som even-
tuellt kan vara av intresse för nordiska jurister, som har att eller i varje
fall inom en framtid, som inte är alltför avlägsen, kommer att få ta ställ-
ning till frågor, som regleras genom internationell lagstiftning.

I anslutning till vad Petrén och Madsen anfört så begränsar jag mig till
tre huvudpunkter, för det första Madsens nordiska offervilja, för det andra
vad Petrén sade i förmiddags angående den metod, som man nu börjar
tillämpa, att gå fram med modellagar på det internationella området, och
den tredje frågan är vad man ibland kallar för monism eller dualism. Det
sista har framför allt betydelse vid en tänkt anslutning till en gemensam
marknad.

Vad offerviljan beträffar så är det alltså fråga om i vad mån man är be-
redd att i den nordiska rättslikhetens intresse offra nationella rättsregler.
Man bör som utgångspunkt ha klart för sig, att de ekonomiska och sociala
betingelserna i våra länder ännu så länge, på vissa områden i varje fall, är
olika. Det är därför naturligt, att man inriktar lagharmoniseringssträvan-
dena på sådana områden av rättslivet, där de betingelserna är likartade.
Det är ju vad som har skett, och det är väl en av anledningarna till att vi
har nått så långt som vi har gjort. Men samtidigt så kan den arbetsmeto-
den framstå som ganska bekväm och kanske negativ. Om man som många
gör gällande menar, att lagstiftningen inte bara skall återspegla den ekono-
miska, sociala och kulturella utvecklingen utan också stimulera den utveck-
lingen och driva den framåt, då kan man inte acceptera en sådan arbets-
metod. För egen del så anser jag, att även om man på det nationella pla-
net har anledning att ge lagstiftaren en så vidgad uppgift, så bör man på
det nordiska planet i varje fall gå fram med en viss försiktighet.

I sådana frågor då väsentliga ekonomiska och sociala olikheter inte före-
ligger utan svårigheterna att skapa enhetliga nordiska rättsregler huvudsak-
ligen beror på att man har olika teoretiska eller principiella utgångspunk-
ter, då borde förutsättningarna vara bättre för ett gynnsamt resultat av
harmoniseringssträvandena. Då är det ju väsentligen fråga om ömsesidig of-
fervilja för att använda Madsens terminologi, och det är en offervilja, där
offret i stor utsträckning består i att man tvingar sig till att tänka i nya
juridiska banor. Det kan nämnas flera exempel på bristande offervilja i det
avseendet men jag avstår ifrån det i den nordiska endräktens intresse.

Vad jag nu har sagt betyder inte, att man bör avstå från harmoniserings-
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strävanden på omraden, där de ekonomiska och sociala betingelserna är
olika. Även på de områdena kan man, som ju också har skett, nå betydande
resultat i begränsade frågor.

Jag vill också göra några korta reflexioner i anknytning till vad Petrén
talade om i förmiddags: Frågan om att arbeta på modellagar i det interna-
tionella lagstiftningsarbetet. Det är ju så, att vi på det nordiska planet har en
annan arbetsmetod än vad som förekommer exempelvis inom Europarådet.
Vi inriktar oss, som ju Petrén också framhöll, på att skapa enhetliga eller
i varje fall likartade lagar, medan man inom Europarådet strävar efter att
åstadkomma konventioner, som i sin helhet eller med mer eller mindre långt-
gående reservationer kan antas av medlemsstaterna. En mellanform som
man under senare tid har börjat laborera med är, som Petrén påpekat,
s. k. modellagar. Av de här modellagarna skulle varje land kunna ta de be-
stämmelser, som man finner kan intas i den nationella lagstiftningen utan
några större övervinnelser.

På svensk sida har vi, framför allt inom Europarådets krets, pläderat för den
här formen eller en liknande form av europeiskt lagstiftningssamarbete. Vi
har framhållit, att en väg som borde prövas är att — delvis med nordisk
förebild och delvis också med förebild från EEG — på vissa rättsområden,
där likartade regler är särskilt önskvärda, bedriva reformarbetet parallellt
med utbytande utav erfarenheter och synpunkter mellan de berörda lag-
stiftningsorganen, inte med det långtgående syftet att nå enhetliga regler
utan med en mera begränsad målsättning, nämligen att på vissa punkter,
där det är möjligt, skapa likartade regler. Ett arbete med den målsättning-
en borde i många fall ha större förutsättningar att ge resultat än ett arbete
på konventioner, som inte ens i en mycket urvattnad form kan antas av
respektive länders parlament. De här synpunkterna har från svensk sida
framförts senast vid det europeiska justitieministermötet i Berlin i våras.

Vi är medvetna om att en lagharmonisering av den här arten och efter de
här linjerna än så länge väl kanske får betraktas som ett framtidsperspek-
tiv, men det bör inte hindra, att man redan nu försöker bygga upp en
plattform eller en organisation för ett arbete efter de här riktlinjerna. I det
syftet så har från svensk sida förordats, att man skulle undersöka i vad mån
man inom Europarådet kan bygga upp någon motsvarighet till det nordiska
systemet, d. v. s. med kontaktmän för lagsamarbete, direkt samarbete mel-
lan nationella lagstiftningskommittéer, observatörer som följer det reform-
arbete, s^rn pågår i ett annat land, och kontinuerligt utbyte av informatio-
ner om det reformarbete, som pågår eller planeras. Eftersom ju Europa-
rådet som bekant inte söker undandra sig några arbetsuppgifter så är det
vår förhoppning, att det svenska förslaget skall få en positiv behandling.

Till slut så vill jag säga några ord i en fråga, som Petrén berörde och
som jag tycker är av mycket stor betydelse för den nordiske jurist, som för-
söker att blicka litet framåt i tiden, och det gäller de väsentliga problem,
som sammanhänger med en integrerad europeisk marknad. Det ämnet är
ju som alla vet mycket omfattande, och jag inskränker mig till bara några
korta reflexioner. Vid en tänkt anslutning till EEG så kommer vi att stäl-
las inför en mångfald rättsliga problem. T. ex. på etableringsrättens områ-
de kommer vi med säkerhet att tvingas att revidera vår lagstiftning på
grundläggande punkter, om vi över huvud taget skall räkna med att kom-
ma in i ett förhandlingsläge. I Sverige pågår för närvarande i de departe-
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ment som berörs ett omfattande utredningsarbete för att klargöra bl. a. de
rättsliga problem, som uppstår vid en eventuell anslutning till EEC. Ut-
vecklingen av harmoniseringsarbetet följs också fortlöpande. Ett motsva-
rande arbete bedrivs ju i de övriga nordiska länderna också.

I det här sammanhanget så vill jag bara något beröra frågan om vad,
som jag sade förut, man brukar kalla monism respektive dualism, när det
gäller att transformera internationella överenskommelser till gällande intern
rätt. Vid en anslutning till EEC så torde vi nämligen bli bundna av de be-
slut, som fattas i ministerrådet eller ett eventuellt associationsråd, och vi
blir också bundna av de direktiv, som utfärdas av EEC-kommissionen. En-
ligt min mening kan man inte tänka sig, att vi alltid skulle transformera de
bestämmelserna till dansk, finsk, isländsk, norsk respektive svensk författ-
ningstext, utan vi får räkna med att de bestämmelser, som utfärdas i Brys-
sel, omedelbart blir gällande rätt i de länder, som ansluter sig till EEC,
och att våra domstolar och andra myndigheter får tillämpa de bestämmel-
serna utan någon mellankommande inhemsk författningsakt. Fastän ett
nordiskt tillträde till den gemensamma marknaden inte är omedelbart fö-
restående, så tror jag, att det redan nu är aktuellt att försöka vänja nor-
diska jurister vid tanken, att den juridiska kunskapen kommer att få ösas
ur nya rättskällor.

Regeringsrådet KAI KORTE, Finland:

Herr ordförande, mina damer och herrar!

Jag är mycket tacksam, att de nordiska juristmötenas beslutande organ låtit
detta ämne, Internationellt och nordiskt lagsamarbete, ingå i mötets pro-
gram. Jag tror nämligen, att nordiska juristmötet som en stor och aukto-
ritativ församling kan genom att detta ämne behandlas fästa den stora all-
mänhetens och även statsmakternas uppmärksamhet vid de talrika problem,
som även på detta område ännu väntar på sin lösning.

Dagens båda referenter hovrättspresidenten Sture Petrén och kommite-
ret Niels Madsen har redan på ett utomordentligt sätt belyst dessa frågor.
Jag försöker därför att begränsa mig till några mera praktiska problem i
samband med internationellt och nordiskt lagsamarbete.

