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Referent, landsdommer Hans Henrik Brydensholt, Danmark:

Jag är glad över att dagens tema valdes att ingå i detta nordiska juristmöte. Det är
ett nytt tema som jag har förstått att också de nordiska juristerna är intresserade av
och detta förstår jag väl eftersom det är både spännande och personligt givande att
bekanta sig med temat. Jag tänker börja med att beskriva några upplevelser jag
haft i samband med detta tema.

I Mozambique har jag t.ex. lärt känna en stor jurist vid namn Roberto Carillio,
domare i högsta domstolen. Han har berättat för mig om tiden då han var domare
i en av provinserna i Mozambique. Här skall jag nämna att man naturligtvis i
Mozambique, såsom i alla gamla kolonialstater, övertagit moderlandets rättssys-
tem och i stort sätt har rättssystemet i Mozambique inte heller reformerats sedan
portugiserna förlorade landet år 1975.

I europeisk straffrätt är anläggande av brand ett mycket allvarligt brott vilket
har sin grund i de gamla medeltida europeiska städerna där en katastrof kunde
utlösas om hus tog eld. Därför har man också en motsvarande sträng straffregel i
Mozambique. Carillio berättade om en händelse i en av stammarna där en hustru
varit sin man otrogen. I sådana fall säger stammens tradition att den äkta mannen
skall bränna upp den hydda där otroheten skett, mera som en symbolisk handling.
Mannen blev arresterad. Att tända eld på en hydda var ju enligt lagen en allvarlig
straffbar handling och mannen blev förd inför domaren Carillio. Carillio sade:
"Du är åtalad för att ha tänt eld på en hydda." "Ja", svarade mannen, "det var jag
som gjorde det". "Inte så snabbt, inte så snabbt", sade Carillio eftersom minimi-
straffet ju var 10 års fangsel. Carillio fortsatte: "Vad finns det för andra bevis."
"Men det var ju jag som gjorde det, herr domare, för det måste jag ju, annars
skulle jag inte vara en man." Därefter säger Carillio till honom: "Min gode man,
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här är det jag som bestämmer vad som är bevisat och jag finner inga bevis i denna
sak, så Ni kan gå."

I Uganda har jag haft en annan upplevelse i samband med den "enquiry into the
judiciary" inom ramen för vilken jag reste runt i landet. Vi besökte bl.a. en av de
större städerna, Jinja, där vi bad om att få domstolens register till påseende för att
kontrollera vad som pågick. Vi kunde konstatera att i ett mycket, mycket stort
antal ärenden var ärendet "withdrawn" från åklagarmyndigheten utan att åtal
väckts. Vi frågade domaren hur det var möjligt. Vi sade, det där är ju t.ex. ett dråp:
"Vad är grunden till att det inte blev något av ärendet?" och han svarade: "Nå, det
där var en man som slog ihjäl sin bror". Det hade uppkommit en tvist mellan
bröderna och det är klart att det var ett dråp. Men när man sedan närmare granskar
ärendet så kommer man fram till att familjen som miste den ena av sina söner inte
hade råd att mista också den andra sonen. Detta insåg också hela landsbygden och
därför fanns det heller inte några vittnen som kunde beskriva hur denna människa
omkommit och ärendet måste därför avskrivas.

Från Uganda vill jag också nämna ett annat förhållande. Fängelserna i Uganda
är överfulla och det finns särskilt många fångar som gjort sig skyldiga till ett
sexualbrott. Grunden till detta är att det gäller dödsstraff för att gå i säng med en
flicka under 18 år ("defilement"). Sederna är dock inte mycket bättre i Uganda än
på andra ställen i världen. Vi har genom att se på barnafödslar och äktenskap
räknat ut att 50 000-100 000 personer kunde falla in under denna straffbestäm-
melse årligen om händelserna skulle komma upp till rättsbehandling. Det gör det
naturligtvis inte och i stället är det en otroligt bra förhandlingsgrund för flickans
familj som vill att äktenskap skall arrangeras och brudpenning betalas för flickan.
Därmed kommer det lyckligtvis inte heller många ärenden till domstol denna väg.
Men det kommer ärenden särskilt i de situationer där mannens familj inte har ett
tillräckligt välstånd för att ha framgång i den förhandling som kunde frälsa sonen.

Slutligen vill jag berätta om en mycket vacker film om Albanien och som
bekostats av amerikanarna. Rättssystemet fungerar inte i Albanien och blods-
hämnden har blivit ett sätt att göra upp med den orätt en familj råkat ut för. Det
heter att blod kräver blod och därför pågår också dessa blodsfejder. Filmen
handlar om en medlare som är utnämnd av den medlingsstiftelse som jag talar om
i mitt skriftliga inlägg och medlingen kräver att man skall känna till de olika
ritualerna. På årsdagen av ett dråp kan man vända sig till den familj vars uppgift
det är att dräpa den skyldiges familj och då finns det en möjlighet att försöka
genomföra en eller annan form av medling. Denna medlare, Pal ("pal" betyder
farbror), är en tidigare lärare och går alltså från familj till familj för att medla i
frågan. Det var t.ex. nödvändigt att en bror till den mördade kom hem från
Australien för att ge sin uppfattning innan familjen kunde gå in på dessa frågor.
Det fanns vidare en annan bror som inte kunde acceptera detta och som sade att
hänsynen till den dödade brodern kräver att blodshämnden blev genomförd och
därmed förd tillbaka till gärningsmannens familj. Det är också en slutreplik,
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vilken jag tycker är så vacker, där änkan till den dräpta säger: "Jag måste tänka på
mina barnbarn, detta måste ta slut", "Vi accepterar ursäkten" och därmed upphä-
ver man blodshämnden.

Det gemensamma för alla dessa historier är att det inte är den formella juridi-
ken som kan användes i dessa situationer. Den stora utmaningen är att göra det
formella rättssystemet användbart. Med detta menar jag att det skall leva upp till
de krav på oavhängighet och professionalism som vi ställer på ett formellt
rättssystem samt att det inte skall vara korrupt. I de formella system jag bekantat
mig med är professionalismen vanligtvis inte god och vanligtvis har domare
endast genomgått en kortvarig kurs, 6 månader i vissa länder och 9 månader i
andra, efter vilken de blir satta att döma. Systemen är också genomkorrupta,
vilket är ett mycket stort problem.

Men man har också ett icke-formellt system vid sidan som karakteriseras av att
domarna inte är politiskt oavhängiga utan valda i enlighet med vad vi i Danmark
förr kallade "sogneråd" ("village court" eller "community court"). De är alltså
inte oavhängiga utan består av en del av det lokala samfundet utvalda tillsammans
med det lokala politiska styret. De är inte professionella men inte heller korrupta
och har den legitimitet som de formella systemen genomgående saknar. Det är de
icke-formella systemen som löser nästan alla konflikter.

I Uganda har vi t.ex. räknat ut att det informella systemet löser cirka 60 000
konflikter varje vecka. När jag påbörjade mitt arbete i Uganda bad de professio-
nella domarna om att vi skulle sörja för att de tidigare nämnda landsbygdsdom-
stolarna skulle avskaffas. Detta var alltså det huvudsakliga önskemålet de hade
gällande Danidas bistånd. De sade följande: "Dessa människor känner inte över-
huvudtaget till några mänskliga rättigheter, de har aldrig lärt känna konventioner-
na, de för inte några protokoll, åtminstone inte regelmässigt och i varje fall inte på
engelska (som är det officiella rättsspråket i Uganda) och så har de 100 olika
språk." "Därför måste du avskaffa dessa". Men då vi fick klar vår undersökning
om hur det egentligen stod till i Uganda och vem det är som löser konflikterna och
de hörde om dessa 60 000 konflikter sade de: "Vi är mycket nöjda med att ha en
reserv av konfliktlösare spridda runt om i dessa 30 000 landsbygder vilket det rör
sig om".

