
tionen afgør alene, hvilket lands regler om fortrinsret, der skal komme
til anvendelse.

Konkursforum er normalt det land, hvor fallenten har sit forretnings-
sæde. Konkursdomstolen har alene kompetence til at afgøre de fleste
spørgsmål vedrørende konkursen og afgørelser er bindende i alle lan-
dene. Konkursgrundene bestemmes efter loven i det land, hvor konkurs-
domstolen findes.

Afkræftelsesreglerne er nærmere udformet, herunder regler om
afkræftelse af begünstigende retshandler, fuldbyrdet i det sidste år forud
for konkursen, af betaling af uforfalden gæld i de sidste 6 måneder for-
ud for konkursen, af betalinger af forfalden gæld med usædvanligt beta-
lingsmiddel i det sidste år forud for konkursen, og ligeledes af sikker-
hedsstillelse for tidligere stiftet gæld inden for den nævnte tidsfrist. En
vis mulighed for nationale afvigelser med hensyn til tidsfrister er ind-
rømmet.

Der findes endvidere regler om modregning og om salg med ejen-
domsforbehold.

Debatten inleddes av korreferenten, professor, dr.jur. W. E. von Eyben,
Danmark:

1.

Det er ikke behageligt at være den, der i feststemningen skal fremkomme
med nøgterne udtalelser, som kan forekomme ubehagelige for festdelta-
gerne ved dette jubilæumsmøde, hvor man med stolthed kan se tilbage
på de mange resultater, som er opnået i løbet af et århundrede. Jeg ville
hellere — i overensstemmelse med dette rums intentioner — have bidraget
med kammermusik.

Det er særlig ubehageligt, når man har haft lejlighed til at deltage
i dette samarbejde på forskellig vis, er overbevist om værdien heraf og
har søgt at bibringe de yngre kuld jurister, som er udklækket gennem
årene, den samme overbevisning. Men jeg ser blandt deltagerne kun meget
få af dem, der i de sidste 20 år har deltaget i de nordiske studenter-jurist-
stævner.

Men det får ikke hjælpe. Den, man elsker, tugter man. Hvis ikke vi
kritiserer os selv, vil andre gøre det, og de vil ikke altid lade sig lede
af en positiv grundindstilling. Selv om referentens og min grundindstilling
er den samme positive, må jeg betone, at jeg er væsentlig mere kritisk
og skeptisk end han.
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Ligesom referenten kan det diskuteres, om resultaterne i det sidste
halve århundrede er på højde med dem fra det første, altså før 1922.
Men jeg går vist ikke for vidt, hvis jeg nævner, at navnlig de yngre jurist-
generationer finder, at det nordiske juridiske samarbejde i almindelighed
og de nordiske juristmøder i særdeleshed er stivnet i nogle former, som
ikke fuldt ud svarer til realiteterne, og at man ikke i tilstrækkelig grad
tager hensyn til de bevægelser, som foregår uden for de nordiske cirkler.
Hovedtendensen hos de unge er global, ikke specielt europæisk og slet
ikke nordisk. Jeg vil gerne — som referenten — medgive, at den nordiske
retsenhed netop nu ser imponerende ud. Formelt ja, med mange fælles-
nordiske institutioner, men de reelle resultater svarer efter min vurdering
ikke til de imponerende institutioner.

Dernæst må vi være forberedt på en international integration, som
nødvendigvis må stille det nordiske samarbejde i et nyt perspektiv. Jeg
skal ikke kunne sige, om ét eller flere af de nordiske lande i løbet af kort
tid melder sig til EF. Men det vil være helt urealistisk at undlade at forbe-
rede sig på, at det kan ske, være sig næste år eller nogle år ud i
fremtiden. Det er karakteristisk, at alle, der har udtalt sig om spørgs-
målet på internordisk plan, har nøjedes med at udtale sig herom i vage
vendinger og i øvrigt overladt til fremtiden at finde ud af, hvad der skal
ske.

Med en mild overdrivelse er vi i samme situation som de sydameri-
kanske indianerstammer, som de såkaldte civiliserede søger kontakt med.
Månedsvis, ja årevis iagttager man hinandens adfærd, man udveksler ga-
ver, men derved bliver det. Stammerne har nok en vis fornemmelse af at
man ikke vil dem noget ondt, men de frygter det uvisse. Ved at iagttage
de rige fra skjulet i buskadset får de nok indtrykket af, at de rent mate-
rielt vil blive rigere, hvis de melder sig — eller skal vi sige: melder sig
ind. Men bliver de lykkeligere? Det er der måske ikke nogen, der for alvor
tror. Men alle indser inderst inde det uundgåelige, man kan egentlig kun
mildne den forfærdelige overgang. Og vil de civiliserede lære af den kul-
tur, de træffe? Eller vil denne blot blive bevaret på båndoptagere, på film
og billeder, studeret af interesserede forskere som overleveret hjem-
stavnskultur eller måske snarere uddøde fossiler?

Som tilhørende den stamme, som ligger mest udsat for integrationen,
er det, at jeg henstiller til overvejelse, om ikke en gennemgribende re-
vision af det nordiske juridiske samarbejde kan motiveres, om ikke på
anden måde, så ved ønsket om hjælp i en situation, som vi ikke kan overse.

Hvis man virkelig ønsker en revision, vil jeg mene, at det er alt for
snævert blot at se på de nordiske juristmøder. I et videre perspektiv må
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man betragte ikke blot de nordiske juristmøder, men også institutioner
som Nordisk Råds juridiske udvalg, de nordiske retsinstitutter, den nor-
diske kriminalistforening, nordisk administrativ forening, paralleludval-
gene i de nordiske lande og Tidsskrift for Retsvidenskab. En rationel
løsning kan formentlig ikke nås uden en koordinering af alle disse
kræfter.

2.

Hvis man prøver at give en oversigt over de forskellige reformforslag,
som er fremkommet i de senere år, koncentrerer de sig om følgende:

1) Intensivering af arbejderne i paralleludvalgene, bedre forberedelse,
bedre tilrettelæggelse, hurtigere arbejde, fælles betænkninger.

2) Etablering af fællesinstitutioner som nordisk domstol, nordisk
fællesadministration, nordisk fællesuniversitet — eller i hvert fald
et arbejde hen imod etablering af disse institutioner.

3) Udarbejdelse af fælles nordiske lovbøger — på civilrettens, even-
tuelt handelsrettens område.

4) Fælles juridisk litteratur, der bagatelliserer afvigelserne landene
imellem og koncentrerer sig om hovedtrækkene, som er ens.

5) Fælles redegørelser for retspraksis (som til en vis grad sket i
Nordisk Domssamling).

6) Etablering af permanente nordiske fælleskomitéer på vigtige om-
råder.

7) Reorganisation af de nordiske juristmøder, således at de virker
aktivt og stillingtagende, foranstalter undersøgelser, tager stilling
til afgørende spørgsmål, eventuelt i beslutningsform.

8) Fælles nordisk nomenklatur.
9) Oprettelse af et nyt koordinerende organ på højt niveau.

Hertil kommer et 10. punkt, som jeg tillader mig selv at supplere med.
senere.

3.

Der er det ubehagelige ved de fleste af disse forslag, at de i større
eller mindre omfang er søgt gennemført, men uden påviselige gunstige
resultater.

Arbejdet i parallelkomitéerne går deres støtte og langsommelige gang,
og der er næppe nogen, der tør påstå, at kritikken af arbejdsformen har
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bevirket nogen afgørende ændring. Forklaringerne herpå er talrige, men
visse naturlove gør deres kræfter gældende. Man kan nu engang ikke få
Niagara til at styrte opad. Fast sekretærhjælp, anvendelse af udvalgs-
medlemmer, bedre udarbejdelse af direktiver, alt som nævnt af referen-
ten er ønskelige reformer. Vi har vidst det længe, men de gennemføres
ikke.

Fællesinstitutionerne har været foreslået forlængst, men modstanden
herimod har været massiv. Selv de svage skridt i retning deraf — cirku-
lerende administrations-, domstols- og universitetsfolk, ja endog blot
cirkulerende studerende jurister, er de sjældne undtagelser — har ikke
afsat påviselige spor i retsudviklingen. Det er måske ikke så meget
naturlove som økonomiske og personlige forhold, som virker hindrende
for selv disse svage tilnærmelser. Og det større perspektiv er en utopi.

Selv på områder, hvor varierende love ikke forhindrer det, er fælies
nordisk litteratur den sjældne undtagelse (Herlitz), og disse undtagelser
har tilsyneladende heller ikke afsat sig noget spor i retsudviklingen.
Derimod har enkelte kommentarværker til fællesnordiske dove haft deres
store betydning ud over grænserne (Almen). Dette ændres først den dag,
da et forlag — skal vi kalde det et supernyt nordisk forlag — ser en
økonomisk fordel heri. Hvis der skulle komme en i princippet fællesnor-
disk lov om eksstinktion ved løsøreomsætning, var det naturligt at udar-
bejde en fælles fremstilling herom, brugelig i alle landene. Men det
bliver dog kun dråber i havet.

Den nordiske domssamling er udtryk for symbolik og intet andet. En
sjælden gang finder man i danske domskommentarer en omtale af, at
f.eks. en norsk højesteretsdom er gået i modsat retning, men dette nævnes
en passant uden tilsyneladende at have gjort dybere indtryk på dom-
merne.

Etablering af permanente nordiske fælleskomitéer er nævnt fra for-
skellig side (Sundberg, Niels Madsen) og uden at der er taget afstand
herfra. De skulle erstatte parallelkomitéerne. »Kanske man rentav
skulle kunna bli av med de otympliga parallellkommittéerna» hedder det i
denne forbindelse. Der er næppe tvivl om, at oprettelse af sådanne komi-
téer ville virke fremmende, idet Canossagangen fra de nordiske fælles-
møder til nationale møder og tilbage igen er en drøj vandring. Man får
måske også herved chancen for at udrydde den experttype, »som upp-
fattar det som ett kategorisk imperativ att vid internationella förhand-
lingar övertyga de andre konferencedeltagarna om förträffligheten av det
egna landets lag och om nödvändigheten av att göra denna till allmänt
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rättesnöre» (Petrén). Man kunne da måske vende tilbage til ånden i vek-
sellovskommissionens betænkning fra 1878, der gav udtryk for at man til-
sidesatte dissenser, sålænge de var af individuel art og ikke fremkaldt af
det enkelte lands civilret eller andre særegne forhold, en udtalelse, som
Tamm slutter sig til i jubilæumsbogen s. 204—205, og jeg også.

4.

Hvis man alligevel arbejder videre med hypotesen, fører det naturligt
til videre konsekvenser på andre fronter.

De nordiske juristmøder arbejder som bekendt stødvis og personvis.
Kræfterne rækker ikke til mere end møde hvert 3. år, og det forbere-
dende arbejde, som lægges til grund for diskussionerne, undføres af enkelt-
personer, som ganske vist altid med største beredvillighed har stillet
deres arbejdskraft til gratis disposition.

Hvis man i stedet arbejdede i fælleskab eller — som det hedder
noumstunder — ved teamwork eller gruppearbejde, bliver det særlig
ejendommeligt, at arbejdspræstationer altid præcist skal forligge hvert
3. år. Selv om det kan være praktisk at have en deadline, som skal re-
spekteres, er det dog noget uheldigt at arbejde som man i gamle dage
gjorde det på Grønland og på Færøerne: Der blev arbejdet på højtryk
indtil båden gik til København, hvorefter dvaletilstanden påny blidt
sænkede sig over samfundet.