Vad först angår det internationella lagsamarbetet så är jag helt överty-
gad om att det inte egentligen finns någon meningsskiljaktighet angående
den principiella sidan. För att inte bli alltför isolerade måste vi med alla
tillgängliga krafter försöka deltaga i det samarbete, som pågår inom För-
enta Nationernas ram samt i Europarådet, Haag-konferensen och övriga
internationella organisationer. Referenten Madsen konstaterade, att vi här
i Norden kanske ännu i alltför hög grad hyser våra gamla nationella för-
domar, när det gäller att för främjande av större internationell rättsenhet
ändra våra egna lagar. Denna iakttagelse är berättigad även och i synner-
het för Finlands vidkommande. Men jag tror, att samtidigt som våra juris-
ter mer och mer inkopplas i det internationella samarbetet på samhällsli-
vets olika områden, så kommer utvecklingen att gå i en liberalare riktning.
Det skulle här vara av stor betydelse, om den yngre generationen redan i
samband med juridiska studier skulle erhålla en riktig uppfattning om den
växande betydelsen av internationell rättsenhet. Jag tror, att dessa synpunk-
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ter inte i tillräcklig mån iakttagits i vår juristutbildning. Den har varit ty-
piskt nationell.

Såsom Madsen konstaterade bedrivs det internationella lagsamarbetet i
allmänhet i form av konventioner. Då en konvention, som innehåller rätts-
regler, forberedes, är det helt naturligt, att den sakliga sidan av konven-
tionen granskas av justitieministeriet. Den formella sidan hör däremot all-
tid till ministeriet för utrikesärendena. En sådan tvåfaldighet förorsakar
alltid extra svårigheter inom förvaltningen, och situationen blir ännu vär-
re, om liksom i Finland båda myndigheterna ständigt lider brist på arbets-
kraft.

För att underlätta samarbetet mellan utrikesministeriet och justitieminis-
teriet har statsrådet i Finland i senaste maj månad tillsatt en bestående
kommission, som fått i uppdrag att behandla, förbereda och koordinera in-
ternationella lagstiftnings- och konventionsfrågor. Denna kommission kom-
mer säkert att ha stor betydelse hos oss. Finlands deltagande i Haag-konfe-
rensen har också nyligen omorganiserats så, att justitieministeriet förordnats
att fungera som det nationella organet för Haag-ärenden. Dessa i och för
sig ändamålsenliga organisatoriska åtgärder räcker dock inte till. Det be-
hövs andra åtgärder, innan vår insats i det internationella lagsamarbetet kan
anses vara tillräcklig. Det behövs större anslag, bättre möjligheter att an-
lita utomstående experter och det behövs ansenligt flera tjänstemän både i
UD och i justitieministeriet, kvalificerade språkkunniga tjänstemän, som
har för internationella uppdrag erforderliga juridiska kunskaper.

Om man jämför det vidare internationella samarbetet med det nordiska
helt organisationsmässigt, så måste man nog säkert konstatera, att vi här i
Norden i alla fall redan kommit ganska långt. Tack vare Nordiska rådet
och de nordiska justitieministrarna har samarbetet mellan justitieministe-
rierna i lagstiftningsfrågor organiserats så väl, att skillnaden mellan lan-
dets interna och det nordiska lagberedningsarbetet så småningom håller på
att försvinna. Med det nyss sagda vill jag inte alls opponera mig mot Mad-
sen, då han konstaterar, att det fortfarande finns många vanskliga problem,
som måste lösas, om vi ännu vill utvidga det nordiska lagsamarbetet. Jag
är helt enig med Madsen däri, att i vissa fall har vårt samarbete stött emot
det fenomen, som Madsen kallade »oenighet mellan de delegerade». Men
svårigheter av denna typ kan dock i de flesta fall elimineras i sakens sena-
re skede. Allvarligare hinder uppstår ofta, om vid remissbehandlingen av ett
— kanske enhälligt — nordiskt betänkande remissinstanser, alltså myndig-
heter eller intresseorganisationer, i något land sätter sig kraftigt emot det
gemensamma nordiska förslaget. Dessa svårigheter, tror jag, kan endast
övervinnas, om den allmänna opinionen i vederbörande land, i synnerhet
opinionen inom parlamentet, är gynnsamt inställd till det nordiska sam-
arbetet.

Såsom något slags konklusion vill jag till slut påstå, att det nordiska lag-
samarbetet fungerar organisationsmässigt redan nu friktionsfritt, men att
de resultat som genom detta arbete kan ernås är mera beroende av politiker
och den allmänna opinionen i våra länder än av oss jurister eller organisa-
tionens yttre former.
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Höyesterettsadvokat EINAR LOCHEN, Norge:

Herr formann, mine damer og herrer,

Kontorsjef Madsen reiste i sin interessante redegjörelse spörsmålet om nye
muligheter for å lette det nordiske lovgivningssamarbeid. Jeg hadde i den
anledning lyst til å stille spörsmålet om de metoder man hittil stort sett
har brukt i det nordiske lovgivningssamarbeid — parallellovgivning gjen-
nom flere generasjoner, i dag er tilstrekkelig effektive i en tid som presi-
dent Petrén karakteriserte i sitt foredrag i morges — en tid som er karak-
terisert av fellesmarked og en sterkt ökende utveksling, både av varer og
mennesker.

Jeg hadde lyst til å si litt om det arbeidet som Nordisk Råd har gjort
for å effektivisere lovsamarbeidet etter de nåværende metoder först. Nor-
disk Råd har i flere rekommandasjoner sökt å få til at det ikke bare blir
en feiles nordisk utredning som så går hver sin vei under behandlingen i de-
partementene og parlamentene. Man har prövd å få til at det også blir
ensartethet i behandlingen i departementene, at noenlunde samme propo-
sisjoner blir lagt frem på noenlunde samme tid for parlamentene, samt at
de respektive justiskomitéer samarbeider. Den rekommandasjon som om-
handler dette står på side 15 i kontorsjef Madsens redegjörelse. Det er fak-
tisk de senere år kommet i gang et visst samarbeid også mellom parlamen-
tenes justiskomitéer — såvidt jeg vet så har de seneste dagene justisko-
mitéene sittet sammen for å dröfte den nordiske patentlovgivning.

I den nordiske samarbeidsavtale, den s. k. Helsingforsavtale, er det også
inntatt en artikkel 37, som også står i kontorsjef Madsens redegjörelse på
side 15, hvor det heter at bestemmelser som er blitt til etter samarbeid mel-
lom to eller flere kontraherende parter må ikke endres av én part med-
mindre de övrige parter underrettes derom. Sådan underretning kreves dog
ikke i hastende tilfelle eller hvor det dreier seg om bestemmelser av mindre
betydning. Dette er en viktig bestemmelse for å holde en ensartethet som en-
gang er oppnådd, slik at den ikke faller fra hverandre. Jeg har ikke inn-
trykk av at den alltid overholdes.

Også når det gjeider feiles rettsanvendelser, så har man fra Nordisk Råds
side försökt å fremme forslag som kan lette denne. Det förste var forslaget
om en nordisk domsamling, som er gjennomfört fra 1956, og som inneholder
de viktigste dommer fra de forskjellige lands höyesterett.