Uppgiften är nu att fundera hur man skall föra dessa två system samman. I en
komplicerad värld är det naturligtvis nödvändigt att ha ett formellt rättssystem
som fungerar någorlunda i enlighet med de ideal vi har, men det måste sammanfo-
gas med ett icke-formellt system som faktiskt löser många dagliga konflikter.
Detta är uppgiften och jag tror att man har kommit en god bit på vägen, vilket jag
också skriver om i mitt skriftliga inlägg. Jag tror att det i Uganda kan uppkomma
lite av ett nytt afrikanskt rättssystem som naturligtvis inte är ett europeiskt
rättssystem, vilket det heller inte skall vara eftersom det har så mycket annat
positivt att bygga på i den konfliktlösningsmekanism som redan existerar i deras
samhälle.
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Korreferent, vicehäradshövding Vesa Lappalainen, Finland:

Jag kommer främst att behandla Estland och mina personliga erfarenheter däri-
från. Inledningsvis beskriver jag två situationer och behandlar därefter tre större
frågor samt fyra antiteser och avslutar slutligen med fem konklusioner.

Låt mig presentera den första situationen. Året är 1994 och scenen är Estlands
Justizministerium. Jag sitter där i korridoren väntande på audiens hos justitiemi-
nister professor Paul Varul som jag kände mycket väl sedan några år tillbaka. Jag
väntar och väntar och efter en fördröjning på ungefar en halv timme kommer det
ut en grupp seriösa äldre damer och herrar, det är genast klart att damerna har
gråtit och att det har varit mycket emotionellt där inne. Det framkommer att en
bomb hade sprängts den föregående dagen utanför Tallins domstol i samband med
en rättegång mot en organiserad brottslig grupp. Jag förde sedan en lång diskus-
sion med Paul och han medgav att de kanske under de senaste åren varit lite för
snabba i att fastställa domarnas permanenta ämbeten. De människor som hade
valts till domare hade inte tillräckligt med kraft för att behandla ärendena. Estland
är ett övergångssamhälle där det är mycket svårt och ansträngande och de domare
som utnämndes var till största delen personer som också tidigare under sovjet-
tiden hade arbetat som domare. Detta är realiteten i de flesta östeuropeiska
länderna och samma domare kvarstår ännu idag.

I den andra situationen är året 2001 och scenen teater Danevuine i Dorpat.
Estlands rättsväsende organiserade en storartad festkonferens med över 300 delta-
gare i anledning av kompletteringen av Estlands nya civilkodex. Det skall nämnas
att den har tagit mycket intryck av BGB. De som i dag deltog i sektionsmötet i den
stora salen fick höra mycket om en europeisk civillagsstiftning och hur osmidig
BGB är. Av festkonferensens 20 föredragshållare hade 15 anlänt från tyska
universitet och institut. Nästan alla deltagare lyssnade därmed på dessa "kurze
Einleitungen" med hjälp av hörlurar och alltså inte direkt såsom vi gör här idag.
Senare, den följande dagen, diskuterade jag fenomenet med Paul Varul som är
upphovsmannen till moduset bakom Estlands civilrättsreform. Han förklarade att
det beror helt enkelt på att allt i det estniska rättssystemet i grunden är baserat på
tyskt tänkande. Med detta avsåg han medeltiden men också 1600-, 1700- och
1800-talet.

Då man påbörjar ett lagstiftningsprojekt stöter man ofta på frågan om det finns
ett genuint reformbehov. Det är bra att fråga sig om det finns en social eller
politisk beställning, intern eller extern påtryckning, eller om samhället är moget
för en reform. I många fall har man inte alls ställt dessa frågor trots att svaren
oftast skulle vara entydigt ja. Man borde också fråga sig vem som behöver
reformen. Makthavarna har ju vanligen ett sådant rättsväsende som motsvarar
deras behov. Detta framkom ju tidigare t.ex. angående Albanien och ofta gäller
detta även i andra östeuropeiska länder där de system man tillämpar inte har
reformerats och är baserade på arvet efter Sovjetunionen, vilket ofta passar
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mycket bra för makthavarna i dag. Det är vidare också bra att fråga sig vem som
betalar. Varför är det inte möjligt att finna lokala resurser för nationella projekt
om det en gång finns äkta, ärliga och brådskande behov för reformer? Det kan
ofta vara så att projekt och reforminitiativ som anpassas till utländska resurser,
utländska konsulter och finansierare inte är de mest brådskande. Det viktigaste är
därmed att det internt finns ett genuint reformbehov och i sådana fall kan man,
skall man och vill man finansiera reformen själv.

Härefter presenterar jag fyra antiteser. Att inte ha en kolonialbakgrund eller
långvarig direkt inblandning i ett mottagarlands affärer kan även ses som något
negativt. Vi som nordbor har säkerligen en helt annan kultur och språkproblem än
t.ex. franska jurister i franskspråkiga afrikanska länder och portugisiska jurister i
länder med portugisiska som huvudspråk, alltså i deras före detta kolonier. Rätt-
systemen är ofta en väsentlig och för det mesta positivt del av det koloniala arvet.
Dessa känner vi inte till, vi är inte experter på de franska, portugisiska eller
anglosaxiska rättssystemen och vi är därtill säkerligen okunniga om dylika län-
ders bakgrund och historia. Detta har jag lagt märke till även i Estland där jag,
efter 30 års erfarenhet och efter att ha bott där i åratal, fortfarande stöter på saker
och ting som jag aldrig hade trott. Därför finns det också en risk för att man blir
verktyg för andras dolda ändamål, vilka man inte känner till. Det finns alltså en
risk för att man blir en s.k. god farbror ("new innocent") från Norden.

Det är inte sant att vi som skandinaver inte skulle ha någon dold dagordning.
En sådan finns alltid och automatiskt som en del av vårt kulturarv. Även om vi
inte direkt vill exportera vårt rätts- och samhällssystem medför vi säkert det
indirekt genom våra värden och vårt tänkande. Vi har tidigare i dag hört ord som
demokrati, mänskliga rättigheter, civilt samhälle jämlikhet, kvinnofrågor, social-
skydd, koncensus, hög beskattning och socialdemokrati. Vår skandinaviska sam-
hällsmodell är vår exportartikel även om vi inte vill medge detta.

Genom EU-medlemskapet och särskilt i samband med inträdet av nya östeuro-
peiska medlemsstater borde våra målsättningar gällande rättsligt bistånd ha blivit
allt mera klart ändamålsbundna. Tidigare diskuterade jag den skandinaviska sam-
hällsmodellen som politiskt bagage. I EU-sammanhang gäller dock inte samma,
man har ingen dold dagordning, utan det är mycket klart att kommissionen
eftersträvar harmonisering och detta är också vad de gamla medlemsstaterna vill.
Harmoniseringen, vilket jag vill understryka, resulterar ofta i en reception av EU-
rättssystemet under påtryck i länder med en mycket svag egen rättslig tradition.
Kommissionen och de gamla medlemsstaterna vill att de nya eller de blivande
medlemsstaterna skall ha vissa rättsliga apparater och system, vilket helt klart är
påtryckning. I detta sammanhang kan vi nordbor agera som EU-medarbetare eller
sedan välja att stå utanför om vi inte skulle tycka att det är etiskt korrekt.

Det är ärligt att tala om partnerskap endast i sådana fall där parterna är mera
eller mindre jämställda och har en gemensam historia och målsättningar. Detta är
något som de nordiska länderna i många fall har och de övriga europeiska
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länderna ofta. Det är också frågan om resursstarkhet. Det går inte att jämföra
Finland och Estland eller det skandinaviska rättssamhället och Östeuropa i all-
mänhet. Det är frågan om en relativ styrka i samhällsrättsliga och administrativa
traditioner och i detta avseende finns det äkta partnerskap i Norden och säkert
också gällande Benelux-länderna och inom EU. I övriga fall är det mycket
ärligare att prata om bistånd såsom konsultering som kan vara bättre eller sämre
till kvalitet och mera eller mindre effektivt.

Avslutningsvis följer några konklusioner. Ingen som blir involverad i ett bi-
ståndsprojekt kommer utan intellektuellt och politiskt bagage, vilket ligger myck-
et nära en dold dagordning och detta måste vi om vi vill vara ärliga medge till oss
själva och mottagarländerna. Nordiska samhälls- och rättsliga modeller gäller i
och för de nordiska länderna och vi bör inte förvänta oss att de utan vidare är
intressanta eller välkomna i andra. Ofta anser vi att det egna är det bästa som finns
i världen men det är inte alla som tycker på samma sätt och detta gäller särskilt de
stora EU-medlemsstaterna, USA och andra stora länder och kulturer. De stora
länderna, även inom EU, är fortfarande mycket villiga att propagera och importe-
ra sina egna modeller och de har också resurser för detta. De har inga moraliska
eller etiska problem gällande detta utan tycker att "big" är bättre och det skämtas
om att historiska dokument nyligen med stor framgång exporterats till många
östeuropeiska länder.