Selv om man ikke skal efterligne den tyske Juristentag med beslut-
nings- og afstemningsprocesser, kunne man dog på et andet punkt hente
inspiration derfra. Det er blevet nævnt med megen misundelse, at refe-
raterne fra den tyske Juristentag foreligger 8 uger efter møderne —
endda med undskyldning for den sene fremkomst — mod i Norden 1 1/2
til 2 år efter (Asmussen).

Man kunne altså med ret primitive foranstaltninger forcere offent-
liggørelsen betydeligt. Men man kunne måske samtidig opnå en yderligere
fordel?

Vi har vort fornemme nordiske Tidsskrift for retsvidenskap, som har
haft svært ved at finde den linie, som skaffer abonnenter i samme antal
som de nationale juridiske tidsskrifter. Jag kunne tænke mig at løse
også dette problem ved at gøre det til et nordisk juridisk tidsskrift, dette
forstået som et debatblad om fællesnordiske problemer på det juridiske
område.

Publikationen af nordiske betænkninger, forhandlinger på de nordiske
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juristmøder og de indlæg, som disse gav anledning til, kunne passende
ske under TfR's regi. De enkelte numre ville måske nok komme noget
uregelmæssigt og med varierende størrelser, men dette ville næppe virke
foruroligende på læserne, måske tværtimod. Det er snarere foruroli-
gende, at der med bestemte mellemrum altid skal foreligge et vist antal
sider med litterære bidrag.

5.

Inden for Nordisk Råds juridiske udvalg og Ministerrådet arbejder man
med tildels samme sigte som de nordiske juristmøder. Det er imidlertid
indlysende, at der er forskelle. Det juridiske udvalg er en politisk instans,
det arbejder på officielt plan, og udvalgets opfattelse munder ud i rekom-
mandationer og henstillinger til de nordiske regeringer. Dernæst arbej-
der udvalget med direkte henblik på mulighederne for fællesnordisk
lovgivning, hvorimod de nordiske juristmøder har et videre sigte, fordi
man ikke principielt sigter mod fællesnordisk lovgivning. Alligevel er
der tale om en vis dobbeltdækning og dermed et spild af kræfter, som
burde undgås.

I stedet for at etablere et nyt organ som foreslået af referenten kunne
man udbygge Ministerrådet og Nordisk Råds jurdiske udvalg til at
være det koordinerende, intiativtagende organ, som fik samling på kræf-
terne. De politiske instanser burde i særlig grad være lydhøre over for
en rationalisering af det arbejde, som foregår på forskellige fronter.
Kan man ikke nå videre, var det nok umagen værd at undersøge mulig-
hederne for en kontakt, således at Nordisk Råds juridiske udvalg direkte
kunne bygge på det arbejde, som er skitseret ovenfor, og at de Nordiske
Juristmøder omvendt kunne udnytte en linie direkte fra det private
nordiske samarbejde til det officielle. Det har ofte nok været beklaget, at
de nordiske møder optrådte for isoleret, og at man i højere grad burde
råbe politikere og organisationer op, end man hidtil har gjort. Kunne man
opnå en forbedring af de nordiske juristmøders public relation på denne
måde, var det til gavn for disse, og de nordiske regeringer kunne sam-
tidig høste gavn af samarbejdet.

6.

Et vigtigt spørgsmål står tilbage, men til en vis grad skinner det
igennem, hvad der allerede er fremført: forholdet til de større fælles-
skaber, EF eller hvad det nu måtte blive i fremtiden.
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Med intensiveringen af det nordiske samarbejde kunne den eller de
stater, som kommer ind heri, få en støtte i det nye samarbejde. Jeg er
helt klar over, at mange betragter Europa-planerne som dræbende eller
dog i hvert fald stærkt hindrende for det gamle hårdtprøvede nordiske
samarbejde. Men hvorfor dog ikke tage handsken op og tværtimod tage
denne fare som udgangspunkt for et fælles forsvar? — eller måske endda
et fælles angreb, der jo er det bedste forsvar. Den gamle nordiske idé
får hermed et nyt indhold. Der skal ikke kæmpes med våben mod fælles
fjender, men vi kan forsøge at udbrede de retsideer — og da navnlig de
retssikkerhedsideer — som de nordiske land står for — til et større
forum.

Vi har dog allerede set, hvorledes de nordiske lande, som under for-
beredelsen af større almindelige konventioner har søgt samarbejde, har
formået at gøre deres synspunkter gældende. Det har næppe været uden
betydning, at en så relativ stor region optræder i fællesskab på denne
måde. Som eksempel er ofte blevet henvist til den fremgangsmåde, som
blev benyttet i forbindelse med revisionen af Bernerkonventionen på
ophavsrettens område (Petrén). Jeg kan bekræfte den vurdering, som
her er givet, og andre kan sikkert bidrage med andre tilsvarende erfarin-
ger.

Forudsætningen herfor er imidlertid, at man benytter sig af en metode,
som bedst kan beskrives som en 3-trinsraket: Man forbereder sig først
i det nordiske fællesskab, men uden at låse sig fast til ganske nøjagtigt
formulerede regler, idet man navnlig gør sig klart, hvad der er helt væ-
sentlig, og hvad der har en sådan karakter, at man kan leve med meget for-
skellige ordninger. Derefter deltager man i den internationale diskussion,
hvor man både må argumentere og lytte. Det kan jo dog tænkes, at der
ude i verden er noget, der er bedre end vort eget. Derefter vender man
tilbage til det nordiske plan, hvor man nu må finde sine ben. Det væsent-
lige er imidlertid, at man heller ikke på det internationale plan bliver
låst fast, således at der ikke er mulighed for nationale variationer.

Det er ganske vist ristigt, at EF-forordning er og EF-be slutninger, når
de først er vedtaget, har en absolut bindende karakter. Men vejen frem
til den endelige eksakte formulering i EF er lang og trang, og mulighe-
derne for at påvirke den endelige affattelse er ikke helt ringe. Henstillinger
og udtalelser er naturligvis ikke bindende. Mellemformen, direktiver, er
kun bindende med hensyn til det tilsigtede mål, men overlader til de
nationale myndigheder at bestemme form og midler for gennemførelsen
(EF-traktaten art. 189, stk. 3). Som det fremgår af den uddelte oversigt
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over EF-arbejde, har man på områder, hvor der er problemer med
sprængstof, benyttet direktivformen. Her kan man altså på det nordiske
plan i vidt omfang vælge de løsninger, som man anser for rigtige.

Man kan måske endda sige, at vi i det nordiske samarbejde til en vis
grad bør efterligne EF-samarbejdet, bruge det som forbillede. Dette bliver
altså mit 10. punkt. Vi har måske i det nordiske samarbejde i lidt for
høj grad anvendt tid på at pudse og gnide sætningsbygninger for at finde
frem til en eksakt from, fælles for alle lande. Jeg er efterhånden blevet
mere og mere tvivlende over for værdien heraf. Der må være et rimeligt
forhold mellem det arbejde, som udføres på denne måde, og de resulta-
ter, som herved opnås. Man skal naturligvis ikke på forhånd afskrive
muligheden for at opnå så vidt muligt nøjagtigt samme formuleringer.

Men bestræbelserne, årevis, for at finde netop den af alle accepterede
form, har vist bevirket, at adskillige har sukket under det nordiske sam-
arbejde. Hvis der i realiteten er nogenlunde overensstemmelse, vil det
i mange tilfælde være fuldt ud tilstrækkeligt. Man overvurderer vist
betydningen af den ordmæssige lighed — og glemmer undertiden, at de
selvsamme udtryk kan blive fortolket og administreret på forskellig
vis — og vel at mærke uden at der herved opstår skadevirkninger i det
fællesnordiske samkvem. Jeg er altså ikke helt på linie med referenten,
idet jeg mener, at vi har drevet ønsket om formel, ordmæssig unifiering
for langt. Reel overensstemmelse i hovedlinierne — naturligvis ikke
blot i enkelte praktiske spørgsmål — må være tilstrækkelig.

Vi kan f.eks. leve med en vindikationsregel ved tyveri i Vestnorden og
en eksstinktionsregel i Sverige. Selv om man af principielle grunde
kunne ønske sig en fællesnordisk regel på dette område, og selv om kun
nationale fordomme synes at hindre dette, så kan man kun bifalde Nordisk
Råds henstilling — altså man betjente sig her faktisk af EF-metoden —
om dog at affatte lovforslag på en sådan måde, at man ved retsanvendel-
sen i videst muligt omfang kommer til samme resultat.

Som det fremgår af en udarbejdet oversigt, er der indtil videre kun
tale om meget få områder, hvor der samtidig foregår harmoniserings-
bestræbelser inden for EF og de nordiske lande. I dag er problemet altså
ikke stort. Men selv om man i første række koncentrerer sig om de
økonomiske problemer inden for EF, er der al grund til at tro, at udvik-
lingen vil gå videre, således at det, der i dag er omtrent betydningsløst, i
fremtiden kan få et betydeligt omfang.

Hvis man går den vej, at man etablerer permanente nordiske fælles-
komitéer, bliver det en af hovedopgaverne at holde et vågent øje med,
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hvad der foregår i EF og i øvrigt også på andre internationale planer,
således at man står fuldt rustet med foreløbige forslag den dag, hvor det
går løs på det internationale plan. Jeg tvivler på, at vi — som det nu
foregår — står tilstrækkelig godt rustet over for de internationale pro-
blemer.

7.

Bag ved alt dette ligger — hvad jeg håber alle har forstået — en
utryghed ved den situation, som vi snart kan risikere at komme ud i, og
hvis de ændrede forhold yderligere fører til, at det nordiske samarbejde
indskrænker sig til velformede skåltaler, da står vi, hvor vi stod år forud
for de nordiske juristmøders opkomst. Måske går det sådan, at Danmark
bliver Nordens Lænkehund — i en ny mening. Vi må have hjælp. Som
understreget af referenten og mange andre, står vi stærkere og taler med
langt større vægt, hvis Norden taler, end hvis blot et enkelt land gør det.

Statsrådet Carl Lidbom, Sverige:

Herr ordförande!

Jag far börja med att genast be om tillgift. Det är överhuvudtaget inte möj-
ligt för mig att på tio minuter sammanfatta min inställning — en inställning som
f.ö. också är den svenska regeringens — till frågan om nordiskt lagstiftningssam-
arbete. Om jag gjorde det, skulle nyanserna falla bort, missförstånd kunna uppstå
och det hela ge ett alldeles felaktigt intryck.

Det har framgått av referentens tal i förmiddags och nu nyss av korrefe-
rentens att detta hundraårsjubileum av det första nordiska juristmötet äger
rum vid en tidpunkt då många känner ovisshet och oro inför det nordiska lags-
tiftningssamarbetets framtid. Själv tillhör jag inte pessimisterna, men jag
medger att ovissheten om framtiden är större än vanligt, och de oroliga har utan
tvekan angelägna frågor att ställa, som inte är lätta att besvara. Precis som
framgått av de två anföranden vi hört i detta ämne är det två frågeställningar
som man behöver få svar på, när man analyserar det nordiska lagstitfningssam-
arbetets och den nordiska rättsenhetens framtid och möjligheter.

För det första. Vilka möjligheter har vi att bevara och vidareutveckla den
nordiska rättsenheten i en tid då samhället förändras mycket snabbare än förr,
lagarnas livslängd tycks bli allt kortare och alla de nordiska länderna alltmer
systematiskt utnyttjar lagarna som politiskt instrument för att påverka samhälls-
utvecklingen och människornas sociala villkor?