Så fremmet Nordisk Råd et forslag i 1958 etter mönster av det man har i
Benelux-statenes lovgivningssamarbeid, nemlig å få i stand en rådgivende
domstol som kunne uttale seg når spörsmål om tolking av lover som var
tilblitt i nordisk samarbeide kom opp for en nasjonal domstol. Dette forslag
fikk ikke noen god mottagelse hverken i departementene eller i de remisse-
instanser som det ble forelagt for. Det ble bl. a. pekt på at det ville være
tidskrevende prosessmessig og kanskje kostbart for partene. Forslaget fikk
ikke, i det hele tatt ikke — tilslutning. Derimot fikk man til at det ble fore-
tatt en utredning av rettspraksis, i hvilken utstrekning praksis var likeartet
eller forskjellig i lover som var tilblitt i nordisk samarbeid. Det ble her
gjort en ganske omfattende undersökelse som er publisert i den nordiske ut-
redningsserie i 1961 under tittelen »Gemensam lagstiftning i rättstillämp-
ningen». Resultatene viste ganske stor overensstemmelse, men også visse unn-



Internationalt og nordisk lovsamarbejde 55

tak på forskjellige rettsområder. Det siste eksempel vi har på nordisk lov-
samarbeid peker kanskje hen mot nye metoder. Jeg tenker da på den nor-
diske patentlov, hvor man som kjent sikter på å få i stand et s. k. nordisk
patent, altså slik at et patent uttatt i ett land skal ha virkning også i de
andre nordiske land. Dette forutsetter igjen at de materielle regler må være
i alt vesentlig, for ikke å si vel nesten fullstendig like i landene. Det er
ganske interessant — jeg har fått tak i den norske proposisjon som er lagt
frem og har lyst til å sitere det som står der: »Da det av hensyn til en even-
tuell gjennomföring av det foreslåtte nordiske patentsöknadssystem vil være
nödvendig med en höy grad av ensartethet i nevnte lands patentlover, har
departementet under behandlingen av saken samarbeidet med de angjelden-
de departementer i de andre land. Den ensartethet som preger komitéens ut-
kast er derfor hva realiteten angår beholdt i de proposisjoner som nå frem-
mes overfor landenes nasjonalforsamlinger». Og så kommer det: »De sam-
me hensyn tilsier samme grad av ensartethet i de lover som disse nasjonal-
forsamlinger nå på grunnlag av de fremlagte proposisjoner måtte vedta».
Kort og godt, man sier altså til parlamentene at dere må ikke foreta noen
endringer. Og det er vel riktig, företar de vesentlige endringer så faller sy-
stemet. Men dette betyr jo da faktisk at man binder parlamentene og fak-
tisk minner jo dette da mere kanskje om en konvensjon enn om den tradi-
sjonelle parallellovgivning. Det skal bli interessant å se hvordan parlamen-
tene reagerer på dette at de faktisk blir bundet fra departementenes, regje-
ringenes side. I forbindelse med disse nordiske patent så er det også frem-
met forslag om at det muligens nödvendiggjör en nordisk klageinstans, en
slags nordisk domstol, som skal kunne overpröve beslutninger som tas av de
enkelte lands patentverk. Såvidt jeg forstår, denne sak er nu til utredning og
kommer ikke frem för senere i höst. Men det ligger vel i sakens natur at
hvis man får en slik ankeinstans, og såvidt jeg kan skjönne så må det være
en nödvendighet for ellers ville man lett få det til at det blir kjent at det er
lettere å få godtatt et patent f. eks. i Norge enn i Sverige, vel så tar man det
der. For å få ensartet bedömmelse så må man nesten ha en feiles klagein-
stans. Men de avgjörelser denne klageinstans i tilfelle treffer må være bin-
dende. I så tilfelle ville jo dette være et eksempel, det forste kanskje, på en
feiles nordisk domstol.

Jeg har lyst til å stille spörsmålet: Er dette vi her ser, er det et mönster
for noe som kanskje vil komme på flere og flere felter fremover? Jeg har
hört nevnt, jeg har ikke lest det, at i den utredning som nettopp er lagt frem
om mönster, skal det også være antydet nordiske monstre og kanskje en
klageinstans, og det er klart at et liknende system kunne ha sin plass også
her. Jeg vil i det hele tatt stille spörsmålet: Vil den ökede samhandel og
trafikk av mennesker i det fellesmarked som vi nu faktisk får fra 1. januar
1967, kreve eller skape behov for en större ensartethet både i lovgivning og i
rettsanvendelse enn den som er tilfelle i dag? Jeg hadde lyst å nevne som et
eksempel — det ble nevnt her trafikklovgivningen, hvor man i Sverige
hadde avveket fra kommissjonenes ensartede mönster. Jeg må jo si at om
det på noe område burde være ensartede regler så burde det være på tra-
fikkområdet med den fantastiske bilkjöring vi har over grensen, mener jeg.
Man kan jo faktisk bare sitt eget lands trafikkregler og hvis de varierer i de
forskjellige nordiske land, så må det bli store praktiske vanskeligheter. Så jeg
vil stille spörsmålet: Burde man ikke her enten frivillig rettet seg etter
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hverandre, eller hvis ikke det var mulig så burde man hatt en konvensjon?
Det er jo et faktum at ute i Europa så kommer vi opp mot andre metoder

enn de vi er vant til. Vi har Benelux, som såvidt jeg forstår, gjennomförer
sitt lovgivningssamarbeide i form av konvensjoner, og prover å sikre ensartet
rettsanvendelse ved et rådgivende domstolsorgan, altså noe slikt som ble
forkastet i Norden for seks—åtte år siden. Vi har videre fellesmarkedet hvor
som kjent fellesmarkedets organer delvis vil ha myndighet til å gi lover som
vil få direkte virkning som nasjonal lov i de enkelte land. Man prover å
sikre en feiles rettsanvendelse ved en bestemmelse i artikkel 177, som gir
nasjonale domstoler rett til når de får opp et tolkningsspörsmål som gjelder
traktaten eller en fellesmarkedslov, å legge tolkningsspörsmålet frem for fel-
lesmarkedets domstol. De nasjonale staters höyesterett er pliktig til å legge
slike spörsmål frem for fellesmarkedets domstol, og er bundet av den avgjö-
relse som der treffes.

Det er klart at vi kan ikke komme så langt og det er vel neppe behov for
så vidtgående skritt i dag i Norden. Jeg tror allikevel det kan være grunn til
allerede i dag å stille enkelte av disse spörsmål også på nordisk basis om
ikke annet, for å forberede oss på det vi i sin tid vel temmelig opplagt blir
konfrontert med i europeisk samarbeid.

Professor KNUT ROBBERSTAD, Norge:

Herr ordförar, högvyrde forsamling,

I dei ti minuttar som er maksimal taletid for kvar, kan ikkje kvar tala om
alle greiner i dette emne, og det er serleg ein ting eg vil koma inn på. Etter
Helsingfors-avtala 1962 skal det nordiske lovgjevingsamarbeid halda fram
»med henblik på at opnå den störst mulige overensstemmelse på privatret-
tens område». Det störst moglege går her på mellom anna det som er lov-
gjevingspolitisk mogleg. Det er »det muliges kunst» ein skal driva. Og den
opprekning som vi fekk i referentens innlegg,1 viser tydeleg at det er »det
muliges kunst» dei driv både i sak og tid, både når det gjeld resultat av
samarbeidet og når det gjeld den tid samarbeidet kan ta, på emne som er
oppe. Referenten tok upp drafting »om de enkelte nordiske lande er for tilba-
keholdende med at »ofre» nationale særordninger for å opnå en nordisk
retsenhed», og han set fram til eit aktuelt eksempel lovsamarbeidet om
ekstinksjon av retten til lause ting.

For meg som var norsk sakkunnig i dette samarbeidet, er ikkje dette ek-
sempel så enkelt som når ein berre ser på argumentasjonen (som er sitert i
referentens innlegg) mellom den danske sakkunnige og dei danske nærings-
organisasjonarne, særleg Provinshandelskammeret. Heile emnet for dette
samarbeid låg vanskeleg til. Det galdt m. a. gamle reglar, somme frå mil-
lomalderen, somme frå Norske Lov (1687), somme frå Sveriges Rikes lag,
og desse skulde nå forlikast og helst gå opp i ei högare eining. Dessutan
hadde samarbeidet teke til i ein tidligare omgang, då det var tale om revi-
sjon av lov om avbetaling, og der samarbeidsvillige menn hadde gjort fram-
legg om at vi skulde gå over til den svenske regel på dette punkt, og det
framlegget hadde vekt motstånd hos næringsorganisasjonane, og vart ikkje
vedteke i Stortinget.
1 Niels Madsen, Internationalt og nordisk lovsamarbeide, s. 16—22.
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Nokon hovudregel har i grunnen norsk lov ikkje i dette emnet. Vår lov
löyser ymse kategorier av tilfelle på ulike måtar, og når lærde menn set opp
statistikk over desse, viser det seg at i dei fleste tilfelle får eigaren vindisera
sin ting. Ein kan gjerna seia som referenten (s. 25) at vindikasjon er »ud-
gangspunktet». Men ein får ingen lovregel ut av dette. Det er klart at kvar
av desse ulike reglar har komme opp på sitt eige grunnlag og i sin sereigne
situasjon, slik som vanleg er i mange land, noko som er påvist av Erik An-
ners i hans bok Hand wahre Hand (Lund 1952. Rättshistoriskt Bibliotek,
ni).