Rättsliga administrativa reformer är tätt anknutna till politiska och sociala
processer och för att bli effektiva och permanenta borde de komma inifrån.
Konsulteringen som jag berättade om tidigare kan vara bättre eller sämre till
kvalitet men den har inga äkta långvariga resultat om det inte finns en vilja inifrån
att genomföra reformen. Slutligen vill jag säga att en seriös och långsiktig
utbildning av jurister och tjänstemän är den enda vägen till äkta reformer. Även på
detta område är de stora länderna aktiva genom stipendier. De stora länderna har
miljoner och åter miljoner i stipendiefonder ur vilka stipendier också utdelas i stor
skala och jag har personligen sett hur svårt det är för Finland och de andra
skandinaviska länderna att konkurrera på detta område.

Korreferent, professor Claes Sandgren, Sverige:

Jag har med stor behållning tagit del av referatet. Det är en insiktsfull och
intresseväckande framställning och jag finner i allt väsentligt referentens slut-
satser väl underbyggda. Det hindrar inte att jag har några invändningar, så som
naturligt är, och återkommer därför till referatet.

Det är ett vitt och komplicerat ämne som detta sektionsmöte har att diskutera.
Man kan väl i huvudsak urskilja tre kategorier av s.k. tredje land till vars förvalt-
nings- och rättssystem de nordiska länderna kan bidra: 1. EU:s kandidatländer
och andra transitionsländer; 2. postkonfliktländer; samt 3. övriga u-länder. Dessa
kategorier har mycket gemensamt som skapar en enhetlig problematik. Men det
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finns också särdrag som motiverar att de diskuteras var och en för sig. Jag skall
här först säga några ord om de bägge först nämnda kategorierna av tredje land,
eftersom de inte berörs närmare av referenten.

EU:s kandidatländer och andra transitionsländer

Många länder världen över genomgår en transition som ställer ländernas rättssys-
tem inför genomgripande krav på reformering. Enpartistater övergår i demokra-
tier och planekonomier i marknadsekonomier. Kollektivt ägande - statligt eller
samhälleligt av annat slag - privatiseras etc. Det här är en process som särskilt
omfattar den tidigare kommunistiska delen av världen. Av särskild betydelse för
vår debatt i dag är härvid de länder som nu förhandlar om medlemskap i EU. Det
är uppenbart att nordiska jurister kan bidra på en mängd rättsområden till utveck-
lingen av kandidatländernas rättssystem. Denna kategori av tredje land är säkert
den grupp av länder till vars rättsutveckling nordiska jurister f.n. lämnar sina mest
vägande bidrag.

Utvidgningen av EU kräver som bekant djupgående rättsliga reformer i de
länder som ansöker om medlemskap. Utvecklingen av kandidatländernas rätts-
system är visserligen på inget sätt okomplicerad. Men det finns ändå en karta att
följa, nämligen Köpenhamnskriterierna, acquis communautaire och de krav i
övrigt som EU ställer. Vi har med andra ord här att göra med en omfattande
"systemexport" - för att använda referentens terminologi. Jag tror för övrigt att
nordiska jurister är väl skickade att bidra till denna systemexport, inte minst som
våra länder har relativt färska erfarenheter av den rättsomvandling som medlem-
skapet kräver, låt vara att denna omvandling är långt mer genomgripande för de
transitionsländer som nu aspirerar på medlemskap.

Post-konfliktländer

En andra grupp av tredje land vars rättssystem kommit i förgrunden för insatser är
de som härjats av krig och vars rättsväsenden behöver byggas upp från grunden
som ett led i restaureringen av länderna i fråga. Jag tänker på länder såsom
Afghanistan, Angola, Bosnien-Hercegovina, El Salvador, Haiti, Jugoslavien,
Kambodja, Kosovo, Nicaragua, Sierra Leone samt Öst-Timor. De nordiska län-
derna har varit mycket aktiva i flera av dessa länder, inte minst i Bosnien-
Hercegovina och Kosovo. Erfarenheterna från dessa länder pekar på att rätten är
ett viktigt instrument i en s.k. post-konfliktsituation. Rättsbiståndet till denna
kategori av länder har flera särdrag av vilka några kan ha relevans också för länder
som drabbats av omfattande naturkatastrofer.

Lagföring av krigsförbrytare och ansvarsutkrävande av annat slag är normalt
önskvärda i post-konfliktländer. Sanningskommissioner kan härvid vara komple-
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ment till lagföring eftersom denna senare typiskt sett kan omfatta färre personer
och tar längre tid. Det behövs normalt ett väl fungerande rättsväsende for att
restitution och kompensation skall vara möjliga. Hit hör restitution av bostäder,
mark, annan egendom samt av jobb och vidare ekonomisk ersättning i de fall som
restitution inte är möjlig. Många konflikter har en etnisk bakgrund varför ett
effektivt inslag i en postkonfliktpolicy att underlätta återvändande av flyktingar är
något som kräver starkt stöd från rättsväsendet i flera avseenden.

Det är angeläget att det snabbt kommer till stånd en kompetent identifiering av
de behov på rättsområdet som ett land har sedan en konflikt bilagts och det blivit
möjligt att påbörja återuppbyggnaden. Det är önskvärt att en behovsidentifiering
görs så snart som möjligt eftersom restaureringen av rättsväsendet är en förutsätt-
ning för många andra av de insatser för återuppbyggnaden som skall göras.

Betydelsen av rättsbistånd åt post-konfliktländer illustreras av att det nyligen
bildats en organisation, ILAC (International Legal Assistance Consortium) vars
uppgift främst är att göra en bedömning av de rättsinsatser som kan behövas i det
första uppbyggnadsskedet. Härigenom försäkrar man sig om att en professionell
bedömning läggs till grund för kommande insatser och att en samordning av
biståndsgivarna kan uppnås. Placeringen av ILAC:s sekretariat i Stockholm talar
för att nordiska jurister bör kunna komma i fråga för uppdrag av detta slag. ILAC
har redan genomfört ett uppdrag, nämligen i Östtimor, och fler väntar.

Andra u-länder

Referenten uppehåller sig framför allt vid ett decentraliseringsprojekt och en
domstolsreform i Uganda, men också ett par decentraliseringsprojekt och rätts-
liga reformprojekt i Mozambique och Tanzania samt ett medlingsprojekt i Alba-
nien. Vi kommer därmed in på den tredje kategori av tredje land som jag talade
om inledningsvis.

Jag instämmer i stora stycken i referentens analys och slutsatser bl.a. om att
den traditionella rätten måste respekteras och tas till vara. Han betonar också
övertygande att rättssystemet måste ses som en sammanhängande helhet. Det
sektorprogram för rättsområdet som Ugandas regering och givarsamfundet är på
väg att genomföra i Uganda är därför ett löftesrikt program, veterligen det första
fullfjädrade rättssektorprogram som kommit till stånd (sådana är däremot numera
vanliga inom andra samhällssektorer).

Man kan peka på några ytterligare insikter om stöd åt rättsutveckling vilka
bygger på beprövad erfarenhet. Hit hör betydelsen av mottagarlandets ansvarsta-
gande ("ownership") och av kapacitetsuppbyggnad. Det betyder bl.a. att motta-
garlandet måste ha ett avgörande bestämmande över verksamheten. Reformer
måste genomföras på basis av väl förankrade prioriteringar samt i en ordnings-
följd och med en hastighet som motsvarar förutsättningarna i det konkreta fallet.
Verksamheten bör syfta till att bygga upp en inhemsk kapacitet - kompetens,
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organisation, arbetssätt m.m. - att lösa de problem som landet har (snarare än att
lösa problemet åt landet). Iakttas det som nu sagts så skapar det förutsättningar för
att insatsen skall ha bestående verkningar (uthållighet). Det är särskilt viktigt att
slå vakt om uthålligheten i fråga om rättsbistånd därför att den rättsliga reformer-
ingen kan beröva många politiker och andra makthavare sin gynnande ställning,
varför de kan vara benägna att vrida utvecklingen tillbaka om tillfälle ges.

Jag går så över till att närmare kommentera några av referentens synpunkter.

Systemexport

Referenten anför med rätta kritiska argument mot systemexport. Jag menar dock
att bilden kan nyanseras något. Jag syftar här inte bara på den systemexport som
är en självklar del av den rättsliga reformeringen av de länder som sökt medlem-
skap i EU.