För det andra. Hur stort blir utrymmet för en speciell nordisk rättsenhet,
om två av fem nordiska länder inom kort blir medlemmar i EEC och därmed
engageras i ett omfattande ekonomiskt samarbete som bland mycket annat
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innesluter också harmonisering av viktiga delar av rättssystemen i Västeuropa?
Båda frågorna har nära samband med förutsättningarna överhuvudtaget för att gå
vidare i det nordiska samarbetet.

Det nordiska samarbetet har unika utgångspunkter i språklig och kulturell
gemenskap, likartade sociala förhållanden och gemensamma frihets- och rätts-
traditioner. Samarbetet har också avsatt resultat som har blivit en viktig del
av människornas vardag. Passfriheten, den nordiska arbetsmarknaden och den
nordiska sociala trygghetskonventionen är kanske de mest välkända exemplen,
men också flera produkter av nordiskt lagstiftningsarbete skulle kunna nämnas
i sammanhanget. Vi har lyckats skapa en gemensam nordisk miljö i vilken vi
alla, oavsett medborgarskap, i mycket stor utsträckning är likaberättigade.
Intriktningen på samarbetet har varit utpräglat praktisk men det finns naturligt
nog också inslag av »nordisk ideologi». Att stärka samhörigheten inom Norden
har fått ett egenvärde.

Men när allt detta är sagt, bör det också tilläggas att det finns begränsningar
i det nordiska samarbetet som vi inte kommer förbi. Om vi vill försöka oss på
en saklig bedömning av de nordiska lagstiftningsfrågornas framtida öde, är det
nödvändigt att vi gör klart för oss inte bara vad nordiskt samarbete är, utan
också vad det inte är. En och annan utanför de ansvariga politikernas krets går
kanske och bär på en dröm att Norden en dag skall kunna enas. Ingen kan
med bestämdhet uttala sig om en mycket avlägsen framtid, men låt mig bara
konstatera att tanken på ett politiskt enat Norden inte är och inte kan vara
riktmärket för nordiskt samarbete. Den har för dagen inte någon som helst för-
ankring i något av de nordiska parlamenten.

De nordiska länderna är små, både var för sig och tillsammans. Deras
attityd mot omvärlden är och måste vara öppen, och i sin politik måste de vara
inställda på att det finns uppgifter som de inte ens gemensamt kan lösa på ett
tillfredsställande sätt. De har alla ett utsatt geografiskt och strategiskt läge
mellan väst och öst, men deras säkerhetspolitiska situation är ändå inte densamma.

Den säkerhetspolitiska uppsplittringen av Norden i NATO-medlemmar och
neutrala stater är vi numera vana vid och den accepteras av alla som en själv-
klar och orubblig utgångspunkt för det nordiska samarbetet. Inget nordiskt .land
försöker någonsin förmå något av de andra länderna att ändra sin utrikes- och
försvarspolitik. Vi vet av erfarenhet att de skillnader som finns på detta område
inte hindrar det nordiska samarbetet i övrigt. Tvärtom, de nordiska ländernas
slutsats av försvarsförhandlingarnas sammanbrott på tröskeln till 1950-talet blev
att de måste sluta sig fastare samman. Så bildades Nordiska rådet, och så
utökades samarbetet på en rad områden.

Det är något liknande som håller på att ske nu på det ekonomiska området
Den ekonomiska integrationen har för länge sedan sprängt Nordens gränser mot
omvärlden. De tre skandinaviska länderna säljer 3/4 av sin exportproduktion
utanför Norden, Finland och Island mer än 4/5. Huvudparten av denna utom-
nordiska export går till EEC- och EFTA-länder. För alla de nordiska länderna
bör det därför vara något synnerligen positivt att marknadssplittringen i Väst-
europa nu kommer att upphöra och vi kan se fram mot en europeisk stormarknad
för industrivaror som representerar ca 300 miljoner människor. Det kommer
att betyda mycket för möjligheterna till välståndsutveckling i hela Norden.

Samtidigt är det uppenbart att om Danmark och Norge i höst slutligen väljer
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att bli medlemmar i EEC medan de andra nordiska länderna ordnar sina relatio-
ner till det utvidgade EEC i andra former, så kommer detta åtminstone på vissa
områden att betyda ändrade förutsättningar för nordiskt samarbete. Det kommer
att ge upphov till en del problem, och det kan medföra vissa begränsningar i
samarbetet i Norden. Det är ingen som tror att Danmark och Norge skall vända
hela sitt intresse mot kontinenten och lämna sina nordiska grannar i relativ iso-
lering, men vi skall inte heller underskatta vad som ibland kallats »suget från
söder». Men just därför att detta »sug» finns har vi anledning att åter sluta oss
samman, precis som den dag då försvarsförhandlingarna gick i stöpet. Och det
är också vad som håller på att ske. Vid Nordiska rådets session i våras beslöts att
ministerrådet skulle få i uppdrag att utarbeta ett handlingsprogram för en nor-
disk närings-, regional- och miljöpolitik.

Utvecklingen i marknadsfrågan ligger i och för sig väl i linje med nordisk
tradition att varje land på egen hand ordnar sina förbindelser med Europa och
världen i övrigt men att vi tillsammans löser våra mest närliggande, gemensamma
problem. Ingen behöver tvivla på att viljan finns hos de nordiska länderna att
fortsätta samarbetet på områden där EEC-frågans lösning inte lägger hinder
i vägen.

Lagstiftningsfrågorna är av gammalt en väsentlig del av det nordiska sam-
arbetet. Relativt sett betydde de mer förr än nu. På 1800-talet och i början
av detta sekel var arbetet på nordisk rättsenhet i viss mån att se som ett konkret
uttryck för skandinavismens romantiska dansk-norsk-svenska drömmar om ett
enat Norden. Nu är samarbetet i lagstiftningsfrågorna en del av fem nordiska
länders praktiska samverkan i vardagen inom näringsliv och arbetsmarknad,
kommunikationer, kultur och forskning och mycket annat. Men det hindrar inte
att lagstiftningssamarbetet även under nya betingelser väl försvarat sin plats.

Det har kunnat försvara sin plats därför att vi har förstått att anpassa dess
karaktär, innehåll och omfattning efter de politiska realiteter som kommit att
styra de nordiska ländernas samverkan i stort under efterkrigstiden. Det har
emellertid inte varit fråga om några tvära kast utan om fortgående förskjutningar.

Förändringarna har både en kvantitativ och en kvalitativ sida. Den tekniska
och industriella utvecklingen, förändringar i näringsliv och bebyggelse och för-
bättrade kommunikationer har medfört att samarbetet har breddats och nya
arbetsfält inmutats för nordiskt lagstiftningsarbete. Vi har fått mer att lära av
varandra. Vi har fått fler uppgifter att lösa gemensamt. De traditionella upp-
gifterna på civilrättens och handelsrättens områden har fortfarande en betydande
plats men de representerar trots allt numera en relativt begränsad del av hela
det nordiska lagstiftningssamarbetet. Det är inte svårt att se hur annat, som i
lika hög grad eller högre grad har med den moderna utvecklingen att göra, ryckt
i förgrunden. Kontakterna och samarbetet kan numera röra sig om praktiskt
taget vad som helst som har med samhällets verksamhet och ansvar att göra, från
individens integritetsskydd i dataåldern till miljöskydd i glesbygder och stor-
städer.

Men förändringarna har som jag nämnde också en kvalitativ sida. Det fak-
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tum att utvecklingen i Norden inte har gått i riktning mot lagstiftning genom
överstatliga beslut eller rättstillämpning genom gemensamma organ har haft sin
givna betydelse för uppläggningen av samarbetet. Men den hastiga takten i sam-
hällsförändringarna och den ökade politiska medvetenheten hos folkvalda och
väljare i alla de nordiska länderna har spelat en inte mindre viktig roll i detta
sammanhang.

På den tiden då nordiska köp-, avtals- och kommissionslagar kunde stå som
symboler för allt nordiskt lagstiftningsarbete betydde nordisk rättsenhet en nära
nog fullständig rättslikhet och såvitt möjligt likalydande lagar. I dag är målet
för samarbetet betydligt oftare en praktiskt betingad samordning av nordiska
lagar eller rättslikhet i huvuddrag och principer och en någorlunda likartad
tillämpning av lagarna. Redan utbytet av erfarenheter och synpunkter är ett
väsentligt inslag i samarbetet.

Det skall genast sägas att den traditionella linjen bar förbluffande långt under
1800-talet och 1900-talets första decennier. På enstaka områden har den kunnat
fullföljas också i senare tid. Under efterkrigstiden har vi bl.a. fått nya, i huvud-
sak enhetliga nordiska lagar om upphovsrätt, patent, varumärken och mönster.

En analys skall emellertid visa att de likalydande lagarnas politik vilar på
ganska unika förutsättningar som nuförtiden föreligger alltmera sällan. Det är
inte bara det att man måste välja ut ämnesområden där en enhetlig reglering har
mycket påtagliga fördelar. Det är i och för sig inte svårt att peka på sådana
områden också i dag. Men det måste dessutom röra sig om områden där man
kan lita på att de lösningar man väljer blir bestående under avsevärd tid. Politiskt
kontroversiella frågor lämpar sig i regel inte för lagstiftningssamarbete som
syftar till en långtgående harmonisering.

På det kommersiella området, där nordiska lagstiftare länge helst rörde sig,
var klimatet under åtskilliga decennier gynnsamt för en långtgående harmoni-
sering. Den liberala marknadshushållningens principer härskade tämligen
oinskränkt inom ekonomin, och politikerna ägnade endast förstrött intresse åt de
lagar som rörde affärslivet. I arbetsmarknadsförhållanden ville man i regel
överhuvudtaget inte ingripa genom lagstiftning.

På andra områden än det kommersiella var konjunkturerna för likalydande
lagar inte lika lysande. Med undantag för äktenskapsrätten blev resultaten också
magra.

De senaste decennierna har vi sett en annan utveckling. Den ekonomiska
expansionen har möjliggjort en välståndsökning som i alla de nordiska länderna
har kommit folkflertalet till godo. Men i det moderna industrisamhället har
också framträtt drag som människorna upplevt som ett hot mot sin trygghet och
välfärd. Därför har trycket på politikerna ökat. Det förväntas att de skall ta
lagen till hjälp för att skydda arbetstagare och konsumenter mot marknadskraf-
terna och mot företagens övermakt. Krav växer fram på en demokratisering
av företagen och det ekonomiska livet i stort. Det är här fråga om intressen och
krav som av flera skäl i allmänhet inte låter sig förenas med önskemål om full-
ständig nordisk rättsgemenskap i form av likalydande lagar. Därmed har vill-
koren för nordiskt lagstiftningssamarbete ändrats också på rättsområden där vi
traditionellt brukat eftersträva fullständig eller så gott som fullständig harmoni-
sering.
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Parallella nordiska utredningar och parallell departements- och parlaments-
behandling i fem nordiska länder är en tung och omständlig procedur — särskilt
om siktet är inställt på att få så långt möjligt likalydande lagar. Erfarenheten
visar att de i regel betyder mångårigt kompromissande om detaljer och finslipande
på paragrafer. Det är ganska givet att detta inte kan vara någon lämplig arbets-
form eller ett arbete med stora utsikter till framgång, när det är fråga om lagar
som kan behöva ändras med några års mellanrum eller som berör omstridda
sociala och ekonomiska intressen i respektive länder.