Det me får å sjå på i problemlöysingi her, er eigedomsretten i vårt sam-
funn. Den inneheld prinsipielt to ting, (1) det å ha og bruka og nytta ut
tingen og (2) det å avhenda tingen, la tingen koma i sal. Og lovgjevings-
spörsmålet kan då få ein slik fasong: skal lovene preferera eigaren som vil ha
og bruka og utnytta sin ting, eller skal lovene preferera kjöparen eller
pseudokjöparen. Det er klart at i det finske og svenske systemet blir kjöpa-
ren preferert. I det danske og norske er det den gamle eigaren. Det er lett å
forstå at somme vil meina at bruk og utnytting er det viktigaste, og vil at
lovene skal gjeva eigaren vern, altså vindikasjonsrett. Andre vil meina at å
gjeve kjöparen og pseudokjöparen vern er viktigare, altså ekstinksjon.

Det er her eit spörsmål om risikoplasering, dermed og eit spörsmål om kven
som skal passa på: eigaren passa på sin ting eller kjöparen sjå seg före. Det
er spörsmål om kven av dei to skal ha det som med eit engelsk ord heiter
»stress», og til sist i aller, aller verste fall skal få hjarteinfarkt. Förer ein så
dette problemet bort på hovudmotsetnaden i den nasjonale politikken, viser
det seg at eigarvern, altså vindikasjon, höver best til eit drag i den borgar-
lege politikken, og kjöparvern, altså ekstinksjon, höver best til sosialistisk po-
litikk. Eg er ikkje aktiv politikar og vil ikkje med å peika på disse innlysande
ting ha sagt noko avgjerande om vårt lovgjevingsproblem, men gjerne om
noko av vanskane i samarbeidet.

Når det gjeld eigarvernet mot stuld, mot tjuven, har politimeisteren i
Oslo protestert sterkt mot at me skal föra inn ekstinksjon av eigedomsrett til
stolne ting, til tjuvegods. Dette kan ein ikkje visa til strafferettslovgjevarane
— skal dei gå härdare fram mot tjuvane, risikerar ein at dei krev eit nytt
fengsel, og det kan ikkje vera ein akseptabel konsekvens av ei ny lov om
ekstinksjon.

Når det gjeld spörsmålet om kven som skal passa på, enten eigar eller
kjöpar, har dessutan norsk rett ein regel som visst er ukjend i dei andre nor-
diske land, nemleg at utleggspant, tinglyst underpant i lausöyre for skatt og
annan gjeld, har full rettsvern og står seg mot den godtruande kjöpar.
Ingen kan kjöpa ein ting i Noreg utan å tenkja på at kanskje er det tinglyst
pant i tingen. Skal han vera trygg, bör han sjå etter i tinglysingsbökene etter
slikt, men det gjer ein ikkje. Kjöparen kan praktisk ikkje kjöpa tingen utan
å ta risikoen for at seljaren er ein heiderleg mann. Då er det ikkje rasjonelt
å leggja ein del av risikoen, nemleg vindikasjonsrisikoen, som kjöparen nå
har, over på eigaren. Ein skal ikkje i Noreg lata både eigar og kjöpar koma
under stress, når i dei andre nordiske land berre ein av dei gjer det.

Eg meiner at når vi samarbeider i nordisk lovsamarbeid, bör ein ha til
mål å finna slike reglar som kvart land kan ha påviseleg og innlysande nytte
av. Prinsipielle motsetningar får ein helst löysa med oppmjuking i problem-
stilling og med kompromiss. Like lovreglar i nordisk rett er i seg sjölv ein verd-



58 Knut Robberstad

full ting, men verdet er ikkje like stort i kvart lovgjevingsemne og det må
vurderast serskilt. Småting bör ein ikkje stivhalda på, når det er småting.
Det gjeld både frå nasjonalt og frå nordisk synspunkt. Og teoretiske prin-
sipp kan stundom i lovgjevingsarbeidet måtta reknast for småting.

Professor, dr. jur. W. E. VON EYBEN, Danmark:

Jeg skal begrænse mig til problemet nordisk lovsamarbejde. Det videregåen-
de lovsamarbejde har jeg ikke tilstrækkelig erfaring for til at kunne udtale
mig om. Til gengæld skal jeg aldeles afstå fra at kommentere konkrete lov-
givningssamarbejder i Norden, idet det rette forum for denne diskussion er
andetsteds.

Hvis man har læst referentens indlæg opmærksomt og sammenholdt det
med hans mundtlige udtalelser, hører man en vis forskel. De meget forsig-
tige udtalelser i det skriftlige indlæg er ligesom blevet forstærket i det
mundtlige. Når man udtaler sig frit om disse problemer — og hvorfor skulle
vi ikke gøre det i denne forsamling — så er sandheden jo den, at der i øje-
blikket for tiden er en vis krise i det nordiske lovsamarbejde. I den periode,
hvor man kom frem med de store formueretlige og ægteskabsretlige love,
var det virkelig klingende spil at lytte til. Således er det ikke mere. Der er
vel dem, der ligefrem siger, at nordisk lovsamarbejde forsinker og besværlig-
gør reformarbejde: Det er på mange områder fremsat en vis kritik imod det
nordiske lovsamarbejde. Selv om man måske kan erkende, at nogle af resul-
taterne ikke står i rimeligt forhold til de store anstrengelser, så er jeg dog
stadigvæk optimist og absolut ikke enig med dem, der kritiserer så stærkt.
Med Carl Jacob Arnholm kan man måske sige, at man skal ikke være be-
drøvet, om det mislykkes, for der er dog kommet meget ud af det intense
samarbejde, som er foregået. Men jeg tror dog alligevel, man skal være me-
get bedrøvet, hvis der efterhånden tegner sig et mønster, der ser helt ander-
ledes ud end det, vi hidtil har arbejdet efter. Og derfor bør vi finde frem til
metoder, hvorefter det kan gå noget bedre.

Der er fremkommet forskellige forslag, dels fra referentens side, dels i de
følgende indlæg, men man kunne måske også pege på andre muligheder.

Det er altid en vanskelighed, når enkelte delegater efter hjemkomsten skal
forsvare det, som de, ganske vist kun foreløbigt, er gået ind for. De øvrige
udvalgsmedlemmer har ikke hørt hele diskussionen og er derfor ikke over-
bevist. Det er en vanskelighed, som burde kunne overvindes. Man burde
måske i lidt højere grad end hidtil sende alle delegater sammen til fælles-
møder. Udvalgene bør måske være tilsvarende mindre. Män bør placere
disse fællesmøder relativt isoleret. Saltsjöbaden og Hornbæk er ikke til-
strækkelig isolerede steder. Jeg vil foreslå Ringkøbing i Danmark, som er en
udmærket by, men ligger ret afsides. Måske vil jeg dog foretrække Bygdes-
heim eller Visby. Det er meget vigtigt, at man får koncentreret alle dem, der
er med i arbejdet, således at man på et tidligt tidspunkt får diskuteret pro-
blemerne igennem.

Subsidiært måtte man ihvertfald kunne forlange, at de forberedende skrif-
ter og memoranda foreligger på et så tidligt tidspunkt, at man kan disku-
tere dem i de nationale udvalg, før man mødes. Altfor ofte ser man først
de papirer, som skal diskuteres, den morgen da mødet påbegyndes. Vel er
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nogle i stand til at improvisere, men der er dog grænser for improvisationer-
nes kunst, og resultaterne bliver sommetider præget deraf. Hvis skrifterne
sendes ud i tilstrækkelig god tid, kan de diskuteres i de nationale udvalg,
der kan give relativt frit mandat for den videre diskussion.

Et andet punkt er strejfet i de hidtidige indlæg: Hensynet til organisatio-
nerne. Det kan ikke skjules, at organisationernes indflydelse på lovgivnings-
arbejdet i alle lande er blevet så stor, at man bør koble dem ind på et me-
get tidligt tidspunkt, således at de ikke alene afgiver remisudtalelser vedrø-
rende den afsluttende betænkning. På den anden side bør de gøre sig be-
kendt med synspunkterne i de tilsvarende organisationer i de andre lande,
før de tager deres standpunkt i sagen. Søsterorganisationer i de nordiske lan-
de burde tale så meget om problemerne indbyrdes, at en enkelt organisation
ikke afviser noget, som andre organisationer akcepterer, ja, betragter som en
selvfølge. Jeg vil ikke kritisere organisationerne for deres standpunkter. De
må altid være på vagt overfor noget nyt, når de ikke ved, hvor det kan bære
hen, men man må have lov til at kunne gennemføre en diskussion indenfor
organisationernes rammer, således at man på et meget tidligt tidspunkt får
klarhed over, hvad der kan gennemføres, uden at man opgiver noget væsent-
ligt i de enkelte lande.