Jag tror att det här finns skäl att göra skillnad mellan rättsstatliga och mark-
nadsekonomiska insatser. Referenten uppehåller sig uteslutande vid rättsstatliga
insatser, dvs. sådana som lägger grunden för rättsstaten, t.ex. domstolsväsendet.
Men bilden blir delvis en annan om vi går över till den andra viktiga ämnessfären
för rättsreformer, nämligen marknadsekonomiska insatser, dvs. sådana som läg-
ger grunden för marknadsekonomin. Dessa senare är väl så viktiga, inte minst
därför att det är inom denna sfär som flertalet u-länder önskar sig rättsbistånd.
Exempel på områden för marknadsekonomiska insatser är kapitalmarknad och
hypotekssystem; insolvens; centrala delar av handelsrätten, bl.a. sådana som
WTO uppmärksammar; privatisering av statliga företag; skydd av miljön samt
alternativa former för kommersiell tvistelösning. För de fattigaste är bl.a. regler
om rätt till land och annat egendomsskydd, om kredit och försäkring liksom
skyddslagstiftning av omedelbar relevans.

Inom nu nämnda områden är det naturligt - och i hög grad nödvändigt - att
införa regler och institut som är globalt uniforma. Det kan gälla vissa generellt
accepterade principer för marknadsekonomin, den standard som EU sätter liksom
genomförandet av internationella överenskommelser som sätter en standard för
den kommersiella rätten (WTO, ASEAN, internationella överenskommelser,
kutymer, koder, lex mercatoria m.m.).

I den mån som regler och institut förs över finns skäl att ty sig till modeller som
visat sig fungera i olika sammanhang. Exempel är Unidroits, UNCITRALS, och
ICC:s väl etablerade modellarbeten. Likaså kan lyckosamma nationella kodifika-
tioner utnyttjas, t.ex. Nederländernas och Quebecs kodifikationer som använts på
senare tid med framgång både i Östeuropa, t.ex. Ryssland, och Latinamerika, t.ex.
Argentina. Asiatiska utvecklingsbanken har för övrigt skapat ett system för sprid-
ning av komparativrättsligt material att användas i rättsligt reformarbete. I den
mån som nordiskt rättsbistånd omfattar överföring behöver denna alltså inte avse
vissa kanske egenartade nordiska regler. För nordiska "experter", som inte är
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förtrogna med regelverk som är relevanta, kan nordiska rättsinstitut dock utgöra
impulser för den rättsliga reformeringen.

Övrigt

Såvitt det gäller de rättsstatliga insatserna blir jag något konfunderad av referent-
ens åsikt att det är nödvändigt att "skelne skarpt mellem menneskerettighedspro-
jekter og retssektorprojekter ... dommere og andre ikke vil have den fornødne
åbenhed om systemets problemer, hvis de derved åbner for udefra kommende
kritik" (s. 197 f; se även s. 175). Jag förstår referentens inställning och vi är nog
inte oense i sak men jag tror att det skapar förvirring om man skall skarpt hålla
isär dessa bägge. Det är en konsekvens redan av det förhållandet att pålitliga och
självständiga domstolar är ett nödvändigt värn för mänskliga rättigheter; inte så
sällan är i själva verket en domstolsreform det bästa sättet att stärka skyddet för
mänskliga rättigheter. Det är skäl att alltid hålla rättighetsperspektivet levande
också därför att rättsväsendet är av särskild vikt för de fattigaste så till vida som
de saknar andra medel för att hävda sin rätt.

Låt mig till också ta upp en metodfråga. Referenten hänför sig till en konsult-
studie som hävdar att insatser avseende rättsväsendet lider av svagheten att sakna
klara målsättningar. Det kan nog delvis äga sin riktighet men jag menar att
metodutvecklingen har gjort framsteg så att klara mål i viss utsträckning kan
utformas. I övrigt far man ty sig till ett processorienterat arbetssätt som innebär att
man använder beprövade arbetsmetoder och justerar dessa i takt med att projektet
framskrider och nya erfarenheter görs. Detta är egentligen inte så konstigt och inte
unikt för rättsområdet.

Vårt ämne gäller inte bara rättssystemen som sådana utan även förvaltningen i
tredje land. Också här tror jag att nordiska jurister kan lämna viktiga bidrag. I
själva verket kräver lagstiftningen på många rättsområden att det finns kompetent
förvaltning som kan handha regelverket. Det gäller inte minst regleringen av
marknadsekonomin, såsom registreringsmyndigheter, konkurrensvårdande myn-
digheter, finans- och försäkringsinspektion. Men också skatte- och exekutionsvä-
sendet, tull och skiljedomsinstitut kan räknas hit.

Referenten betonar med rätta skadeverkningarna av korruption och anvisar
rimliga löner som ett medel att bekämpa denna. Jag instämmer men vill lägga till
att ökad öppenhet är ett annat viktigt botemedel. EU, bland andra, stöder projekt i
ansökarländerna i syfte att öka transparensen inom rättsväsendet som ett sätt att
bekämpa korruptionen.

Det är förtjänstfullt att referenten berör vikten av att ta till vara de erfarenheter
som görs och att bidra till teoribildning om rättsutveckling i tredje land (s. 197).
Jag tror personligen att vi här måste ta fasta på arbetets globala karaktär, dvs.
tillgodogöra oss insikter som finns på alla håll i världen. Vid det här laget har
många rapporter skrivits och viss forskning kommit igång. Kunskapsbanker har
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börjat byggas upp hos många aktörer, här kan kanske särskilt nämnas Asiatiska
utvecklingsbanken och Världsbanken men också bilaterala aktörer har mycket att
erbjuda, bl.a. USAID som mycket tidigt gav stöd åt rättsliga reformprojekt. Låt
mig här också nämna att Sida gjort ett omfattande policypapper om rättsbistånd
(Svenskt utvecklingssamarbete inom rättsektorn, 2001) och att det nyligen i
Sverige getts ut en offentlig utredning rubricerad Domare och åklagare i interna-
tionella insatser (Ds 2002:1). Båda dokumenten är mycket innehållsrika och
tänkvärda. De torde ha mycket att erbjuda läsare i alla nordiska länder.

Resursbasen är mer begränsad på rättsbiståndsområdet än på de flesta andra.
Det beror på att området är nytt men också på att många nordiska jurister inte har
relevanta kunskaper: de saknar u-landskunskaper och har inte tillgodogjort sig de
erfarenheter som ackumulerats på andra biståndsområden. De har också begrän-
sade kunskaper i jämförande rätt och "transitionsrätt" (övergången från ett system
till ett annat). De hemfaller gärna åt att undervisa om sitt eget lands rätt och
förordar reflexmässigt sina administrativa och organisatoriska lösningar. Resurs-
basen är således en restriktion för vad som kan åstadkommas på kort sikt. En ökad
samverkan mellan nordiska experter och gärna också experter från andra länder
skulle därför vara hälsosam.

Korreferent, direktør Rakel Surlien, Norge:

Jag är en lagdommer från Norge med bred erfarenhet av förvaltning och politik.
Jag arbetar för tillfallet i Bosnien-Hercegovina med sådant som jag aldrig tidigare
har sysslat med och är sedan mars 2001 chef för en internationell oavhängig
juridisk kommission, Independent Judicial Commission (IJC). IJC har fått sitt
mandat och sina fullmakter i det berömda fredsavtalet från 1995, Dayton-avtalet,
som gjorde slut på det blodiga kriget i Bosnien-Hercegovina, detta fattiga lilla
land i Sydösteuropa. Föremålet för IJC:s arbete är kort och gott att främja
reformer inom rättsväsendet, domstolarna och åklagarämbetet.