Till den som eventuellt känner ett visst vemod inför resultatet av denna
analys vill jag säga: Den större flexibilitet och den nedbantning av de högst
ställda anspråken på rättslikhet som vi kan iaktta i lagstiftningssamarbetet har
varit nödvändiga förutsättningar för att samarbetet skulle få den bredd och den
dynamik som kännetecknar det idag. Om vi nu försökte knyta an till de ursprung-
liga ambitionerna och koncentrerade oss uteslutande eller huvudsakligen på
frågor där det fanns utsikter att få till stånd likalydande lagar skulle samarbetet
snabbt krympa till mycket blygsamma dimensioner eller rentav haverera totalt.

Men denna anpassning i kvalitativt hänseende, som för övrigt redan är genom-
förd, utgör bara en del av problemet. Också med den flexibla karaktär och de
begränsade målsättningar som det nordiska lagstiftningssamarbetet numera har
fått, kan man fråga sig om det inte kommer i farozonen i och med att Danmark
och Norge eventuellt snart får nya lojaliteter som medlemmar i EEC och enga-
geras i det lagstiftnings- och konventionsarbete som bedrivs i Bryssel. Nu kan
man visserligen säga att det inte är så farligt därför att det nordiska samarbetet
har en sådan bredd att det mesta faller utanför det som EEC f.n. sysslar med.
Argumentet har redan anförts här idag. Det är riktigt att nordiskt samarbete
har mycket större bredd i lagstiftningsfrågorna än EEC-samarbetet idag. Krimi-
nalpolitik, äktenskaps- och familjelagstiftning och mycket annat är ju inte före-
mål för någon uppmärksamhet i EEC, men det är också riktigt som har påpekats
här att EEC-samarbetet har en viss dynamik och att väldiga utredningsresurser
står till EEC-institutionernas förfogande. Det är redan idag rätt mycket som
EEC intresserar sig för och det kommer med tiden att bli åtskilligt mer.

En sak faller genast i ögonen. Det är just de kommersiellt betonade rätts-
områden där nordiskt lagstiftningssamarbete traditionellt har kunnat fira sina
största triumfer som också i första hand är i blickpunkten inom EEC. Vissa
gemensamma regler finns redan i Romfördraget eller anslutande förordningar,
på vissa punkter är direktiv för lagstiftningen utfärdade av EEC:s ministerråd,
åtskilliga ämnen är uppförda på kommissionens arbetsprogram. En successiv
harmonisering av huvuddragen i lagar om företagsformer, konkurrensförhållan-
den, patent, varumärken, marknadsföring, köp och avtal, krediter och betalnings-
medel, försäkringar osv. är ett naturligt inslag i en västeuropeisk, ekonomisk
gemenskap.

Detta kan tyckas oroväckande. Men enbart den omständigheten att områ-
dena för nordiskt och europeiskt samarbete delvis sammanfaller kan inte rimligen
ge anledning till pessimistiska betraktelser. Den ekonomiska integrationen har
för länge sedan brutit igenom de gränser som förr rätt effektivt avskärmade
Norden från yttervärlden. Det är en utveckling som vi själva i hög grad har
understött och som vi alla njuter gott av. Men om vi har medverkat till att
internationalisera handeln och det kommersiella livet bör vi också vara intres-
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serade av att sådana rättsliga problem som hör samman med denna handel löses
inom en vidare krets av stater än den nordiska.

Ett EEC-medlemskap har visserligen vittgående verkningar. EEC har vuxit
i makt och betydelse. Men vi skall inte låta oss förledas av EEC:s framgångar
till att övervärdera de federala inslagen och tendenserna i organisationen. Sådana
inslag och tendenser finns men framgångarna har hittills inte i någon större
utsträckning byggts på federalistisk grund. Regeln är att lagstiftningsmakten
med begränsade undantag ligger kvar hos de nationella regeringarna och parla-
menten. Det är sant att kommissionen har en vidsträckt initiativrätt i EEC, men
den politiska tyngpunkten i arbetet ligger utan tvekan i ministerrådet, där varje
medlemsstat har vetorätt i »vitala frågor».

Om en fråga förs upp på kommissionens arbetsprogram innebär det natur-
ligtvis inte att Danmark och Norge, om vi tänker oss dem som medlemmar i EEC,
för den skull blir förhindrade att fortsätta att samarbeta i samma lagstiftnings-
fråga med sina nordiska grannländer och utreda frågan, om det sker i de fria
former vi hittills har använt. En förutsättning är dock att vi inte ställer upp
mål för oss i den nordiska kretsen som står i konflikt med mål som förekommer
i EEC. Men allra angelägnast är naturligtvis att alla nordiska länder som vill
får tillfälle vara med i arbetet i någon form när en fråga av gemensamt intresse
tas upp i EEC. Det ger naturligtvis de bästa möjligheterna att med krafrt hävda
nordiska synpunkter och intressen. Dess bättre finns det exempel i det förflutna
på att EEC har varit på det klara med att det ibland finns skäl att släppa in
icke-medlemmar i sitt samarbete. Jag tänker då framför allt på den europeiska
patentkonventionen.

För Sveriges del har vi uppmärksammat detta i vårt frihandelsavtal med
EEC där utvecklingsklausulen är central. För att undvika allt missförstånd skall
jag tillfoga att när vi i Sverige ställer oss utomordentligt positiva till att med-
verka i paitentkonventionen eller i annat samarbete i EEC så innebär det natur-
ligtvis inte ett ja till lagharmonisering i den stil som vi redan har prövat men
inte lyckats så bra med på senare tid i den nordiska kretsen. En metod som inte
har visat sig tillräckligt livskraftig i en krets av fem närbesläktade länder kan
inte heller vara särskilt användbar i krets av europeiska stater som omfattar
både medlemmar och icke-medlemmar i EEC. Däremot kan det bli aktuellt för
länderna inom den nya europeiska stormarknaden att försöka harmonisera
huvuddragen i vissa lagar och administrativa föreskrifter, som har en påtaglig
betydelse för utbytet över gränserna. Jag nämnde alldeles nyss patentkonven-
tionen. Ett annat exempel på sådant som kan behöva förenhetligas är diverse
tekniska bestämmelser beträffande elektriska apparater, bilar, maskiner, verk-
tyg osv. Den typen av rent praktiskt betonad harmonisering i vissa begränsade
frågor är högst tänkbar i framtiden.

Jag tror att danskt och norskt medlemskap i EEC innebär vissa förpliktelser
som på en eller annan punkt kan begränsa deras rörelsefrihet i den nordiska
kretsen. Men det är inte de fördragsmässiga förpliktelserna som kommer att
vara det väsentliga. Den fara som hotar vårt nordiska samarbete har enligt min
bedömning mycket mera att göra med triviala, praktiska svårigheter än med för-
dragsmässiga förpliktelser, och detta beror naturligtvis på att EEC har stora utred-
ningsresurser och producerar ett ansenligt antal rapporter och förslag. Med-
lemsländernas resurser absorberas i hög grad av EEC-samabetet, och man kan
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fråga sig om de verkligen kommer att ha tid, krafter och råd att offra experter
inte bara på Brysselarbetet utan också i samma omfattning som hittills på det
nordiska samarbetet.

Jag skall här inte bara peka på faror utan tillägga också en positiv sak:
I Nordiska rådet tog man upp det här problemet i våras, och där framgick
alldeles tydligt att alla de nordiska regeringarna, inte minst den danska och
norska, är klart inställda på att i all möjlig mån försöka prioritera nordiskt sam-
arbete så högt det går, även om Danmark och Norge blir medlemmar i EEC.

Låt mig bara till allra sist sammanfatta mina synpunkter på den nordiska
rättsenhetens problem i dag i två konklusioner.

För det första. De nordiska rätts- och frihetstraditionerna är ett av de
många band som förenar de nordiska folken och skapar samhörighetskänslan
mellan dem. Vi skall arbeta på att stärka de banden. Men som de politiska
och sociala förhållandena har utvecklat sig i Norden och som de nordiska länderna
har ordnat sina inbördes relationer i stort och sina förbindelser med omvärlden
har jag svårt att se att nordisk rättsenhet i den ambitiösa meningen av enhetliga
lagar kan vara ett realistiskt mål att sträva mot. Jag kan tänka mig ett eller
annat undantag, men det rubbar i så fall inte helhetsomdömet.

För det andra. Om nordisk rättsenhet i denna ambitiösa mening är en dröm
som inte har några utsikter att gå i uppfyllelse, är däremot nordiskt lagstiftnings-
samarbete i fria former utan i förväg uppställda krav på harmonisering en realitet
och därtill en realitet som har visat stor livskraft. Det är ett samarbete som
under en lång tid har visat sitt värde som ett medel att värna om nordiska int-
ressen och stärka samhörigheten i Norden.

Jag tror personligen att vi kan se framtiden an med viss förtröstan även i det
skede av ökad europeisk integration som nu inleds med utvidgningen av EEC.
Dagens nordiska samarbete i både lagstiftningsfrågor och andra frågor har till
skillnad från skandinavismen på 1800-talet en bred folklig förankring. Det är
ett intresse både för de nordiska länderna själva och för omvärlden att detta
samarbete kan fortsätta och utvecklas vidare. Viljan att fortsätta finns i alla
de nordiska länderna. De praktiska möjligheterna får vi försöka skapa med
gemensamma ansträngningar.

Professor Jacob Sundberg, Sverige:

Vad först gäller statsrådet Lidbom har jag med ett visst missmod lyssnat till
hans, vad som föreföll mig som en dödsdom över det nordiska samarbetet till för-
mån för vad jag tycker mig skymta som en svensk sovjetrepublik. Till statsrådet
Lidbom vill jag säga följande: Politiker äro efemära företeelser. Juridiken är evig.
Politikern vill något med sin lag, men lagen ter sig på ett helt annat sätt, när den
aggressiva politikern, som svartsjukt bevakar sitt verk, är borta.

Till professor von Eyben vill jag säga detta. Jag tror att von Eyben missför-
stått betydelsen av det psykologiska klimatet. Det gör stor skillnad att bli haran-
gerade som svenskar, danskar, islänningar, norrmän och finländare, och att bli
harangerade som nordiska domare, nordiska advokater, nordiska rättsvetenskaps-
män etc. Vidare tror jag von Eyben har missförstått vilken urvalsprocess som sker



60 Jacob Sundberg

i praktiken. Man läser icke allt, blott det som är auktorativt, men vad är aukto-
rativt? Det bestämmer vi till dels själva som jurister. Det gör en väldig praktisk
skillnad om det finns en nordisk kommentar och om det blott finns en nationell
kommentar. Det gör väldig praktisk skillnad om man känner till danska och
norska domar och om man ej känner till dem. Politikerna känna detta fenomen
som en hydra, men de måste leva med den. De måste resignera. Låt oss använda
den resignationen till fömån för den nordiska tanken. Den hetsiga takten i sam-
hällsförändringarna skapar i själva verket större utrymme för detta instrument
eftersom lagstiftaren så ofta blir efter.