Lad mig pege på endnu et punkt: Skulle det blive meget vanskeligt at nå
frem til præcise fællesregler, må man i givet fald kunne nøjes med mere
udflydende regler, der dog i hovedsagen får det samme reelle indhold i de for-
skellige lande. Jeg ved godt, at mange kritiserer denne fremgangsmåde
stærkt, for man ved jo ikke, hvorledes sådanne regler vil blive praktiseret.
Men det er dog trods alt bedre at få sådanne regler end slet ikke at få
regler, og derfor bør man ikke være alt for bange for at akceptere sådanne
regler, selv om de kan blive fortolket forskelligt.

Engang i fremtiden — jeg tror ikke, at tiden er moden dertil endnu —
kan der komme rådgivende organer, som får lejlighed til at tage stilling til
spørgsmål af denne art. Og selv om de ikke eksisterer, og selv om det vil vare
længe, før de kommer, så opdager man dog alligevel, at der ofte opnåes
retsenhed på basis af regler, der rummer mulighed for forskellig fortolk-
ning.

Hele denne diskussion er måske i virkeligheden ført for et forkert forum.
Vi er vel i og for sig alle stort sett enige om principperne, men vi skal, som
der også er antydet, råbe andre op. Det er lovgivningsmagten, det er politi-
kerne, det er organisationerne, vi skal henvende os til, og derfor vil det være
meget hensigtsmæssigt, om denne konference kan give anledning til diskus-
sion i de enkelte lande, således at man får lejlighed til at tale ud om disse
spørgsmål med vore organisationer og med vore politiske instanser. Det nor-
diske lovsamarbejde bør ikke være noget romantik, men realiteter.

Generaldirektören ÅKE VON ZWEIGBERGK, Sverige:

Herr ordförande!

Mitt inlägg blir ytterst ensidigt. Det kommer uteslutande att röra immate-
rialrätten. Å andra sidan har jag sedan 1930 hela tiden sysslat med nordiskt
och internationellt samarbete på immaterialrättsområdet och skaffat mig vis-
sa erfarenheter, som jag gärna vill ge ifrån mig.
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Det var roligt att läsa referentens tryckta inlägg och bl. a. få förteckning-
en över olika nordiska projekt, som är genomförda eller i gång. För den som
bara sysslar på ett område har inte mycket överblick över de andra. Men
trots den mycket centrala ställning som jag vet att referenten har i nordiskt
lagstiftningsarbete, är fältet nu så stort, att det på mitt specialområde tap-
pats bort ett par saker. Jag kan inte se, att det nämns under avsnittet imma-
terialrätt på sidorna 20 och 21, att vi häromåret fick enhetliga varumärkes-
lagar, och det är ändå ett ganska vackert resultat. Vidare nämns såvitt jag
kan se inte de nordiska utredningar, som tillsattes förra året för problemet
om gemensam nordisk besvärsinstans i patentärenden. Det tredje saknade
jag först men fann det på ett annat ställe. Det är nämligen namnlagarna,
som vi fick för några år sedan i Danmark, Norge och Sverige. Namnrätten
hänför vi i Sverige mer deciderat till immaterialrätten, men här visar sig en
intressant olikhet. I Danmark återfinner man den under civilrätten. Olikhe-
ten har i Sverige tagit sig det praktiska uttrycket, att i samband med nya
namnlagen patentverket har blivit namnmyndighet, varvid man fäst avseen-
de vid likheten mellan namnet och andra kännetecken såsom firma och
varumärken.

Om man nu har sysslat med nordiskt arbete på immaterialrättsområdet
sedan 1930 kan man först fråga sig, vad har uppnåtts? Ser man på 30-talet,
40-talet och 50-talet så är det ganska litet, små ändringar i lagarna, natur-
ligtvis visst avbrott under kriget, men också i fortsättningen små ting. Sedan
plötsligt omkring 1960 fick vi de lagar, som redan är berörda, om upphovs-
rätt, om varumärke, om namn, och nu har vi antingen på propositionssta-
diet, på betänkandestadiet eller på ett sådant stadium, att det kommer be-
tänkanden senast nästa år, allt genomgånget inom immaterialrätten. Om
professor von Eyben talar om en kris i nordiskt samarbete, så skulle jag
kunna säga, att det är först under 60-talet, som det nordiska samarbetet i
det här seklet har lyckats på immaterialrättsområdet. Ett tidigt lyckosamt
grepp var på 1880-talet, då vi fick gemensamma nordiska varumärkes- och
firmalagar. Där har vi senare sett ett typiskt exempel på det som är en döds-
synd för nordiskt samarbete: man gick nämligen sedan och spolierade rätts-
enheten genom att ändra dessa lagar i de olika länderna utan att ens tänka
på att söka någon kontakt med grannländerna.

Nu har vi alltså fått och kommer att få ett stort antal nordiska lagar. Är
nu allt gott och väl på detta specialområde? Nej, absolut inte. Det var och
är kanske i viss mån fortfarande en styrka i det nordiska samarbetet, dess
formlösa karaktär, att det, som man påpekar, inte gäller konventioner i all-
mänhet, att man accepterar mindre olikheter. Det är en formlöshet som ut-
länningar brukar ha nästan omöjligt att begripa i början och som naturligt-
vis är något mycket säreget. Det har haft stora fördelar genom att man el-
jest hade haft svårare att komma fram mot en gemensamhet, om kraven ha-
de ställts högre. Men jag frågar mig, kan man inte nu lämna detta stadium
och nå därhän, att man i stor utsträckning skulle kunna komma till lagar,
som inte bara i stora drag utan i allo är lika. Man kan med fog oftast säga,
att lagarna i det väsentliga är lika. Men ett mycket värdefullt initiativ togs
av en dansk jurist, som skrev en artikel i tidskriften NIR om nordiska dis-
harmonier på upphovsrättsområdet. Det visade sig hur många i och för sig
små men dock tillsammantaget betydelsefulla olikheter det var. Ett av de
syften man vill vinna genom harmonisering av lagstiftningar är, att man i
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det ena landet skall veta, hur rättsläget är i det andra. Det uppnår man dock
inte, när det finns så pass mycket olikheter.

I fråga om patenträtten har förslag framlagts, som nu föreligger som
proposition i tre av länderna och kommer i september i Finland. Förslagen
uppfyller detta, att hela den materiella patenträtten är lika, och allt som
gäller patentbeviljandet. Det är därför att dessa kommittéer arbetade med
ett bundet mandat kan man säga. Man skulle komma fram till ett system,
som gör, att man kan granska en ansökan bara i ett land, men att den se-
dan kan beviljas t. ex. av danska patentverket och få giltighet i de andra
nordiska länderna, som om den hade varit beviljad av det landets egen pa-
tentmyndighet. Naturligtvis kan de nationella domstolarna sedan ge ogiltig-
hetsförklaring för det egna landet. Där har vi alltså exempel på något, där
man har känt sig tvungen att komma fram till likhet, och på kommittépla-
net har det gått utan större svårigheter.

Det som jag tycker är tråkigt med det nordiska samarbetet det är, att
enighet som har uppnåtts på kommittéplanet så ofta spolieras sedan. Jag
tror, att ett grundläggande fel här är, att man avger betänkanden var för
sig och inte gemensamt. Jag nämnde de två fallen om varumärke och firma
på 1880-talet. Där avgav kommittéerna gemensamma betänkanden. Sedan
har vi gjort det i det nordiska patentbetänkandet. Där har vi varit så nordis-
tiska, att vi har författat vissa avsnitt på danska, andra på norska och andra
på svenska. Jag tror, att man skulle vinna mycket genom att genomgående
avge betänkande samtidigt.

Professor JAN HELLNER, Sverige:

Herr ordförande, mina damer och herrar!

Jag skulle säga några ord om förhållandet mellan det nordiska samarbetet
och det internationella samarbetet på lagstiftningens område. Det är en frå-
ga av den största betydelse, som belysts genom presidenten Petréns föredrag
idag på förmiddagen och genom kontorchefen Madsens avhandling och an-
förande idag. Detta förhållande mellan internationellt arbete och den nor-
diska lagstiftningen tar sig uttryck och har betydelse i avseenden, som
kanske kunde förtjäna att ytterligare understrykas något. Jag skulle vilja ta
ett par exempel från områden, som jag har haft anledning syssla med.