Mandatet är mycket vitt och det var en svår uppgift att avgöra var vi skulle
börja. En av orsakerna till detta var att systemet är så komplext, det regleras i 13
konstitutioner och som en följd av Dayton-avtalet även genom olika internationel-
la instrument. Därtill skall nämnas de diverse förpliktelser som landet påtagit sig
som villkor för sitt medlemskap i Europarådet. Den mest påfallande olägenheten
var att parlamentet fortsättningsvis hade stor makt över domarna. Alla utnäm-
ningar och avskedningar inom domstolarna skulle godkännas av parlamentet,
något som för det första var en kommunistisk tradition och för det andra nog kan
skyllas på Dayton-avtalets amerikanska inverkan. Bosnien-Hercegovina har tre
olika rättssystem: två på enhetsnivå, ett i Republika Serbska och ett annat i
Bosnien-Hercegovina. Dessa enheter består vidare av tio kantoner med mandat
över rättsväsendet. Det tredje rättssystemet finner vi i en liten stat, Brzko, som
gränsar till Kroatien. Orsaken till denna indelning, vilken är både administrativ
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och politisk, var mycket förenklat att skilja åt de stridande etniska grupperna
(serber, bosnier och kroater) från varandra för att återupprätta fred. I de två
huvudenheterna finns det var sin konstitutionella domstol och var sin högsta
domstol men lilla Brzko har bara en andra instans domstol. På statsnivå fanns det
bara en konstitutionell domstol men det rättade vi på genom att upprätta och
tillägga en högsta domstol.

Det internationella samfundet har stor inflytelse inom Rule of Law-området.
I tillägg till IJC, som är ett organ i enlighet med bilaga 10 till Dayton-avtalet, finns
FN's IPTF (International Police Task-Force) som är ett organ i enlighet med bilaga
11. De senaste dagarna har man hört väldigt mycket om IPTF eftersom amerika-
nerna använde denna polisstyrka som gisslan eller rättare sagt som ett påtryck-
ningsmedel. Detta för att förhindra att deras egna fredsbevarande styrkor skulle
bli föremål för åtal vid den nya internationella straffdomstolen. Detta skapade stor
bestörtning i Bosnien-Hercegovina och kunde också ha skapat en ny farlig säker-
hetspolitisk situation ifall man plötsligt hade återkallat 10 000 poliser från landet
utan att ersätta dessa med något annat i stället. Jag skall inte säga mera om detta,
men det visar att våra närområden i Europa är väldigt komplicerade även sett ur
en internationell synvinkel.

I det följande vill jag illustrera den komplexa omgivning som IJC jobbar i och
poängtera att principen om nationellt ansvarstagande är mycket viktig. För det
första är våra partners de nationella myndigheterna som består av 13 parlament
och 13 justitieministrar. För det andra arbetar vi med enskilda domstolar och
domare, nationella arbetsgrupper, domares fackföreningar, statsadvokater, advo-
kater, advokatföreningar osv. och för det tredje sköter vi den Höga representant-
ens kontor (Office of the High Representative) som jag återkommer till senare.
Slutligen, för det fjärde, är det också viktigt att föra fram den inflytelse bistånds-
givarna har över IJC. År 2002 har jag en budget på ca 5,2 miljoner euro varav
36 % kommer från EG för täckandet av lönekostnaderna för IJC:s personal (ca
100 personer) och 60 % från USA för täckandet av övriga utgifter. Både EG och
USA har mycket starka intressen och ställer krav på reformerna. Norge betalar ca
4 % av driftskostnaderna utan villkor och därtill bistår Finland och Sverige med
olika projektstöd.

Då vi påbörjade vårt arbete för ett och ett halvt år sedan bestod rättsväsendet av
233 domstolar (inkluderande ca 100 separata förhörsdomstolar), 98 statsadvokat-
kontor, 1 200 domare och 270 statsadvokater. Det huvudsakliga problemet som vi
såg det, var att oavhängighet, fungerande processystem, kvalitet och effektivitet
saknades. Ett enormt tilläggsproblem är mängden av ärenden som borde behand-
las (ca 200 000 ärenden i dessa över 200, dels mycket små domstolar). Vi talar
alltså om Bosnien-Hercegovina med ca 3,5 miljoner invånare. Det är också klart
att det finns för många juridiska enheter.

Det vi ska göra nu är ganska tufft, uppgifterna har faktiskt varit tuffa hela tiden,
och det är att omstrukturera. Vi börjar med förstainstansdomstolarna (tings-
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rätterna) som skall reduceras med 41 % och antalet domare som likaså skall
reduceras med 25 %. De 98 statsadvokatkontoren skall reduceras till 15, vilket
motsvarar indelningen i andrainstansdomstolar och polisdistrikt. Därefter skall
nya lagar utfärdas enligt vilka alla domar- och statsadvokattjänster skall ledigan-
slås och besättas på nytt i öppen konkurrens och detta är något mycket radikalt.
IJC skall vidare under en övergångsperiod på 14 månader fungera som sekretariat
för tre centrala råd med ett flertal internationella medlemmar. Råden är oavhäng-
iga och har kompetens att åtala och straffa och de skall också avgöra antalet
befattningar i de omstrukturerade enheterna. Detta är en stor och komplicerad
engångsoperation inom vilken vi talar om en utvärdering av 1500 sökande för
800-900 befattningar och där de minst kvalificerade domarna oundvikligen kom-
mer att kastas ut. Vi hoppas att detta resulterar i att vi får in nya, yngre och bättre
kandidater. Det är en sådan kvalitativ förnyelse som behövs i ett system som inte
uppfyller grundläggande europeiska standarder och som tyvärr är korrupt och
totalt ineffektivt samt som folket inte har någon tillit till. Jag är med andra ord inte
populär bland domarna i Bosnien-Hercegovina nuförtiden, något som jag dock i
stället hoppas att rättsväsendet blir när vi är färdiga med denna process.

Vi har också gjort en hel del andra saker, t.ex. skrivit nya civilprocess- och
tvångsförbudslagar på tio månader. Det är tämligen uppenbart att vi här kan prata
om systemexport. Avsikten med operationen i Bosnien-Hercegovina är att även
inom rättsväsendet införa det vi kallar europeiska standarder. Detta betyder att vi
får ta saker där vi hittar dem, utnyttja common law eller annars använda vårt
sunda förnuft. Här tror jag kanske att vi nordbor har något att bidra med, vi är
pragmatiska, inte för stelbenta och vi behöver inte tvinga på någon våra rättssys-
tem. Arbetet med de två stora lagsamlingarna har därmed gått bra och det har
skett i samarbete med de lokala juristerna och justitieministerierna.

Slutligen, för att förstå det IJC har rätt till och som den skall göra är det
nödvändigt att poängtera att Bosnien-Hercegovina på grund av sin komplicerade
historia och ställning befinner sig i en mycket speciell folkrättslig situation. IJC är
närmast en diktatorisk myndighet, dvs. den Höga representanten har lagstiftande
makt. Den första Höga representanten var Carl Bildt och den nuvarande är den
liberale brittiske politikern Paddy Ashdown. Den 23 maj detta år utfärdade den
Höga representanten lagarna som ligger till grund för den engångsoperation som
jag beskrev tidigare. Detta därför att de var så politiskt kontroversiella att vi inte
räknade med att lagarna skulle gå igenom de nationella parlamenten. Därutöver
utfärdade den Höga representanten en ny lagstiftning gällande advokater och
lagar om skolningsinrättningar för domare och statsadvokater. Det kommer san-
nolikt i höst också att vidtas åtgärder för att reducera antalet domstolar och
statsadvokatämbeten. Det är nämligen ett val på kommande i Bosnien-Hercegovi-
na och före det får vi ingenting igenom i parlamentet de normala vägarna.
Situationen efter valet kommer knappast heller att bli enklare.

Det är mycket jag kunde säga om referentens inlägg. Jag tycker att det var
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mycket spännande och är av samma uppfattning i det mesta men tycker kanske att
du kunde ha granskat det vi gör i ett lite större globalt sammanhang. Den finske
presidenten sade i dag att vi lever i en förändrad värld och inte bara i en värld
under förändring. Jag tror att när man jobbar ute i dessa länder som har så många
olika karakteristika, vilket med rätta påpekades av Sandgren, så skall man inte
vara särskilt blåögd. Genomdrivande av rättsliga reformer osv. i tredje länder är en
modefluga. Det är helt klart att det ligger stormaktspåtryckningar bakom dessa,
vare sig det är frågan om den ekonomiska globaliseringen, på gott eller ont, eller
om det gäller säkerhetspolitiska värderingar. I Bosnien-Hercegovina är de rättsli-
ga reformerna ett fredsbevarande tilltag. Det är klart att landet skall gå med i EU
och man kan fråga sig varför USA har en så starkt närvaro i Bosnien-Hercegovi-
na? Bortsett från att USA förtjänstfullt skapade fred, i en situation där Europa
svek, har vi fortsättningsvis något som heter muslimska faror därnere. Det är
således inte rent ideala målsättningar som rättssäkerhet och trygghet för den
enskilda individen som alltid står högst när man ger sig ut i det internationella
samfundet. Man blir lätt lite cynisk, men för Norden är andra och mera idealistis-
ka mål viktigare och så skall det också vara.1

Korreferent, fyrrv. hæstaréttardómari Hjörtur Torfason, Island:

Innledende bemerkninger

Det er med en stor glede - og samtidig med stor ærbodighet - at jag tar del i dette
sektionsmøte om de nordiske lands bidrag til utvikling av forvaltnings- og rets-
systemer i tredje land, på grunnlag av ett innsiktsrikt og erfaringsbetegnet referat.
Dette er vel et emne som burde holdes aktuelt til alle tider, men som er av særlig
aktualitet netopp i disse dager, der preges fremfor annet av store forandringar og
omveltninger på politisk, rettsligt og økonomisk plan nesten over hele verden.
Især har man de mange nasjoner, som arbejder med å konsolidere et demokratisk
samfunn på rettstatsgrunnlag, med eller uten gjennomgang av alvorlig indre
konflikt, og de, som helt enkelt trenger og søker etter økonomisk og social
fremgang med støtte i effektive midler til utøvelse av forvaltning og rettferdighet.