Slutligen vill jag föra fram några synpunkter på olikheterna mellan länderna
och olikheterna inom länderna. Det är stor skillnad mellan fiskarområden och
skogsbruksområden, mellan jordbruksområden och industriområden, och mellan
metropolområden och landsorten. Den som tjänstgjort i domstol vet också att
det i anslutning härtill kan uppkomma olika praxis i olika hovrätter, men sådan
olikhet tolereras i princip ej. Det vrids till en enhetlig rättstillämpning, därför
att man vill en enhetlig rättstillämpning. Detta ger en träffande bild för den olika
rättstillämpningen i de olika nordiska länderna. Det finns ej större skäl att tole-
rera den än det finns att tolerera olika rättstillämpning i olika hovrättsområden.
Skillnaden inom länderna är ofta större än skillnaden mellan länderna. Vill man
enhetlig rättstillämpning kan man också skapa den! — Låt mig då i anslutning
till detta taga upp den fråga om en integrering av domstolsverksamheten som
berördes i justitierådet Olssons referat i morse. Jag har föreslagit en sådan inte-
grering i form av ad jungering av andra nordiska domare i kollegiala domstolar.
Jag har diskuterat tanken med kolleger i domstol och uppmärksamt följt vilka
hinder de sett, vilka betänkligheter de haft. Jag har jämfört dem med de erfaren-
heter som funnits. Mina kolleger tyckte tanken var omöjlig, men vad är verklig-
heten? I Svea hovrätt tillåts akademiska assessorer. En docent i civilrätt, straffrätt
eller processrätt får sitta som fjärde ledamot på en dömande avdelning. En sådan
assessor saknar normalt all domstolsrutin, och all speciell författningskunskap.
Vad han har är en juridisk grundkunskap, juridisk bildning och juridisk läsförmå-
ga. Vem vågar påstå att icke de nordiska kollegerna har samma guldtacka i baga-
get? Kan Svea hovrätt tillåta en docent i civilrätt, straffrätt eller processrätt att vara
fjärde ledamot på dömande avdelning, kan den också tillåta en dansk, en fin-
ländsk, en isländsk eller en norsk domare att vara sådan ledamot. När svårig-
heter skådas, när hinder resas, då är det den obotfärdigas förhinder. Bort med
dem! Detta är de nordiska jurismötenas sekeljubileum. Leve de nordiska bröder-
na! Leve skandinavismen! Må dess låga flamma upp igen!

Departementschef Niels Madsen, Danmark:

Hr. ordstyrer, mine damer og herrer

Som det danske justitsministeriums kontaktmand for Nordisk Lovsamarbejde
vil jeg gerne kommentere nogle af de tidligere indlæg.

Der er, som fremhævet, to hovedspørgsmål. Det første spørgsmål: hvilken
virkning Danmarks og Norges eventuelle tilslutning til Fællesmarkedet vil få,
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og det andet er den risiko som en opgivelse af det gamle mål om ensartede
lovtekster indebærer.

Med hensyn til EEC-problemet må det i første række understreges, som
både referenten og von Eyben gjorde det, at de retsregler der er eller kan
skabes inden for Fællesskaberne, kun dækker et begrænset område af det der
er genstand for nordisk lovsamarbejde. På de felter hvor der er berøringsflader
mellem nordisk lovsamarbejde og EEC-samarbejdet — man kan særlig fremhæve
selskabsretten, konkursretten — er mange af EEC-reglerna ikke fremmede for os,
og de af dem der er nye vil vi muligt være interesserede i at gennemføre i de
nordiske lande. Det kan vist ikke nægtes at vi f. eks. på selskabsrettens område
er lidt underudviklede i forhold til de gamle industrilande, selv om jeg ikke vil
bruge von Eybens udtryk »at vi er indianerstammer». Det gælder i hvert fald
for Danmarks vedkommende at vi for selskabsrettens vedkommende nok kunne
trænge til en modernisering i retning af EF-reglerne. Det er også meget værdi-
fuldt, som det er fremhævet både af referenten og von Eyben, at der er mulighed
for at øve indfydelse på regeldannelsen i Fællesmarkedet gennem Danmarks
og Norges medlemskab, og at der også er mulighed for at de øvrige nordiske
lande kan udnytte denne chance gennem en styrkelse af det nordiske samarbejde.

Det nordiske ministerråd har i sin beretning til Det Nordiske Råds
sidste session i Helsingfors i februar i år netop givet udtryk for lignende
synspunkter.

Det andet hovedspørgsmål er jo om man s'kal fortsætte med at tilstræbe
ensartede lovtekster og tage det som et nederlag for det nordiske samarbejde
hvis det ikke lykkes, og dette problem er jo meget indgående og skarpsindigt
belyst især af statsråd Lidboms indlæg.

Jeg er på mange punkter enig med statsråden. Man kan vel sige at fors-
kellen mellem de vilkår tidligere generationer har haft for det nordiske sam-
arbejde og de vilkår vi er underkastet, er i et vidt omfang at den overvejende
politiske interesse tidligere var rettet mod andre samfundsspørgsmål end dem
der var genstand for nordisk samarbejde.

Nu er imidlertid de emner der er genstand for nordisk samarbejde også af
stor politisk interesse, og jeg tror at det skaber mange af de nuværende store
vanskeligheder, som især von Eyben fremhævede. Det er nemlig realistisk
at regne med at det ikke vil være muligt at opnå parlamentarisk dækning for
ensartede lovtekster alene ud fra hensynet til den nordiske retsenhed, hvis lovens
indhold ikke er stemmende med de hovedsynspunkter der er fremherskende i de
enkelte landes politiske debat. Men der er unægteglig en betydelig risiko ved at
følge statsråd Lidboms hovedtese: at lade et eller flere af de nordisike lande være
pionerlande, som han ved en anden lejlighed har udtrykt det, på et lovgivnin-
sområde og så give de andre lande mulighed for at følge efter hvor der er poli-
tisk mulighed i disse lande. Det er jo ikke sikkert at de andre lande føler trang
til at efterligne pionerlandets måske ikke altid heldige erfaringer.

Jeg kan derfor også på dette punkt tilslutte mig referentens standpunkt.
Det er nødvendigt at der så tidligt som muligt sker en koordinering af sam-
arbejdet, og især en bedre politisk styring end der hidtil har været. Det må
således, som nævnt, være af stor betydning at man allerede ved udformningen af
direktiver til en komité samarbejder i videst mulig udstrækning.

Det bedste politiske styringsmiddel vi har er muligvis det nye nordiske minis-
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terråd, som jo i disse anliggender normalt vil bestå af justitsministrene, og minis-
terrådets samarbejde med nordisk råds juridiske udvalg. Jeg kunne forestille
mig at man i et samarbejde mellem ministerrådet og juridisk udvalg kunne få
afklaret den politiske stilling i den enkelte lande og måske få lagt et egentligt
nordisk lovgivningsprogram for de nærmeste år. Det væsentlige er imidlertid
at der er politisk vilje til at fortsætte det nordiske samarbejde, og det glædede
mig derfor at statsråd Lindbom erklærede at han ikke var pessimist med hensyn
til det nordiske samarbejde for fremtiden, og jeg betragter hans deltagelse i
debatten idag som bevis for at det nordiske lovsamarbejde stadig har høj prioritet
hos indflydelsesrige nordiske politikere.

Regeringsrådet Gustaf Petrén, Sverige:

Herr ordförande, ärade mötesdeltagare!

Den här debatten torde i första rummet ta sikte på att klargöra målsättningen
för nordiskt lagstiftningssamarbete. Denna aspekt belyses ju mycket ingående
i statsrådet Lidboms inlägg, vars konklusion nu egentligen var att man skall så
att säga trappa ned ambitionerna från att eftersträva en nordisk rättsenhet till
ett mera praktiskt, vardagligt erfarenhetsutbyte och, i den mån man finner över-
ensstämmande uppfattningar, också till viss enhetlighet i lagstiftningsprinciperna
på de områden där man kommer så långt. Det är klart att var man skall placera
målet blir en omdömesfråga, kanske till och med en trosfråga. För dem som
har arbetat mycket med nordiska problem så ter väl sig nordisk rättsenhet som
något i och för sig gott att eftersträva. Man bygger då på den allmänna före-
ställningen att man går från det mindre området stegvis till det större. Vi har
gått från landskapslagar till enhetliga nationella lagar. Nu går vi vidare till det
nordiska området.

För ett nordiskt juristmöte tycker jag det ligger nära till hands att som opi-
nionsbildande organ hålla fast vid den nordiska rättsenheten som målsättning.
Det är klart, att det för dem, som arbetar med praktisk politik i dagsläget, kanske
kan te sig alltför ambitiöst, men opinionsgrupper är ju till för att hålla ideal och
målsättningar vid liv och få så mycket som möjligt därav förverkligat. Ger man
upp från början är det risk för att man inte kommer särskilt långt på vägen.

Det som inträffat under det senaste decenniet är att lagstiftningsmakten, som
statsrådet Lidbom också mycket riktigt framhöll, från att ha varit rätt mycket
ett tekniskt redskap för jurister, vid vars handhavande olika experter, som odlat
olika teorier, har försökt bli överens på ett relativt exklusivt plan, nu har i allt
högre grad tagits i bruk för att förverkliga aktiva politiska målsättningar, som
ju växlar med olika politiska uppfattningar. Därigenom har man fått en helt
annan rytm. Lagstiftningsmakten har ofta dragits in i valförberedelser. Därav
följer att man, om man skall ha en viss sak klar till en viss valdag, inte kan ägna
sig åt fördröjande nordiskt lagstiftningssamarbete.

Det leder till att man inte heller alltid hinner med det erfarenhetsutbyte som
statsrådet Lidbom i och för sig var villig att medverka till. I alla fall i den här
församlingen bör man hålla fast vid den principiella målsättningen att arbeta
för nordisk rättsenhet. Sedan får de som står ute på fältet försöka få principen
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realiserad så långt det går. När man arbetar på de nordiska linjerna behöver
man inte ställa mot varandra som ett antingen- eller spörsmålet om en harmoni-
sering av lagtexten så långt det går och tankegången att nöja sig med en princi-
piell likformighet på de områden där man inte kan komma längre. Jag tycker
man kan acceptera ett både- och, alltså på de fält, där det föreligger möjligheter
för att i traditionell stil få gemensamma lagar, t.ex. köp- och avtalslagar. Varför
inte fullfölja den tankegången, medan man på de andra fälten (kanske särskilt
inom den offentliga rätten) får nöja sig med att lägga likartade tankegångar till
grund för lagstiftning utan att eftersträva överensstämmelse i alla detaljer?

Ett par ord också om den inverkan som EEC-problematiken gör. Det är ju
frågan om att gissa om framtiden. Det blir egentligen två olika teser som därvid
står mot varandra.

Den ena är den att, när Danmark och Norge kommer in i EEC, kommer det
att bli ett behov av att få nya lagstiftningsideer förankrade i hela Norden. Däri-
genom skulle bli intresse för att också få med de övriga länderna i ett gemensamt
samarbete som kan skapa underlag för ideer som man från danskt och norskt
håll senare upptar i EEC.

Den andra tankegången är att både arbetskraft och prioriteringar kommer
att bestämmas av EEC-arbetet till nackdel för nordiskt samarbete.

Vilket alternativ som blir verklighet vet vi inte så mycket om. Men man
kan ju hoppas på den förra linjen. Jag tror att det är viktigt att man t.ex. i
Nordiska ministerrådet från början tar upp spörsmål av den här typen för att
på det viset resonera sig fram till gemensamma nordiska ståndpunkter. På dessa
kan man på danskt och norskt håll senare falla tillbaka vid den fortsatta behand-
lingen av dylika lagstiftningsämnen i EEC-organen.