Det ena rör köprätten. Presidenten Petrén nämnde, att 1964 års konven-
tion om uniform lag för internationella köp av lösa saker ger möjlighet för
de nordiska staterna att göra en reservation, så att denna lag inte blir till-
lämplig på avtal mellan dem som driver rörelse respektive har hemvist i de
nordiska staterna. Det kan tyckas som om under dessa omständigheter den
uniforma lagen inte behövde inverka så mycket på den nordiska lagstift-
ningen. Därtill kommer, att den uniforma lagen endast skall gälla för inter-
nationella köp. Vi skall i övrigt ha kvar våra nationella köplagar. Men man
kan inte slå sig till ro med detta. För närvarande pågår i Finland arbete på
en köplag, och det finns observatörer från de andra nordiska länderna som
följer detta arbete. Man kan räkna med möjligheten, att de nordiska köpla-
garna blir reviderade. Vi kan emellertid inte gärna samtidigt göra en re-
form av den nordiska köplagstiftningen, som går i en riktning, och anta en
lag för internationella köp, som går i en annan riktning. Det måste finnas
något slag av harmoni mellan dessa båda lagar. Man kan inte begära av dem
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som skall tillämpa dessa lagar, köpmän framför allt, att de skall arbeta med
två helt olika lagar, utan någon enhetlighet fordras. Jag tror att man kom-
mer att finna samma situation på många områden, och jag tror också att
man därvid måste ta hänsyn inte bara till internationell lagstiftning utan
också till internationella standardavtal och till annat juridiskt samarbete,
som försiggår utanför Nordens gränser.

Det andra exemplet berör just betydelsen av annat samarbete än det som
försiggår genom konventioner eller liknande. Det rör försäkring, närmare
bestämt i den Gemensamma marknaden. Flera talare har tidigare under-
strukit, att om de nordiska staterna skulle ansluta sig till den Gemensamma
marknaden, de kommer att ställas inför stora och betydande problem. Men
även om en sådan anslutning inte sker eller om den dröjer, måste vi i alla
fall ta hänsyn till den harmonisering och unifiering, som äger rum inom den
Gemensamma marknaden. Denna sker till stor del på sätt och med metoder,
som inte är så lättillgängliga för oss. Vad beträffar försäkringen, äger ett
samarbete rum inom Comité Européen des Assurances. Denna är en helt
privat organisation. De nordiska länderna är också representerade där. Den-
na kommitté har en kommitté för den Gemensamma marknaden. Denna
kommitté har i sin tur en underkommitté för juridiska frågor, och i denna
är de nordiska länderna ej representerade. Denna juridiska underkommitté
sysslar med unifiering av försäkringsavtalsrätten inom den Gemensamma
marknaden, och den har, enligt vad ledamöterna själva påstår, goda rela-
tioner till Kommissionen i Bryssel. Experter från Kommissionen deltar som
observatörer i den juridiska kommitténs sammanträden. En unifiering, som
äger rum på detta sätt, måste givetvis beaktas, om det skulle bli fråga om
att revidera den nordiska lagstiftningen om försäkringsavtal. För närvarande
står vår lagstiftning om försäkringsavtal ganska nära den tyska. Om den
tyska lagen förändras, kan vi inte underlåta att ta hänsyn därtill.

Man kan säkerligen finna många exempel av liknande slag. Detta ger an-
ledning bl. a. till två slutsatser. Den ena är, som redan har sagts här, att
även den juridiska undervisningen måste ta hänsyn till den internationella
utvecklingen. Den andra är, att vi måste vara beredda på att vår självbe-
stämmanderätt kan inskränkas, så att vi nödgas acceptera beslut, som har
fattats på annat håll utan vår medverkan, och godtaga rättsregler, som vi
inte har haft tillfälle att pröva på det sätt, som förut har varit vanligt. Det-
ta framhölls av statssekreterare Rainer, och jag vill gärna instämma med
honom häri.

Hovrättsrådet GUSTAF PETRÉN, Sverige:

Herr Ordförande!

Tillåt mig först att inlägga en protest mot professor von Eybens skildring av
det nuvarande tillståndet. Den var icke rättvisande enligt min mening. För
att inse detta behöver man bara i likhet med vad generaldirektör von Zweig-
bergk gjorde på ett område, immaterialrättens, blicka ut över en rad andra
fält, där nordiskt samarbete bedrivits. Den nya lagstiftningen om utlämning
och om nordisk straffverkställighet innebär på straffprocessrättens område
mycket betydande framsteg för nordiskt lagstiftningssamarbete. Det finns
andra exempel, gemensamma upphovsrättslagar, luftfartslagar och snart de
nya vägtrafikregler, som vi väntar att få inom kort. En publikation i tabularisk
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form utvisande det samlade resultatet av nordiskt lagstiftningsarbete är un-
der utgivande inom Nordiska rådet (NU 1965: 2). Ur den kan man hämta
ytterligare bevis för att vederlägga den karakteristik, som professor von Ey-
ben gav inledningsvis. Det är framför allt på skadeståndsrättens område,
som man har kunnat notera misslyckanden.

En kort kommentar till den organisatoriska tablå, som referenten har
lämnat. Av den framgår ej en svårighet, som inte heller blivit omnämnd,
nämligen den att vissa lagstiftningskomplex tillhör olika departement och
ministerier i de skilda länderna. Mellan statssekreterarna och motsvarande
tjänstemän samt övriga kontaktmän från justitieministerierna finns ett ut-
märkt samarbete, men på många punkter går lagstiftningsarbetet över grän-
serna för dessa departement och ministerier. Upphovsrättslagstiftningen t. ex.
ligger utanför justitiedepartementen i Danmark och Norge och även i Fin-
land, om jag inte har fel för mig. Denna bristande koordinering innebär
framför allt risker vid senare ändringar av lagstiftningen, då den löpande
kontakt som finns mellan justitieministerierna inte har någon motsvarighet
mellan åtskilliga andra ministerier. Här finns en punkt, som man borde upp-
märksamma mera. Man borde också tänka igenom vilka korrigeringsmöjlig-
heter som kan finnas.

Jag begärde emellertid egentligen ordet för en annan fråga, nämligen
spörsmål som sammanhänger med lagstiftningsarbetets internationella aspek-
ter. Vi har hela tiden utgått — och det är naturligtvis den viktigaste konse-
kvensen av en rättslig integration i Europa — från att Norden kommer att
nödgas anpassa sin lagstiftning till den europeiska. Men vi har också en
annan möjlighet, som vi bör utnyttja under mellantiden i avvaktan på att en
konfrontation mellan det nordiska och det kontinentala rättssystemet blir
aktuell och som vi inte har gjort mycket åt, nämligen att i ökad utsträckning
söka presentera vår egen rättsliga situation för omvärlden och göra den känd.
Den nordiska samarbetsöverenskommelsen, vanligen kallad Helsingfors-
konventionen, som kom till 1962 och som Nordiska rådet tog initiativet till,
var just ett försök att för omvärlden presentera det nordiska samarbetet över
huvud taget.

Vi har här i Stockholm den förträffliga publikationen Scandinavian Stu-
dies in Law, som genom att trycka spridda uppsatser från olika fält söker
introducera det nordiska rättssystemet hos en främmande publik. Däremot
misslyckades ett försök på 50-talet att utge en nordisk juridisk »yearbook»,
som årligen skulle lägga fram resultaten av rättsutvecklingen och lagstift-
ningsarbetet i våra länder för utlandet.

Jag tror, att det är viktigt, att vi tar upp hela denna fråga till nytt över-
vägande. Vi måste möjliggöra för dem, som på kontinenten och på andra
håll sysslar med internationellt lagstiftningsarbete, att på ett enkelt och smi-
digt sätt följa med vår rättsutveckling. Att så litet gjorts här är en stor för-
summelse. Det finns anledning att snarast försöka rätta till vad som felar.

Professor CURT OLSSON, Finland:

Herr ordförande, mitt herrskap!

Mitt yttrande gäller enbart det nordiska samarbetet. Här har dels av kontor-
chef Madsen, dels av flera andra talare framförts så många väsentliga saker,
att jag kan yttra mig tämligen kort.
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Det är närmast några praktiska synpunkter på det nordiska samarbetets
genomförande som jag ville komma med. En synpunkt av s. a. s. kvantitativ
art gäller valet av ämne för nordisk lagstiftning. Jag tror inte, att det är
lyckligt, att man som föremål för sådan lagstiftning utväljer en alltför liten
fråga och lägger ner stor kraft på den, utan man borde i stället välja ett
större område. Vi måste ju, som det har framhållits, i regel kompromissa
för att komma fram till resultat. Om utgångspunkterna är olika och vi har
bara en enda fråga, kan det vara svårt att kompromissa. Men bakar man in
detta problem i ett större sammanhang, så kan det hända, att det blir myc-
ket lättare att nå ett resultat.