Med bidrag til utviklingen av forvaltning og retssystem i andre land kommer
en inn på området for utbredeisen av ordet, og her kan man vel konstatere i
historisk betraktning, at den relative fremgang av eventuelle forsøk gjerne ble
sikret ved bruk av makt og penger, uansett om det gjaldt utbredelse av religion
eller lov og rett. Ved overveielsen av emnet kommer man derfor nesten som en
selvfølge inn å tanker om den nordiske sagatid, da vikingene drog ut i masser
både øst og vest, gjennom russiske trakter syd imot Sortehavet og gjennom de

1 Se även bilagt en översikt av IJC:s versamhet.
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britiske øer og Normandiet ned til Sicilien, og satte sine spor på forvaltning og
rett i mange land, ialfall over en betydelig periode. Det var under inspiration fra
disse bedrifter, som Bjørnstjerne Bjørnsson sa i det nittende århundrade at
"norrønafolket, det vil fare, det vil føre kraft til andre", men han mente det nok
som en utmaning til sine landsmenn og naboer på den tid, og slik ble han forstått i
Island.

På samme måte kommer man til å tenke på Nordens storhetstid under de senere
århundreder, som også medførte innflytelser utover vore grenser. Jeg akter ikke å
gå inn på den periode, men siden vi befinner oss i Helsingfors må jeg få lov til å
nevne en av mine gamle teorier, nemlig den, at den finske ryttrmarsch fra
trettiårskriget der finnerne stod i fronten for protestanternes utøvelser, vel nok
kan påpekes som en av de best kjente melodier noensinne eksportert fra Norden.
Ialfall spilles den flittig på ølkroer i Tyskland den dag i dag, og man finner den
gjerne på tyske musikdisker snarere enn på noen nordiske.

Videre kan man spekulere, hva for innflytelse på rett og forvaltning kan ha
resultert fra de nordiske utvandringer til Nordamerika og andre trakter for omtrent
hundre år siden, d.v.s. ikke i kraft av makt eller penger, men av utvandrernes egen
gjerning. Dette er noe jeg slet ike har studert, men jeg husker å ha kommet inn på
tanker om dette under min studietid på sekstitallet i Toronto, hvor jeg bl.a. fikk
høre om de forskellige amerikanske domme innenfor erstatningsretten, der kunne
betegnes som gjennombruddsmessige i forhold til engelske domme på samme
felt. Blant disse var en dom fra 1910 i saken Vincent v. Lake Erie Transportation
Co., hvor man statuerte ifølge eldre teori, at en skadevoldende handling vel ikke
var culpøs, hvis den ble begået ut fra nødvendighet, men fant samtidig, at den ville
tross dette kunne medføre erstatningsplikt. Denne tese, som svarer til den nordis-
ke teori om ansvar for skade i nødrettstilfelle, fikk sin formulering hos høyesterett
i Minnesota og ble følgelig gjerne henvist til som "the Minnesota doctrine". Det
som fait meg inn dengang var at tesen kanskje ble utviklet i Minnesota netopp
fordi den staten var befolket med så mange Skandinavier fra først av. Ialfall fikk
jeg inntrykk av at dommen faktisk til stor del var bygget på common sense, og jeg
følte meg selvfølgelig sikker på at det å bruke common sense til løsning av
juridiske problemer var et typisk nordisk fenomen. (Om ikke det er tilfellet tror
jeg vi kan slutte møtet med engang.)

Generelle forutsetninger

Men om vore drøftelser idag kanskje delvis innbefatter spørsmål om bruk av
penger, så bør de ikke gå ut på spørsmål om bruk av makt eller om fysisk
utvandring, men om overførsel eller utbredelse av idéer, teser og regelverk i kraft
av god vilje og av en solid bakgrunn i de nordiske nasjoners erfaring med å
opprettholde et noenlunde fredeligt, fritt og rettferdigt samfunn ifølge retsstatens
prinsipper, som samtidig virker i tilfredsstillende grad på det økonomiske plan og
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preges innvendig av demokratisk stabilitet og utvendig av neutralitet snarere enn
partiskhet i den ordinære omgang med andre nasjoner.

Det er vel klart at de nordiske samfunn ikke fremstår som noen perfekte
eksempler på en idealstat, men jeg håper å kunne gå ut fra, at vi i senere tid har
nådd relativt langt frem i forhold til andre nasjoner på fleste de felter som nyss
nevnt. Om dette er neoenlunde rigtigt kan man nevne det som en første forutset-
ning för å kunne virke overbevisende når det gjelder bidrag til fremmede forvalt-
nings- og retssystemer, at vi fortsætter å kjøre den progressive bane for liberal
styre og sosial velferd, som vi formentlig har fulgt over de siste årtier. Jeg akter
ikke å gå langt inn på betydningen av de enkelte elementer som preger de
nordiske demokratier, men etter min mening kan man f. eks. peke på det som et
utslag av den relative neutralitet, at når den høyeste administrative domstol i Kina
for noen få år siden følte en trang til å gå utenlands for gode råd om arbetsmetoder
og retningslinjer så gjorde de henvendelse til Høgsta administrativa domstolen i
Helsingfors, sikkert med gode resultater.

Den annen store forutsetning for være i stand til å yte effektive bidrag til andre
land er at vi fortsetter med det fellesnordiske lavarbeide på centrale retsområder,
som netopp er beslektet med vore nordiske juristmøter, og som er en av grunnene
til, at vi nå har maktet å leve i innbyreds fred over et lengere tidsrom enn så mange
andre naboer i verden. Det kan neppe være noen tvil om, at den resulterende
harmonisering av vore love fremstår som en av de nordiske lands største og
vigtigste bedrifter over de siste hundre år, og som ett lysende eksempel på et
vellykket fredelig naboskap uten direkte fusjon eller federalisering. Det er nok
mange av verdens nasjoner, som har trang til å finne frem til noe liknende og til å
utbygge sine evner til samarbeide ut over egne grenser.

Ialfall må det ligge klart for dagen, at bakgrunnen av relativ komformitet
mellom de nordiske rettssystemer er egnet til å gi en høyt forøket slagkraft til
eventuelle bidrag fra de enkelte land til rettsutviklingen i tredje land. Fremmeisen
av slike bidrag utfordtrer m.a.o. at vi fortsetter å stå vakt om Norden som en
rettsligt kommunitet, samtidig med vor deltakelse i rettsligt samarbeide på eu-
ropæisk eller global plan.

Det bør tilføyes i denne sammenheng at det fellesnordiske lovarbeide har vært
av overordnet betydning for rettsutviklingen i Island helt siden vi fikk igjen vor
suverenitet i 1918. For befolkningen virket det som noe helt annet å kunne
adoptere fellesnordiske love på eget vis enn å dependere på enkelte land, og det
har vi etterhånden søkt å gjøre samtidig med å delta i samarbeidet etter beste
evner. Etter min mening er det den fellesnordiske innsats, som har vært avgjøren-
de for, at vi stort sett har valgt å holde oss til Skandinavien snarere enn å hente
forbilleder til de britiske øer, Tyskland eller Nordamerika.