Vad gäller medlen att komma vidare, underkände huvudreferenten i stort
sett allihopa utom vad gäller de punkter han först uppställde. Det kan ju ha
skett i ett anfall av pessimism, som ju angriper många som sysslat med nordiskt
samarbete genom många år och tycker att resultaten har blivit litet magra. Jag
skulle gärna vilja understöja professor Olssons huvudinlägg om ett återupp-
väckande av NUL. Det betyder inte noll, utan Nordisk Udvalg for Lovgivnings-
arbejde, som lades ned för ungefär ett tiotal år sedan då man gick över till andra
metoder. I NUL-gruppen hade man den tiden huvudsakligen framstående juris-
ter, som sysslade på permanent bas med att programmera lagstiftningsarbetet
på den linje som professor Olsson ansåg skulle vara av värde. Man samlade där
företrädare för olika politiska uppfattningar. Jag tror att det är viktigt att man
har olika uppfattningar från alla länderna företrädda, ty vi har ju trots allt rege-
ringsskiften i vissa länder i Norden, som gör att justitieministern inte alltid sitter
kvar den dagen då hans ursprungliga idé skall förverkligas. Att man alltså i ett
sådant organ har olika opinioner företrädda jämte rättsvetenskaplig expertis som
skulle kunna permanent överblicka rättsområdena och ta fram sådant som i lika
lägen kunde vara möjligt att bearbeta i enlighet med gemensamma målsättningar

Så tror jag också att vi bör få gemensamma kommentarer till viktiga lag-
stiftningskomplex tillkomna i nordiskt samarbete. Jag är i verkligheten inte så
pessimistisk som professor von Eyben. Om det verkligen från den offentliga sidan
visades intresse för saken, skulle önskemålet kunna realiseras.

Bygger man på ett nordiskt förlag som skulle tjäna pengar på utgivningen,
är nog hans pessimism befogad. Men om man verkligen kunde få ett systematiskt
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bearbetande av alla rättsområden där nordiskt lagstiftningssamarbete har produ-
cerat enhetliga rättsordningar med utgivning av kommentarer jämte redovisning
av rättspraxis i vart land, skulle sådana handböcker i allra högsta grad på sikt
tjäna till en utveckling av den nordiska rättsenheten.

Justitierådet Henrik Grönqvist, Finland:

Herr ordförande, mina damer och herrar!

Det hör till god tradition inom det nordiska lagsamarbetet att man talar öppet
och ärligt och oförbehållsamt till varandra, så är det i alla fall vid samarbetet på
tjänstemannanivå, som jag har personlig erfarenhet av under lång tid.

När man gör en jämförelse mellan umgängesformerna och arbetssättet vid det
nordiska lagsamarbetet å den ena sidan och det internationella juridiska sam-
arbetet å den andra så är skillnaderna alldeles påfallande. Jag har ofta vid de
nordiska tjänstemannamötena gjort den reflexionen för mig själv att man inte
alls har någon känsla av att det är fråga om internationellt samarbete, om över-
läggningar med representanter för främmande makt, som det heter. I själva
verket förekommer det mycket ofta under diskussionerna att gränsdragningen
mellan de olika åsikterna ingalunda följer nationsgränserna utan gränsen kan
mycket väl gå tvärs igenom en eller flera av delegationerna-. Alltnog, man talar
öppet och ärligt, kanske alldeles speciellt när det gäller ens egna svagheter, man
anser sig inte ha någonting att dölja. Vid internationella möten, i motsats till
nordiska, uppträder man på ett helt annat sätt; man är betydligt mer reserverad
och försiktig i sitt utspel, det förekommer taktikspel och intriger och annat dylikt.
Det här alltså som en jämförelse mellan nordiska diskussioner och mer interna-
tionella.

Men en begränsning har man brukat iaktta också vid våra nordiska över-
läggningar med större eller mindre framgång, vi brukar inte blanda oss i
varandras inre, och allra minst i varandras yttre, angelägenheter, och allra
minst försöker vi utöva påtryckning på varandra.

Jag har velat ge den här bakgrunden för att mina åhörare ska förstå mig
rätt, förstå mig bättre, när jag nu kommer fram med det lilla jag för min del
har att säga om dagens diskussionsämne. Efter de många förtjänstfulla in-
lägg som här redan har gjorts, så har jag ingenting väsentligt nytt att komma
med, men när det är ett nordiskt möte, så vill också jag tala öppet och ärligt
enligt god tradition, men jag skall också försöka undvika att blanda mig i mina
nordiska vänners inre och yttre angelägenheter. Det lilla jag vill säga är helt
enkelt min syn på den nordiska rättsenhetens problem idag. Jag vill alltså i
rubriken betona ordet problem.

Hittills har vi egentligen inte haft något problem med den nordiska rättsen-
heten. Många svårknäckta frågor har vi väl haft under samarbetet på olika
områden, men inget problem. Egentligen har vi inga problem i dag heller för
den delen, men internationellt politiska omständigheter, som våra små länder
har ytterst liten inverkan på, kan medföra sådana förändringar, som ger oss
verkliga problem med att upprätthålla och utveckla den nordiska rättsenheten
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i morgon. Professor Palmgren som egentligen skulle ha hållit huvudföredraget i
det här ämnet säger i sina utdelade teser positivt och optimistiskt att sam-
arbete i större europeiska och universella sammanhang icke får ses såsom en
ovälkommen konkurrens till det nordiska samarbetet, eller såsom en fara för
de nordiska ländernas självbestämmanderätt inom lagstiftningen. Och vidare:
en gemensam nordisk linje kan ibland framträda med anspråk på gehör
också i större sammanhang. Palmgren hade så rätt, så rätt i går, ja han har
helt rätt ännu i dag, alla som har varit med i nordiskt och internationellt
lagsamarbete vet, att det har varit precis som Palmgren säger. Samarbete inom
större europeiska och universella sammanhang har inte utgjort någon ovälkom-
men konkurrens eller fara för det nordiska samarbetet, tvärtom har det varit
fruktbringande och givande. Det är också sant, att en gemensam nordisk linje
kan framträda med anspråk på gehör också i större sammanhang. Det är just
så det brukar gå till, att de nordiska länderna redan före internationella möten
har så att säga interna nordiska överläggningar för att nå fram till en gemen-
sam nordisk linje, som sedan presenteras vid det internationella mötet, inte
sällan med framgång.

Men har professor Palmgren rätt också i morgon? När det gäller verkligt
internationella konventioner, som är avsedda för en stor mängd stater med
varierande rättssystem och rättsliga traditioner, så kan man sällan gå särskilt
långt i fråga om bindande normering. Jag skall ta ett enda exempel. I en euro-
peisk konvention om straffdoms internationella rättsverkan kan man inte
ta in en regel om att straffdomen som sådan skall både erkännas och verkställas
i alla konventionsstater. Och en av de väsenligaste orsakerna till det här är,
ärligt talat, att man inte litar tillräckligt på varandra. Men mellan de nordiska
länderna går det bra med ett sådant system, därför att man har full tilltro till
rättsväsendet i grannländerna. Den här omständigheten att de nordiska länderna
ofta kan, och vill, gå längre i förpliktande reglering inbördes än vad som är
möjligt i mer internationella sammanhang, den omständigheten har lett till
att internationella konventioner, oftast på nordiskt initiativ, har börjat förses
med en specialklausul, som säger, att konventionen inte utgör hinder för sådana
konventionsstater som står varandra särskilt nära i rättsligt avseende, att
genom särskild överenskommelse eller ensartad lagstiftning reglera sina in-
bördes förhållanden i de frågor som konventionen gäller på ett från konven-
tionen avvikande sätt

Den här möjligheten har de nordiska länderna flitigt utnyttjat. Det har just
varit ett typiskt utslag av den nordiska rättsenheten, men det har inte varit
den nordiska rättsenhetens problem. Problemet kommer, om ett eller flere,
men inte alla, av de nordiska länderna går med i större europeiska och uni-
versella sammanhang, där man håller sig med konventioner som förbjuder
konventionsstaterna att reglera sina relationer till icke-konventionsstater på
ett sätt, som avviker från den internationella konventionen, även om det
rättsliga sambandet med icke-konventionsstaten är hur intimt som helst. Minst
lika stort är problemet om den internationella konventionen förbjuder konven-
tionsstaterna att reglera sina inbördes förhållanden på ett sätt som avviker
från konventionen också om två eller flera konventions-stater inbördes har ett
betydligt närmare rättsligt samband än de övriga konventionsstaterna.

5
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Jag skall igen ta ett exempel i klartext. Om vi tänker oss, att ett av de
nordiska länderna går med i EEC, och att EEC har en konvention om erkännande
och verkställighet av civila domar och att den här konventionen förbjuder med-
lemsstat att med en icke-medlemsstat träffa en överenskommelse i ämnet, som
avviker från EEC-konventionen, så har vi onekligen ett problem som man
kanske inte utan fog kan kalla en ovälkommen konkurrens till det nordiska
samarbetet, som professor Palmgren talar om. Om vi tänker oss att två eller
flera av de nordiska länderna går med i EEC, och EEC-konventionen förbjuder
medlemsstater att reglera sina inbördes relationer på ett sätt som avviker
från konventionen, så blir de nordiska medlemsstaterna tvungna att inbördes
tillämpa konventionen som den går och står. Och därtill kommer att medlems-
staterna inte heller med de nordiska länder, som står utanför EEC får ingå
överenskommelse som avviker från konventionen, åtminstoine får överenskom-
melsen inte vara förmånligare än konventionen.

Ja, det här var egentligen allt jag hade att säga. Jag ville bara också för min
del och med ett par exempel fästa uppmärksamheten vid något som kan bli
ett stort problem för den nordiska rättsenheten i morgon. Det är min innerliga
förhoppning att problemen, om de uppkommer, skall kunna lösas. Åtminstone får
det inte, för att ännu en gång citera professor Palmgren, bli en fara för de
nordiska ländenas självbestämmanderätt inom lagstiftningen. Det måste vi som
nordiska jurister slå vakt om.

Ekspedisjonsjef Stein Rognlien, Norge:

Jeg kan ikke som statsråd Lidbom tale på vegne av noen regjering, og det
er jeg glad for, og det kan regjeringen også være glad for. Vi må vel innrømme
at det nordiske lovsamarbeid er inne i en stagnasjonsperiode. Det kan være
mange årsaker til det. Jeg vil gjerne framheve én årsak som for så vidt inn-
lederen Palmgren og som min venn Grönqvist var inne på, og den årsaken synes
jeg har i seg spiren til en fornyelse av det nordiske lovsamarbeid. Saken er jo
at det nordiske lovsamarbeid har kommet i skyggen av det videre internasjonale
samarbeid. De nordiske land er en liten enhet, og en lovharmonisering som bare
tar sikte på de nordiske land, vil ikke for en virkelig internasjonalist være ins-
pirerende nok til å bære oppe samarbeidet når det blir for stor motgång og
hemninger. Dessuten er det paradoksalt nok visse vansker med å få i stand
kompromisser og enighet med så små og få land som vi har her i Norden. Når
tre land hevder ett prinsipp og to land hevder et annet, så er det ikke noe sterkt
moment for noen av dem til å gi seg for majoriteten; 3 mot 2 er for lite. Men
derimot i en internasjonal sammenheng, dersom det er 100 mot 10 i en internas-
jonal organisasjon, så skjønner kanskje de 10 at om det skal bli noen harmoni-
sering her, så må de gi seg og følge majoriteten. Altså på begge disse mater
— både når det gjelder inspirasjonen og hemningene — så er våre land blitt
for små, selv om det naturligvis fortsatt er slik at vi på grunn av vår bakgrunn
vil ha lettere for å harmonisere enn vidt forskjellige land har.