Jag är ense med professor von Eyben då han sade, att när man nått slu-
tet av ett nordiskt lagstiftningsarbete och konstaterar, att enighet inte på al-
la punkter uppnåtts, man inte för den skull allena skall anse, att arbetet
misslyckats. Man kan också se saken så — och detta gäller särskilt när det
är fråga om ett område där man första gången bedriver nordiskt lagstift-
ningssamarbete — att arbetet är kontinuerligt fortgående. Första gången når
vi en bit på vägen. Vi når enhetlighet på vissa områden, på vissa punkter,
kanske blott harmonisering vissa länder emellan. Detta är redan något. Se-
dan kommer kanske en ny omgång och då kan vi sikta på större enhetlighet.
En strävan efter fullständighet när det gäller bedömningen av resultaten är
inte alltid den rätta attityden.

Lagstiftningens kontinuitet borde kanske också annars mera än hittills be-
aktas i det nordiska samarbetet. Om man utgår från att åtminstone de vik-
tigaste rättsområdena ständigt är under arbete kunde man tänka sig att del-
vis knyta arbetet till de nordiska juridiska institut, som har grundats och
skall grundas. Visserligen skulle instituten inte ägna sig åt att skriva lagtex-
ter. Men de skulle för det första följa med lagstiftningens och den rättspoli-
tiska diskussionens utveckling i olika länder och sålunda särskilt bevaka den
internationella sektorn. De skulle vidare ta initiativ till samhällsvetenskapliga
utredningar och hålla kontakt med sociologer, ekonomer etc. i syfte att skaf-
fa den samhällsvetenskapliga grund för lagstiftaren, som vi sanningen att
säga ofta saknar i dag. Dylika institut kunde också ta initiativ till egentliga
lagstiftningsåtgärder.

Høyesterettsadvokat ANDREAS ARNTZEN, Norge:

Det skandinaviske og internasjonale lovsamarbeid seiler i medvind på det
24. nordiske juristmöte — i så sterk medvind at vi muligens kan komme i
fare for å kullseile underveis. Jeg stiller et stort spørsmål ved berettigelsen
av å anvende verdifull arbeidskraft i forbindelse med sporsmålet om å opp-
nå rettsenhet vedrørende regiene for barns erstatningsansvar. Jeg stiller meg
også tvilende overfor nytten av de skandinaviske tyrefektninger som tydelig-
vis har föregått med hensyn til spørsmålet om vindikasjons- contra ekstink-
sjonsregler. Og jeg steiler når Europarådet utarbeider konvensjon om ho-
tellvertens ansvar for gjestenes eiendeler! Man må gjøre seg opp en mening
om hva som egentlig er målsettingen ved det internasjonale lovsamarbeid.
Det er meget verdifullt at man på det internasjonale plan drøfter lovgivning
og rettsspørsmål. Står man overfor spørsmålet om å innføre rettsenhet i de
forskjellige land, må man imidlertid ta standpunkt til om dette bør være et
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mål i seg selv, eller om rettsenheten bare er et middel til å fremme andre
viktige formål. Personlig tror jeg det siste, og jeg stiller meg derfor kjølig
overfor bestrebelsene på å oppnå rettsenhet når det gjelder forholdet mel-
lom hotellverten og hans gjest!

Man er fremdeles kommet såpass kort når det gjelder det internasjonale
lovsamarbeid og arbeidet for ensartet lovgivning, at emnevalget må foretas
med stor omhu. Man må ta for seg vesentlige rettscmråder der ensartet lov-
givning kan styrke internasjonalt økonomisk og kulturelt samkvem. Vi må
også legge stor vekt på fremme av humanitære rettsregler — rettsregler som
sikrer menneskerettighetene. På den annen side må man være oppmerksom
på at kvalifisert juridisk arbeidskraft er mangelvare i de skandinaviske land,
og bl. a. av denne grunn er tiden ennå ikke inne til å arbeide for rettsenhet
for rettsenhetens egen skyld, eller på områder hvor det bare dreier seg om
juridiske finesser uten praktisk betydning for det internasjonale samkvem.
Et annet forhold man også bør ta i betraktning, er at den offentligrettslige
lovgivning av nasjonal karakter har fått en stadig voksende betydning. På
dette område er det bare begrensede muligheter for internasjonalt samar-
beid. Og da den offentligrettslige lovgivning ofte involverer spørsmål som er
viktige for den enkelte borgers rettssikkerhet, må man vokte seg for å la in-
ternasjonalt lovsamarbeid og lovgivning legge så stort beslag på den dispo-
nible juridiske arbeidskraft at det går ut over nasjonal lovgivning og nasjo-
nale rettssikkerhetsinteresser.

Hovrättsrådet PER RYDING, Sverige:

Herr ordförande, mina damer och herrar!

Jag ville bara närmast i anledning av høyesterettsadvokat Løchens inlägg
komma med några små praktiska synpunkter i fråga om möjligheten att ut-
nyttja de fördelar, som den redan föreliggande samnordiska lagstiftningen
har. Därvid får jag förutskicka, att mina föga omfattande erfarenheter på
området är helt begränsade till svenska förhållanden.

För det första förefaller det mig som om man vid den juridiska undervis-
ningen skulle kunna betydligt mer än som sker utnyttja kommentarer och
rättsfall från de andra nordiska länderna, naturligtvis med det mycket nyt-
tiga påpekandet av skillnader och fallgropar, som finns i materialet. Det
samma gäller också om det juridiska författarskapet, och där har vi ju nu i
Nordisk Domssamling ett mycket gott hjälpmedel.

För det andra syns det mig som om också domstolarna skulle kunna bättre
utnyttja rättsfall och litteratur från de artdra nordiska länderna, när det
gäller samnordisk lagstiftning. Det händer alltför sällan, att man ser annat
än svensk litteratur citerad även på områden, där man inte kan hitta något
av vikt i den svenska litteraturen. Jag menar, att en större uppmärksamhet
i domstolarna på övrig nordisk rättspraxis skulle något minska riskerna för
att praxis divergerar på ett område, där lagtexten är enhetlig.

För det tredje, och det är kanske det dristigaste, undrar jag, om inte nor-
diska advokater skulle litet mera utnyttja den möjlighet som finns att upp-
träda vid svenska domstolar. Men då behöver det också skapas ett lättill-
gängligt arbete, där man kan få en översikt över likheter och olikheter mel-
lan dansk, finsk, isländsk, norsk och svensk processlagstiftning. I förlängning-
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en av det arbetet skulle man kanske så småningom också kunna tänka sig
att även processlagstiftningen drogs in i de fält, där man undersökte möj-
ligheter till ökad harmonisering. Den svenska rättegångsbalken har ju efter
sitt antagande undergått så otaliga ändringar, att det kunde vara rätt natur-
ligt, om man vid fortsatta förändringar också såg efter om man kunde fin-
na goda uppslag från de andra nordiska processlagarna och därvid också
vinna ökad likhet.

Docent, jur. dr. ZACHARIAS SUNDSTRÖM, Finland:

Herr Ordförande, mina damer och herrar!

Det förefaller mig som om den nordiska skutan i fråga om rättssamarbete
skulle vara så pass trögseglad att inget mått av medvind kommer att stjälpa
den i första taget. Det förefaller som om detta skulle bero av närmast fyra
typer av svårigheter vilka jag här fäst mig vid,

a) svårigheten att koordinera olika nationella intressegrupper som ofta
kan ha särdeles olika uppfattning om ändamålsenligheten av en samnordisk
reglering,

b) svårigheten att ändra och till förändrade förhållanden anpassa nordisk
rätt som förenhetligats,

c) svårigheten att följa med aktuella behov inom området sedan de till-
fälligt sammansatta kommittéerna upplösts efter att deras arbete slutförts,

d) och slutligen svårigheten att anpassa samnordisk rätt till sådant som
sker vid utom-skandinaviska unifieringssträvanden.