Som et tredje forutsettningsmessigt synspunkt m.h.t. dagens emne vil jeg
nevne, at vi i Norden kanskje fortrinnsvis bor soke å ordne vore fremtidige
lovreformer slik at de rettsregler, som gjelder retsstatens prinsipper og menneske-
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rettslige grunnsatser, står frem på en lettbevislig måte ikke bare innvendig, men
også overfor omverdenen. Dette innebærer at de helst skal være synlige i grunnlo-
ven og eventuelt annen lovgivning. Det er med noen beklagelse at jeg sier dette,
da det altid har vært min oppfattning at de rettsregler, som forefinnes i tradisjoner
og domsuttalelser eller utledes derav, er mere værd enn de, som formuleres ved
skreven lov, og at lovgiveren helst bør holde deg til det nødvendige og unngå det
overflødige. Men jeg er tilbøyelig til å tro, at denne bevislighet vil være av
betyning for vore bidrag til utvikling i andre land.

Som nærliggende eksempel vil jeg mene, at vi fortrinnsvis nå være i stand til å
kunne bevise, at vi har selvstendige domstoler, ikke bare i realiteten, men også i
formen, og videre at vore domstoler har makt til å overvake grunnloven på den
måte, at de eventuelt kan sette til side enkelte lovbestemmelser, som finnes for
grunnlovsstridige. I denne forbindelse er det særlig grunn for oss alle til å fagne
den nye finske grunnlov av år 2000, hvor dette siste har fått et klart uttrykk. For
min del håper jeg å få lov til å hevde, at dette uttrykk faktisk gjenspeiler ett
fellesnordisk standpunkt, selv om en tilsvarende direkte bestemmelse kanskje
savnes i de andre grunnlove.

Det jeg hittil har sagt bærer kanskje preg av tanker på systemeksport, men etter
min mening er stillingen på hjemmebane og erfaringen derfra av grunnleggende
betydning, uansett man bidrar på den måten eller arbeider ut fra visittlandets rett
og tradisjoner.

Bidrag fra Island

I Island har vi relativt få folk i et reletivt stort land, og ved begynnelsen av siste
århundre stod vor økonomi på nokså primitivt plan. Det sier seg nesten seiv, at
prioriteringen av vore krafter - også hos juristerne - har siden dengang for det
meste vært i retning av å bygge ut økonomien og makte det å operere som
selvstendig nasjon. Dette bildet har skiftet ved den fremgang, som vi har fått i de
seneste årtier, men da har vi også måttet bruke krefter for å tilegne oss regler fra
Europaunionen og å venne oss til samliv med supranasjonale institutter som
menneskeretts-domstolen i Strasbourg.

Ikke desto mindre er vi nå velhavende nok til å kunne yte bidrag til andre i
form a utviklingsassistanse, og det gjør vi i hurtig stigende grad. På dette tids-
punkt er vor juridiske innsats på området relativt begrenset, og vore ypperste
utviklingsjurister (om man får uttrykke det slik) er de som er gått over til arbeid på
internasjonelt plan, såsom dr. Guðmundur Alfreðsson, direktør i Wallenberginsti-
tuttet i Lund, og Jakob Moller, forhenværende UN-jurist og nåværende dommer
på Menneskerettsdomstolen i Bosnia-Herzegovina. Men vi har i dag mange unge
jurister, som er globalt orientert og i god stand til å gøre sig gjeldende som
bidragsytere i kommende år, og noen er allerede inne på den bane. Jeg tror at vore
landsfedre er blitt oppmerksom på dette, slik at disse unge ikke bare vil kunne få
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oppdrag utomlands, men også hjemmefra.
Som bidragsytere står vi Islendinger på den nordiske grunn som dere andre.

Det vi muligtvis har å ofre fremfor annet i henhold til vor særlige erfaring - d.v.s.
ikke nødvendigvis som systemeksport, men mere som metode - er det å operere
med små forvaltnings- og retssystemer, som kan fungere til tross for begrensete
finansielle og fysiske midler. Men det er vi kanskje ikke alene om i Norden.

Det europeiske miljø

Jeg har seiv ingen erfaring av juridisk innsats blant de såkalte u-lande, men jeg har
under de senere år tatt en beskjeden del i det omfangsrike arbeid til utvikling av
forvaltnings- og rettssysterner, som går på i Europa, d.v.s. som medlem av den
Europeiske kommisjon for demokrati ved lov, den såkalta Venezia-kommisjon.
Denne ble stiftet hos Europarådet i år 1990, umiddelbart etter Berlinermurens
fall, som en uavhengig og upolitisk rådgivende kommisjon med det i oppdrag å
støtte fremmeisen av demokratiske institusjoner i land innen og utenfor Europarå-
det, gjennom konsultativt samarbeide med de enkelte land på basis av henvendel-
ser fra dem eller Europarådets institutter, og videre på armen måte.

Dette konsultarbeide retter sig særlig mot forfatningsmessige og lovmessige
reformtiltak på alle områder for statlige funktioner, både vedrørende lovgiveren,
forvaltningen of rettsystemet, samt på det menneskeretslige plan. Det utrettes
typisk på den måte, at planer eller utkast til nye love eller lovendringer forelegges
kommisjonen til vurdering i arbeidsgrupper og i plenum, og resulterer normalt i
en utredning eller rekommendasjon fra kommisjonen til vedkommende stat. Men
videre far kommisjonen enkelte konsulentoppdrag fra Europarådets parlement og
ministerkomité. Foruten dette organiserer den diskusjonsseminarer og adminis-
trerer et opplysningscentrum på forfatningsrettens område (Center for Constitu-
tional Justice) i Strasbourg, med forbindelse til medlemsstaternes forfatnings-
domstol eller høyesterett.

Samarbeidet med staterne er basert på dialog, under pålegg om forståelse av
hjemlandets rett og forhold, og kommisjonen gir bare råd og ikke ordner. Med
henblikk på dens virkefelt og retningslinjer samt dens politiske neutralitet kan
man med noen rette beskrive dens gjerning på den måte, at den består i å utbygge
Menneskerettsdomstolens innflytelse i annan form.

Kommisjonens medlemmer bør være uavhengige eksperter, som ikke tar ord-
rer hjemmefra, og utpekes for fire år ad gangen. For å belyse sammensetning
rekker det nesten å nevne de andre nordiske medlemmer, d.v.s. juristerne Rune
Lavin fra Sverige, med Hans Heinrich Vogel som suppleant og Hans Ragnemalm
som forgj enger, Kaarlo Tuori fra Finland, med Antti Suviranta som forgj enger, Jan
Helgesen fra Norge og Henrik Zahle fra Danmark, med Christian Lundum som
suppleant og Asbjørn Jensen som forgj enger.

Med kommisjonens oppdrag siktede man i begynnelsen særlig til landene øst



De nordiska ländernas bidrag till utveckling av förvaltnings- och rättssystem i tredje land 201

for jernteppet, som har vært på transisionsstadium og videre er kandidater til EU-
medlemskap, men dens virke strekker sig også ut for Europa, og den tid vil nok
kunne komme, at den vender sig også til landene i Vesteuropa. Det som er
innlysende og av viktighet for degens emne er at det er svært å peke på særlige
enkeltnasjonale eller regionale innflytelser i forbindelse med kommisjonens gjer-
ning, og man kan snarare hevde, at den generelt retter sig etter europeiske og
globale standarder og sy s vinkler. M.h.t. systemeksport ligger det dog for dagen, at
alle de nye demokratier i Europaområdet har opprette eller besluttet å opprette
ombudsmansinstituttet, fortrinsvis ved grunnlovsvedtak. Dette institutt kan såle-
des mer enn noensinne før fremholdes som det store noridske bidrag til terrsutvik-
ling i verden på nyere tid.

Slutord

Mine utfoldelser har desverre medført, at jeg ikke får tid til å kommentere
enkeltvis på referentens interessante teser. Men jeg tenderer til å tro som Bjørns-
tjerne Bjørnsson, at de nordiske folk har en misjon her i verden, også når det
gjelder lov og rett, og vil følgelig slutte med en hjertelig tak til ham og til møtets
styre for dagens diskusjon.