Hvilke rådebøter kan vi da finne for å hjelpe det nordiske samarbeid, for
å revitalisere det? Jeg har for mitt vedkommende ikke noen patentmedisin, ikke
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noe vidundermiddel. Vi kan nok på en rekke mindre områder gjøre ting som
kan virke i gunstig retning, men det vil som von Eyben sa, være promillevirknin-
ger. Jeg vil advare mot en utbygging av institusjonene for det nordiske sam-
arbeid. Det hjelper ikke en syk mann at han allerede mens han lever bygger
opp et stort minnesmerke eller mausoleum. Selve livskraften og oppkommet
må være til stede, og det må man ikke hemme. Viljen til nordisk initiativ vil
kunne bli kvalt. Dersom man gjør det slik at for å fremme et forslag nordisk
— for å sette i gang nordisk samarbeid om en sak — skal det være nødvendig
å sette dokumenter i mangfoldige kopier og sende det til en rekke koordinerende
organer, hvor det så skal drøftes og overveies av folk uten direkte engasjement
— kanskje utsettes, kanskje bli fordreid eller tilpasset ett eller annet vilkårlig
mandat. På den maten skapes vansker med endog å få i gang dette nordiske
samarbeid, som når det først kommer i gang, jo er bebyrdet med alle mulige
slags hemninger. Skal man også få hemningene allerede på det første trinnet, så
er jeg redd for at de som skal arbeide med dette fra grunnen av, vil gå trøtt
og ikke gidde å ta flere initiativ. Det mener jeg er en fare ved det nordiske
ministerråd som vi nå får.

Jeg vil også, siden jeg er en uansvarlig person her, si at jeg ser ikke med
tillit fram til en reform som skulle legge større makt og myndighet i hendene
på nordisk råds juridiske utvalg. Saken er jo at i juridisk utvalg sitter det poli-
tikere som meget ofte verken har noen som helst juridisk utdanning eller noen
juridisk interesse. De kan ha kommet i juridisk utvalg simpelthen fordi de ikke
har vært framstående nok til å komme med i andre utvalg som for politikere
er meget mer fristende og interessante å være med i.

Jeg er selv en varm tilhenger av nordisk samarbeid. Om man retter sin
tale i positiv eller negativ retning, vil imidlertid kunne bero på hva man har
inntrykk av er den stemning man skal forsøke å provosere og eventuelt snakke
imot.

Jeg nevnte til å begynne med at jeg trodde det internasjonale samarbeid
var spiren til en fornyelse av det nordiske samarbeid. Jeg skal ikke komme
nærmere inn på forholdet til Det Europeiske Fellesskapet. Jeg tror nok stillingen
i de nordiske land og forholdet til EF som vi kaller det i Norge, må volde be-
kymringer for det nordiske samarbeid. Men jeg tror det i forhold til EF er mulig-
heter for både å bevare det nordiske samarbeid og kanskje bygge det ut, og at
dette vil være mulig, dels innen rammen av EF og dets samarbeidsorganer, dels
ved samarbeid utenfor EF's organer mellom de som er med i EF og de som ikke
er med i EF. Selv om det som Grönqvist var inne på kan være vansker, så
tror jeg det vil være muligheter. Men det er jo for tidlig i dag å si noe be-
stemt om dette. Vi får se hvordan det utvikler seg.

Når det gjelder det større internasjonale samarbeid, så er det blitt mer og
mer krevende — og også lovende — for lovgiverne i de nordiske land. Våre res-
surser av kvalifisert personell er jo begrenset, og det er en av årsakene, tror
jeg til at kreftene i det snevre nordiske samarbeid ikke har vært store nok.
I det internasjonale samarbeid som nå griper mer og mer om seg, ikke bare ved
Europarådet og FN — de generelle organisasjonene — men også i en hærskare av
særorganisasjoner som tar for seg sjørett, luftrett, åndsrett og en rekke speciali-
teter, — der foregår det et meget verdifullt nordisk samarbeid både fra begyn-
nelsen av når man setter i gang arbeidet, når man videre gjør de innlei-
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dende utredninger, og også under forhandlingene i det internasjonale forum og
ved avstemningene og vedtakelsen der. Og ikke minst, etter at den internas-
jonale lovkonvensjon er blitt vedtatt, har man et samarbeid mellom de nordiske
land om eventuell ratifikasjon og gjennomføring av konvensjonen i vår rett. Der
er tendensen at ett enkelt nordisk land kvier seg for å ta konvensjonen sær-
skilt for sin del om ikke de andre nordiske land vil være med. Videre skjer det
et samarbeid om hvordan man eventuelt skal gjennomføre disse lovkonvensjonene,
og hvordan man skal utfylle dem på de områder hvor de stiller statene fritt.
Det er jo ofte slik at det er områder hvor man ikke er bundet av bestemte
regler internasjonalt, men har opsjoner og valgmuligheter. Jeg tror at i dette
samarbeidet, hvor man dels kan arbeide sammen som et ledd i det videre inter-
nasjonale samarbeid, dels kan supplere det internasjonale lovgivningsmaskineri
— at der ligger håpet om en revitalisering av det nordiske samarbeid. Dette
er et felt som er viktig nok, særlig når man venter at området for det internas-
jonale samarbeidet blir utvidet ytterligere i framtiden.

Statsrådet Carl Lidbom:

Herr ordförande!

Det skall bli en kort replik. Departementschef Madsen beskrev nyss, med
hänvisning till vad jag sagt vid ett tidigare tillfälle, min inställning så, att jag
menar att man bör avstå från parallella utredningar, parallella parlamentsbe-
handlingar och rättslikhet, i tanken att ett land får tjänstgöra som pionjärland.
Jag är ledsen, men detta är en karikatyr av vad jag sagt. Det är självfallet att
ser man sig tvungen att avstå från i förväg uppställda krav på harmonisering
så får man ta de eventuella konsekvenser, som detta för med sig. Men erfaren-
heten visar att slutresultatet härav inte alltid behöver bli en splittring. Vi är
så pass lika, har så goda kontakter med varandra och tar så mycket intryck av
varandras erfarenheter att det ofta till slut ordnar upp sig ändå.

Låt mig ta ett exempel. Då den nya marknadsföringslagstiftningen genom-
fördes i Sverige innebar det att vi bröt oss ur den nordiska tidssamordningen.
Nu är Norge på väg att införa en så gott som identiskt likadan lagstiftning.
Lagstiftningsprojektet är långt framme i Finland. I Danmark arbetar en
kommitté med liknande frågor. Sålunda kan man alltså med stöd av erfaren-
heten konstatera att en splittring som uppkommer vid en given tidpunkt ibland
ändå kan överbryggas.

Till slut ett par ord till Gustaf Petrén. Han sade att målet är en trosfråga;
ja, det är det kanske i viss utsträckning, men det är bra om avståndet mellan
tro och verklighet inte är alltför stort. Det var ingen konst att snickra ihop
likalydande lagar på den tiden då det rådde en total överensstämmelse om vad
dessa lagar skulle bygga på för principer och de inte var politiskt omstridda i
respektive parlament. Men i ett läge där ett land, för att åter anknyta till kon-
sumentfrågorna, vill införa en konsumentköplag med vissa bestämmelser som
skydd för konsumenten, vill ingripa i avtalsrätten genom att ge en konsument-
ombudsman befogenhet att inskrida mot standardkontrakt som är oskäliga och
vill införa en lagstiftning om otillbörlig marknadsföring osv., är det ganska givet
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att enbart önskemålet om nordisk rättsenhet inte får förhindra en regering att
lägga fram ett angeläget lagförslag. Eller är det någon som tror, för att ta ett
sista exempel, att om vi en dag står inför att revidera vår bolags- och förenings-
lagstiftning utifrån synpunkter att vi skall ha företagsformer som inkluderar
någon typ av företagsdemokrati och inte kan komma överens så skulle detta
hindra reformer i respektive länder. Nej, naturligtvis inte! I en så angelägen
och viktig sak kan inget land låta sig hejdas enbart av det skälet att man inte
tänker exakt lika som fyra andra nordiska länder.

Professor Stig Strömholm, Sverige:

Herr ordförande, mina damer och herrar!

Det berättas om den gamle kejsar Franz Josef av Österrike-Ungern att han
vid ett par tillfällen under sin 68-åriga regeringstid uttalade avsikter att raka
av sig de whiskers, som utgjorde hans främsta prydnad, men att han vid vart
och ett av dessa tillfällen mötte ett kompakt motstånd hos ansvariga ämbetsmän
och ministrar. Dessa polisonger var tryckta på dubbelrikets frimärken, de fanns
på mynten, de fanns i alla offentliga lokaler, det var helt enkelt för dyrt för kej-
saren att raka av sig sina polisonger.

Har man något litet sysslat med marknadsföring av nordisk rätt i vidare inter-
nationella sammanhang, så är det inte utan att man ibland frestas att se det nor-
diska samarbetet som kejsar Franz Josefs polisonger. Det är så allmänt känt,
det är så allmänt respekterat, det är någonting som det talas om på samma sätt
som »the Scandinavian realism» på det rättsteoretiska området. Skulle man
komma och säga till sina kolleger och bekanta i Europarådet och liknande sam-
manhang att det där, det är under avskrivning, så skulle de inte tro en, och man
skulle förlora så mycket att det skulle vara för dyrt att göra det. Det kunde vara
skäl nog. Jag vill instämma i många synpunkter som framförallt utvecklades
här av Stein Rognlien och som jag inte skall uppta. Han framförde denna prak-
tiska vardagssida, detta att det i regel finns en nordisk röst, det finns ett enat
nordiskt agerande, som har mycket stor betydelse och naturligtvis kan få det,
låt vara under mera komplexa former, också inom ett EEC-sammanhang. Det
kunde vara skäl nog för att avskriva en diskussion kring frågan om det nordiska
samarbetets vara eller inte vara. Men det var ju så, att just när polisongerna
blommade som yvigast, så förbereddes rikets fall, och det kan kanske förhålla
sig på samma sätt här, att just när alla människor talar mest lovordande ute i
världen om det nordiska samarbetet, så håller det på att urholkas. Man har kanske
därför ändå anledning att se lite noggrannare på skälen och det har slagit mig
under den diskussion som ägt rum här att det väl finns två ganska klara helt
åtskilda aspekter på det nordiska rättssamarbetet, som har framkommit här. Det
ena är naturligtvis de politiskt totalansvarigas, den synpunkten har här framförts
av statsrådet Lidbom, och ingen kunde väl vara bättre skickad att göra det, att
lösa, som man skulle kunna säga, en kommunikationsuppgift mellan politikerna
och juristerna, d.v.s. för jurister tala om hur en ansvarig politiker ser på de här
frågorna. Den rena juristsynpunkten har väl med särskild kraft framförts av
min kollega professor Sundberg från Stockholm, och här kan man iaktta en mot-
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satsställning mellan en juristsynpunkt och en politikersynpunkt. Det är väl ingen
slump att det har varit ganska påfallande mycket svenska talare, som har ordat
kring detta. Jag måste säga, att jag med stigande förvåning registrerar att det
allra mesta av det statsrådet Lidbom nu sagt här skulle jag kunna skriva under
på. Men jag är inte alldeles säker på att det är möjligt att realisera, att de poli-
tiska händelserna, det politiska förloppet får en sådan utformning att vad som
här uttalats blir möjligt att hålla. Med andra ord: klyftan mellan de intentioner
som nu uttryckts och vad man rår med kan riskera att bli väldigt stor.

Till den här frågan, kommunikationsproblemet, alltså situationen för politiker
som naturligtvis har ännu en oändlig mängd hänsyn att ta som kan lägga hinder
i vägen för ett realiserande av deras bästa avsikter på det här området å ena
sidan, och juristerna å andra sidan kan man fråga sig: vad skall ett sådant här
möte inta för ståndpunkt, vad skall man anlägga för synpunkter? Ja, man kan
ju måla en karikatyr av de båda. Man kan tillskriva politikerna en åsikt: det
här är obekvämt, var och en vill ha sin lilla hage att hoppa i, varje politiker-
grupp vill ha sitt land; det kan ju då kännas besvärande, och innebära tidsutdräkt,
delvis internationell insyn osv. som kan kännas som ett hinder. Man kan teckna
en karikatyr på samma sätt av juristattityden: det är trevligt med de här resorna
och det är långa, intressanta överläggningar med kolleger från andra länder osv.
Det kan vara lustigt att vara med om det.