Jag skulle vilja föreslå en metod varmed dessa svårigheter kunde över-
kommas till fördel för det skandinaviska rättssamarbetet, en metod som är
baserad på den utväg amerikanerna anlitat just i syfte att bemästra nämn-
da problem. De har tillsatt en kommitté som de kallar Commissioners of
Uniform Law och scm består av medlemmar vilka utses mer eller mindre
permanent av de olika staterna. Deras verkställande organ är en Chief Com-
missioner; till honom kan de olika staterna rikta revisionsförslag, ändrings-
förslag och även förslag om sådana rättsområden som borde tas upp för
eventuellt förenhetligande. De uppenbara fördelar som systemet erbjuder
gör att jag, ehuru medveten om att rätt stor tvekan råder i fråga om sam-
nordiska institutioner, velat underställa till bedömande huruvida man ej
borde närmare undersöka nyttan av en dylik instans, isynnerhet som man på
basen av de amerikanska erfarenheterna kan vänta sig att den skulle kunna
lösa de problem som för närvarande kanske kraftigast hindrar en raskare
seglats i det nordiska rättssamarbetets tecken.

Sekretær ARNE PLATOU HUSFELDT, Danmark:

Ja, der er i denne højst interessante diskussion fra enkelte sider rejst tvivl
om værdien af nordisk retsenhed. Jeg tror dog at kunne fastslå, at største-
delen af talerne er enige i, at dette er om måske ikke målet i sig selv, så
dog i hvert fald en tilstand, som er særdeles vigtig at stræbe efter. Der er
vist heller ingen tvivl om, at i disse tider, hvor vi står over for en fælles-
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markedstrusel, kan man vist godt sige, med overnationalt fastsatte retsnor-
mer, dér er det vigtigt, at vi her i Norden når frem til enhed på alle væ-
sentlige områder i hvert fald. De fælleseuropæiske normer vil utvivlsomt i
givet fald få indgribende betydning, idet de jo endda går så langt ned som
til at bestemme om hotelværters ansvar og lignende, som jeg ganske rigtigt
vil indrømme ikke kan se nogen særlig grund til at have internationalt fast-
sat, men så langt ned går det altså. I denne forbindelse vil jeg gerne frem-
drage en sondring, som måske faktisk først egentlig blev fremhævet af hov-
rättsrådet Petrén, men som man også kan udlede af referentens indledning,
nemlig sondringen mellem internordisk lovsamarbejde og retsenhed og in-
ternationalt lovsamarbejde og retsenhed. Jeg kunde måske løbe en fare her
at blive for højtravende, men vil for at afværge enhver beskyldning i så
henseende tage mit udgangspunkt i ordstyrerens indlæg i takketalen i for-
middags, hvor han mindedes, da han stod, som mange af os her har gjort,
på £>ingvellir og mindedes de gamle islændinge, som drog til ting for at
stifte ret. Vel er naturligvis de i vore grundlove nedfældede frihedsrettighe-
der i høj grad af vesteuropæisk eller rettere vestlig karakter, men jeg tror
alligevel, man kan fastslå, at vi her i Norden har en ganske bestemt opfat-
telse af disse frihedsrettigheder, og det er her, jeg måske særlig føler mig
beføjet til at drage et enkelt punkt ind i debatten. Referenten nævnte et
internationalt krav, kan man vist godt sige, om, at der bliver fastsat be-
stemmelser om, at udtalelser, der kan fremme racediskrimination, skal an-
ses for at være strafbare. Jeg har i længere tid gennem arbejde for Ministe-
riet for Grønland beskæftiget mig med de særlige problemer, vi har på
Grønland. Det kan i denne forbindelse nævnes, at Samfundsforskningsud-
valget for Grønland har udgivet en særlig rapport om forholdet mellem
grønlænderne og »de andre danske» på Grønland. Denne rapport er blevet
offentliggjort som udvalgets andre rapporter og har blandt andet givet an-
ledning til en ret livlig debat i »Grønlandsposten» og andetsteds, men na-
turligvis først og fremmest på Grønland. Det kan ikke undgås, at sådanne
offentlige debatter i mange tilfælde sikkert i høj grad vil overskride de
grænser, som en retsregel som den, der nu kræves indført, ville fastsætte. I
denne forbindelse mener jeg, at det er nødvendigt, at vi fra nordisk side
besinder os på, hvad der er af væsentlig betydning i vores fællesnordiske
retsopfattelse. Det kan være meget godt med diskussionerne om de forskel-
lige obligationsretslige regler, og jeg har da virkelig absolut den allerstørste
sympati og respekt for de synspunkter, som blandt andre professor Robber-
stad fremførte med hensyn til visse af disse retsregler, som man kan følge
helt tilbage til middelalderen, og som man ikke synes, at man uden videre
kan lave om på. Alligevel bliver jeg nødt til at tilføje, at det sikkert i dag, i
vor tid, er nødvendigt at komme videre og at sørge for et virkeligt effektivt
nordisk lovsamarbejde på disse områder; her kunne man i øvrigt utvivlsomt
med fordel henvise til professor von Eybens indlæg, og hele spørgsmålet om
det nordiske lovsamarbejde burde sikkert kulegraves meget indgående. Også
det europæiske og det videregående internationale lovsamarbejde bør nu
kunne tilgodeses i vidt omfang; men i hvert fald de væsentligere principer
i vor retsopfattelse bør man fra nordisk side ikke desto mindre om fornødent
stå sammen om og hævde i internationalt sammenhæng, som hovrättsrådet
Petrén var inde på, og ikke give køb på, selv om man stilles over for nok så
kraftige krav derom fra anden side.
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Professor BERNDT GODENHIELM, Finland:

Herr ordförande, mina damer och herrar!

Mot bakgrunden av mina erfarenheter av såväl nordiskt som internationellt
lagsamarbete har jag med mycket stort intresse hört på diskussionen. Det
har varit många viktiga idéer, som här har kommit fram idag. jag vill där-
för för styrelserna för de nordiska juristmötena föreslå, att de överväger i
vilken mån det kan vara möjligt att publicera resultatet av dagens förhand-
lingar inklusive presidenten Petréns föredrag i morse som en separat skrift
och inte endast låta dem ingå i nordiska juristmötenas förhandlingar, som
jag tror kanske inte når den krets som detta är värt att nå. En av talarna
idag nämnde, att vi egentligen talar inför fel forum, och den erfarenhet jag
igår tillsammans med von Zweigbergk hade gör, att jag gör detta förslag
idag.

Kommitteret NIELS MADSEN:

Det er klart, at det af tidsmæssige grunde ikke er muligt nu at tage stilling
til alle de spørgsmål og foreslag, der er rejst, men jeg er sikker på, at
mange af forslagene vil være til stor nytte i vort fremtidige nordiske lov-
samarbejde. Der er således ikke tvivl om, at mange af de foreslag, som pro-
fessor von Eyben kom med, vil være gode råd for mange udvalgsformænd.

Det er klart, at man skal vælge emnerne for lovsamarbejdet med omhu,
men jeg synes nok, at det er lidt forkert, hvis man af den grund synes, at
den europæiske lov om ansvar for hotelværter er et så dårligt eksempel
igen. Hotelværters ansvar har vel en vis betydning for det internationale
samkvem. Når jeg i mit indlæg har fremhævet nogle tilfælde af det, jeg
har kaldt manglende offervilje, så har jeg dermed ikke villet tage stilling
til de enkelte tilfælde men har villet søge at give anledning til en mere
principiel diskussion af problemet, og jeg synes også, at vi i det store og
hele har fået en sådan principiel diskussion. Specielt til professor Robber-
stad vil jeg gerne sige, at jeg ikke med mit indlæg har villet tage stilling til
spørgsmålet eksstinktion og vindikation, men jeg har blot ment, at på den
måde, spørgsmålet er stillet op i den danske betænkning, var eksemplet vel-
egnet som illustration til vores problem. I mange af indlæggene i dag er der
rejst et krav om, at vi råber andre organisationer op. Jeg er helt enig deri,
selvom jeg ikke vil gå så langt som professor von Eyben, der siger, at der
ligefrem er krise i det nordiske lovsamarbejde. Jeg tror, at på dette område
vil Nordisk Råd kunne være os til stor hjælp, som også fremhævet af hov-
rättsråd Petrén og høyesterettsadvokat Lochen. Jeg vil gerne slutte med at
sige, at det vil være lykkeligt, hvis vore drøftelser her i dag kunde bidrage
til, at vore parlamenter og erhvervsorganisationer og andre institutioner
kunde blive lige så sympatisk indstillet overfor nordiskt samarbejde, som
flertallet af de jurister, der har haft ordet her i dag.