Referent, landsdommer Hans Henrik Brydensholt, Danmark:

En fråga är om verksamhet som diskuterats i dag överhuvudtaget är nyttig. Skall
vi bli vana att resa ut i världen eller skall vi ge dem en ekonomisk möjlighet att
bygga upp sina egna system. Jag tror naturligtvis, vilket också har framgått, att det
kan vara nyttigt att åka ut men inte så att man åker ut för att hålla föredrag om
mänskliga rättigheter eller om våra egna rättssystem. Alla man möter, inklusive
jurister, säger att vi har hört nog av inlägg om mänskliga rättigheter. Vi känner till
konventionerna och det som det är fråga om är att få hjälp för omstrukturering så
att det kommer kött på detta med att söka hjälp i rättssystemet för lösning av
konflikter. Lappalainen nämnde något i riktning av att det enda säkra är att man
måste satsa på utbildning av jurister. Nu är det bara det att när man kommer ut i
världen så är det helt säkert att man önskar sig nya byggnader och mycket gärna
också bilar, helst Mercedes. Därtill önskar man sig vanligen också skolning.
Enligt min åsikt förstärker man problemen om man ger skolning i ett galet system.
Det är ofta komplicerade system, vilket det är mycket bra att ha insikt i och man
blir mer och mer fjärmad från vanliga människor men man behärskar detta
komplicerade rättssystem och därför får det leva kvar. Därmed är skolning enligt
min åsikt farligt i sig självt. Skolning har endast ett värde om den är ett led i
utvecklingen. Skolning skall alltså användas som en spjutspets för utveckling och
inte som skolning i ett existerande konservativt system.

Sandgren har självklart rätt i att det som jag inte har berört är frågan om vilket
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typ av bistånd som kan ges för den del av den globala utvecklingen som gäller
marknadsekonomin. Frågorna är igen inte enkla. Jag avser också att detta med
globalisering är något som vi jurister skall vara uppmärksamma på för att upp-
täcka det som tidigare i dag kallats en dold dagordning.

Gällande Surliens inlägg vill jag säga att jag sannerligen förstår att du inte har
blivit populär när du nu skall avskeda alla domare därnere. Men jag beundrar dig
för att detta har tillåtits ske och det är nog enbart så för att du har, som du säger, en
diktatorisk myndighet. Jag föreslog för många år sedan att man skulle ha gjort
samma sak i Albanien. Jag hade redan den albanska regeringens stöd men se vad
som hände; Europarådet och USA ställde sig på scenen och sade att avskedning
av domare är fullständigt omöjligt i ett samhälle som vill utveckla sig i enlighet
med europeiska standarder och därmed blev det förhindrat. Det enda man kunde
göra var att kräva att dessa domare, som endast hade en 6 månaders skolning,
skulle klara en examen där nivån justerades så lågt att nästan alla klarade den,
vilket inte alls var bra. Därför önskar jag dig lycka med det viktiga men opopulära
uppdrag du har.

Till Torfason vill jag säga att jag lyssnade med stor sympati på ditt uttalande
om att du tror mera på rättsregler som bygger på tradition än på dem som stöder
sig på en ständigt föränderlig lagstiftning. Du nämnde också ombudsmannainsti-
tutionen och jag är överens med att det är en viktig nordisk institution som
betyder mycket, t.ex. på Balkanhalvön. Det är också intressant att delar av den
rättsgrund som används av det danska ombudsmannassystemet, är något som
systemet själv har utvecklat och kallar gott förvaltningsskick, vilket alltså vilar på
några raffinerade framgångstankegångar som man utvecklar och gör rättsligt
bindande. Det fanns på 1960-talet i USA något man kallar law and development-
rörelsen och inom vilken man trodde att den omständigheten att det infördes
oavhängiga rättssystem och demokratiska strukturer som bygger på val automa-
tiskt skulle föra en ekonomisk utveckling med sig. Med demokrati avsåg man
alltså de västeuropeiska och amerikanska systemen. Det har senare visat sig att så
inte sker.

Angående det som har diskuterats i dag, detta med att exportera västliga
system, upplever jag att det faktum att detta tema har tagits upp på det nordiska
juristmötet utmynnar i att vi även i fortsättningen, på ett eller annat sätt, skall
kunna ha ett nordiskt debattforum där de olika erfarenheter vi tillsammans har
kan utväxlas och synpunkter framföras på hur vi skall komma vidare.

Ytterligare följande personer gjorde inlägg i debatten:

Advokat Claes Beyer, Sverige
Lagdommer Iver Hnitfeldt, Norge
Utrikesrådet Anja-Riitta Ketokoski, Finland
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Outline of tasks 2002-2003

The main thrust of the IJC's activities, since its creation in March last year, has
been to increase the independence of the judiciary and to improve the quality and
efficiency of the judicial system. Significant progress has been made, especially
towards an increase in judicial efficiency In particular:

• Drafting of new codes of civil, enforcement and minor offence procedure is
almost completed in both entities, with the IJC assisting local working groups.
Criminal procedure reform is also moving ahead.

• Laws creating judicial training centres in each entity were recently imposed by
the High Representative, as were laws regulating the legal profession.

• A project under the IJC to recommend reforms in respect of internal court
administration completed its work in April.

• A second project to assess the needs of the judiciary in terms of legal informa-
tion began under the IJC earlier this month and will report in August.

However, widespread dissatisfaction with the appointment process and the opera-
tion of the comprehensive review process for judges and prosecutors led the IJC
to recommend a shift of track with respect to the creation of a more independent
judiciary.

The main elements of this new strategy are:

• A restructuring of the judiciary system, including the establishment of specia-
lized divisions.

• A strengthening of the ability and capacity of local authorities to propose and
implement judicial reforms and promote the efficiency of the judiciary.

• The selection of judges and prosecutors for posts in the new system in an open
competition.

• The establishment of permanent High Judicial and Prosecutorial Councils with
a broad range of functions in respect of the judiciary.

Restructuring

The IJC has already produced a preliminary proposal on the number of courts and
judges required for the two entities and has spent the last month discussing it with
all affected court presidents. In very rough terms, the proposal suggests a one-
third reduction in the number of courts and of judges, bringing the number of
courts down to something akin to the pre-war situation. A parallel process in
respect of prosecutors is being undertaken by OHR.

Measures to strengthen the ability and capacity of local authorities to propose
and implement judicial reforms and promote the efficiency of the judiciary will



204 Sektionsmöte

be considered as a part of the restructuring project. These include mechanisms for
better co-ordination between the different levels of local authority.

As part of the restructuring process, the creation of specialized court divisions
will be considered. This will almost certainly encompass organized crime and
corruption cases, but there is also a demand for specialized divisions for certain
commercial cases, among others.

Selection and the High Judicial and Prosecutorial Councils

Laws imposed by the High Representative in May envisage the creation of
permanent High Judicial and Prosecutorial Councils, which will be responsible
for a variety of functions in respect of the judiciary, including the appointment
and discipline of judges and prosecutors, supervision of training, and court
budget matters.

However, for an initial transitional period until the end of 2003, the Councils
will concentrate on the selection of judges and prosecutors to the restructured
judicial and prosecutorial systems. During that period, the Councils will have
international as well as national membership and will be housed in the IJC
premises in Sarajevo. The process of appointing the Council members has begun
and should be completed shortly. The IJC will serve as a secretariat to support the
work of the Councils.

The IJC is now working on drafting rules of procedure for the Councils and
setting up the administrative basis for them to perform this task. We anticipate that
they will have to make over 1,000 appointments in the next 18 months. The goal is
to have the Councils operational by September this year in order to conduct
appointment and disciplinary matters.

This means that the final recommendations of the restructuring project in
terms of numbers of courts, judges and prosecutors will need to be made by early
August at the latest, so that the advertisements can be made for the resulting
positions. We hope to advertise as widely as possible in order to ensure a broad
pool of qualified candidates.

The first round of appointments will be for the top level courts and prosecu-
tors' offices, then the middle level and, finally, the lower level. The selection
process will involve an open competition and final selections will be made on the
basis of extensive interviews and previous performance history.

Conclusion

Restructuring, selection and the establishment of the High Councils will be the
main thrust of the IJC's activities over the next 18 months. As far as the other tasks
are concerned, assistance in implementing some of the recent new laws will be
provided by other agencies together with the national authorities and organisa-
tions. In general, we foresee a shift from creating the basis for a proper judiciary



De nordiska ländernas bidrag till utveckling av förvaltnings- och rättssystem i tredje land 205

through developing the necessary legal framework to an emphasis on training,
capacity building and increased local responsibility for the implementation of
judicial reforms. By the end of 2003, Bosnia-Herzegovina should have a more
streamlined, competent and efficient judicial system and modern procedural laws.