Båda de här karikatyrerna har naturligtvis ett korn av sanning i sig. Om
man försöker fundera på vilken ståndpunkt man i ett sådant här sammanhang
bör ta förefaller det ändå naturligt att företräda, som regeringsrådet Petrén sade,
en juristsynpunkt. Karikatyren utmålar juristen som den traktamentsnjutande
resenären. En annan bild är naturligtvis juristen som värnare av en tradition,
inte som en gynnad ledamot av samhället, utan som ett element i samhället och
med ett speciellt ansvar. Det ansvaret vill jag påstå att det nordiska samarbetet
kan öka och har möjlighet att främja.

Det är två synpunkter som jag skulle vilja peka på, där jag tror att det nor-
diska samarbetet har ett så utpräglat starkt intresse att man som jurist, fast givet-
vis fullt medveten om att man står inför en samhällsutveckling som komplicerar
det hela högst väsentligt, och fullt medveten om att vi inte är de enda invånarna
i de här länderna, dock har anledning att trycka på vikten av nordiskt samarbete
som en del av de uppgifter som vi är skyldiga, vi har ett ansvar gentemot sam-
hället i övrigt, att trycka på. Och det är inte skråintressen utan det är fråga om
juristens roll som skall jag säga värnare av vad vi uppfattar som betydande, tra-
ditionellt givna värden. Den ena punkten är att det nordiska samarbetet ger
juristerna gentemot politikerna, om man så vill, into alltid, men i deras yrkesut-
övning som jurister och som bärare av denna tradition, ett stöd; man upplever
det i de sammanhang där man sysslar med samnordiskt lagstiftningsarbete som
ett stöd att man har ett forum utanför det egna landet, som ju för en lagstift-
ningsförberedande jurist ofta består av en man litet längre bort i korridoren och
en man i nästa korridor, som alla har rätt att bestämma över hans prestation.
Här finns en diskussionsmiljö, som är sidoställd, det är en miljö, från vilken till-
förs kvalitativt och intellektuellt riktiga och intressanta argument. Det är det
ena. Det andra är att — min erfarenhet är mycket blygsam, jag har under c:a
tio år på något hörn varit med i samnordiskt lagstiftningsarbete, och jag tycker
det är påfallande, hur kvalitetsförhöjande det arbetet dock är. Det blir aldrig
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en man längst ner i en departementskorridor som svarar för det. Det blir för-
visso en typ av samnordisk arbetsekonomi, som består i att den mest nitiske sek-
reteraren i ett av de deltagande länderna skriver något omfattande och sedan
finner man de andra ländernas motsvarande betänkanden, alla misstänkt lika
resuméer av detta. För det mesta är det emellertid otvivelaktigt så, att den dis-
kussionsmiljö, som nordiskt samarbete ger, har kvalitetsförhöjande effekter. Jag
tror det är svårt att undgå den konklusionen. Kunde man kombinera det med
en arbetsfördelning, så är det sannolikt att man kanske kunde komma längre,
att man kunde undgå en del av nackdelarna; jag har alls icke någon sådan erfa-
renhet av det tunga administrativa arbetet. Jag vill sammanfattningsvis trycka
på de båda punkterna att som jurist, och såsom jurist i betydelsen av samhälls-
medlem, som har fått sig anförtrott ett särskilt ansvar för en del som är viktig
i våra respektive kulturmiljöer, har man anledning att trycka på det nordiska
samarbetet, därför att det är ett stöd för juristkåren som sådan i dess strävan
att vidmakthålla väsentliga ideologiska drag, och i andra rummet därför att det
har en kvalitetshöj ande och därmed en för lagstiftningen befruktande effekt, även
nationellt sett.

Landsretssagfører Bent Wellejus, Danmark:

Grundet på særlig længden af et enkelt af de 10 minutters indlæg kan jeg
jo næsten sige »hr. ordfører, min dame og min herre». Men der er endnu en
mulighed også for en almindelig praktiserende advokat i Danmark at komme
med en bemærkning her.

Først vil jeg gerne fastslå at jeg i lidt over 40 år har været aktivt med i
nordisk samarbejde, og at jeg derfor personlig ønsker dette alt godt. Når dette
er sagt vil jeg tilføje: Jeg er dybt pessimist med hensyn til det fremtidige i én
relation. Der findes to muligheder: Den ene er at Danmark og Norge ikke går
ind i EEC. I så fald er der ingen problem for det nordiske, juridiske samarbejde,
tværtom, der vil sandsynligvis ske en vældig intensivering af de nordiske interes-
ser i alla landene. Den lader vi derfor i denne forbindelse ligge.

Den anden mulighed er derimod at Danmark og Norge eller i hvert tilfælde
det ene af landene bliver medlem af EEC, medens de øvrige nordiske lande ikke
gør det. I så fald er jeg bange for at disse mange ord der er sagt her i korte
og lange indlæg er kønne og vakre, men er af liden praktisk værdi. Jeg tror at
von Eyben har ret i at vi kommer ud for alvorlige problemer med hensyn til
fremtidig at gøre det nordiske samarbejde selvstændig gældende på det juridiske
område. Af én ganske bestemt grund. Vi der er praktiserende advokater, ved
hvorfor. Der hvor de økonomiske og erhvervsmæssige interesser er til stede,
der vil også den juridiske interesse for samarbedje være til stede. Og det nytter
ikke at nøjes med at sige — jeg var vældig glad for at høre at en af vores for-
nemste eksperter på dette område, Nils Madsen sagde — at der ikke var noget
til hinder for at det nordiske juridiske samarbejde kunne forsætte i relation til
et dansk og/eller norsk medlemskab af EEC. Men det er en negativ konstatering
desværre. Det er muligt at der ikke er noget til hinder for det. Men der er til
gengælde den faktiske kendsgerning at hvis Danmark og/eller Norge er med-



72 Bent Wellejus

lemmer af EEC og de andre ikke, så vil hele det praktiske erhvervslivs interesse
være europæisk vendt og ikke specielt nordisk vendt, og det må desværre komme
til at præge udviklingen.

Jeg var meget glad for at høre at flere af indlæggende byggede på at vi i
fællesskab skulle gøre vores synspunkter gældende og overbevise det store
Europa om at vi heroppe i grunden er meget klogere. Jeg håber de vil forstå
det og tro det, jeg er bare lidt i tvivl. Og hvis man skal se på erhvervslivets
interesser i de lande der bliver medlem af EEC, så må det helt klart være at
tilknytte sig mere og mere til det eksisterende eller latente lovgivning og rets-
praksis som findes i det øvrige store Europa. Derfor vil der komme en belastning
for det nordiske juridiske samarbejde. Disse møder her kan muligvis stadig
opretholdes, i hvert tilfælde den del af det — det er jo tidsmæssigt langt den
største — der ikke foregår i foredragssalene. Men jeg vil på den anden side sige at
muligheden for at skabe praktiske juridiske samarbejdsresultater i fremtiden beror
på om de der virkelig har hjertet med i denne sag, er dygtige nok til selvstændigt
at øve en indsats for at påpege de værdier som også jeg tror dette har. Og der er
jeg ængstelig for at det bliver svært at finde nok der gør det. Og jeg er bange for
at vi ikke skal henskyde det alene til at en politisk styring skal kunne klare det.
Det må være de varmhjertede nordiske jurister der skal gøre politikerne opmærk-
somme på at der er selvstændige værdier i det nordiske samarbejde, så også
politikerne vil komme til at blive præget af erhvervsmæssige og økonomiske
og strukturelle interesser vendt imod Europa hvis medlemskab indtræder.

Derfor tror jeg at disse nordiske juristmøder netop i år altså fejrer 100-året
for deres begyndelse — de må nu renoveres også som von Eyben sagde, ind i
mellem samlinger må der gøres et produktivt energisk arbejde for på punkt efter
punkt at påkalde og fastholde de områder hvor vi mener at selvstændige værdier
ligger gemt i det nordiske juridiske samarbejde, også selv om de andre ikke for-
står at vi er såmeget klogere at de bør rette sig efter os. Men lad os dog fastholde
det vi kan.

Professor, dr.jur. W. E. von Eyben:

Da jeg kom hertil, troede jeg, at det meste af loftet ville falde ned, når jeg
fremførte min — som jeg syntes — ret skarpe kritik af det nordiske samarbejde på
juridisk plan, således som det foregår idag, og da jeg hørte, at det svenske
statsråd Lidbom også ville deltage i diskussionen, troede jeg, at resterne også
ville falde ned. Sådan er det imidlertid ikke gået, alle synes at have taget kritik-
ken fromt. Men til gengæld står vi nu efter diskussionen omtrent som da vi
begyndte på den.

Hvis jeg har forstået diskussionen ret, er der tre hovedpunkter, som går igen-
nem den som det væsentlige, idet man- stort set ikke har kommenteret de øvrige
problemer, som er blevet rejst, hvorfor jeg må lade dem ligge:

1. Vel er der enighed om, at et eller nogle lands indtræden i EF ikke i sig selv
sætter en stopper for det samarbejde, som nu foregår, men i løbet af nogle år
må man regne med, at vanskelighederne vil blive forstærket, idet de forøges i
takt med den udbygning, som kan ventes af det europæiske samarbejde. Van-
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skelighederne vil komme til at ligge dels i at kræfterne koncentreres om de
erhvervsmæssige og økonomiske problemer, hvorved interessen for det nordiske
samarbejde svækkes, dels i at juridisk og anden kvalificeret arbejdskraft trækkes
op på det europæiske plan, hvor der bliver god brug for den akademiske arbejds-
kraft, som ellers vil komme til at lide under overproduktion af akademikere.
På disse måder vil der blive »et sug imod syd». Man må da stærkt henstille til
dem, der kommer til at forberede og arbejde på det europæiske plan, at de ud-
nytter de muligheder, der ligger i en fællesnordisk baggrund, således at man ikke
behøver at nøjes med de nationale resourcer, være sig de officielle eller dem,
der udfolder sig i korridorerne.

2. Der synes at være en vis tilslutning til tanken om et styrende, koordinerende
og initiativtagende organ, hvad enten så dette bliver et helt nyt — hvad jeg
personligt ikke tror på — en genoplivning af NUL-komitéen — vist lige så usand-
synligt, alene navnet virker afskrækkende — eller det bliver Ministerråd eller
Nordisk Råds juridiske udvalg i en udbygget form. Jeg anser det for vigtigt, at
jurister, som arbejder på nordisk plan, får kommunikationen i orden i forhold
til politiske instanser. Dels er det særdeles hensigtsmæssigt at undgå overflødigt
arbejde, dels er det i sig selv arrogant og udemokratisk, at jurister isolerer sig i
forhold til de institutioner, som vi selv har været med til at opbygge som et
naturligt led i vore samfund.

3. Vi er vist enige om at fortsætte med fællesskab i nordisk lovforberedelse,

men der er forskellige meninger om, i hvilken udstækning der skal sigtes mod

enslydende lovtekster i parallele love. Jeg anser det ikke for stridende med

Helsingforsaftalens artikel 4, at den overensstemmelse, som skal tilstræbes, ikke

absolut skal være af formel og verbal karakter, men det må være tilstrækkeligt,

at der på de væsentlige punkter er reel oversensstemmelse. Det må derimod være

klart utilstrækkeligt, at man blot nøjes med at samle sig om visse praktiske

spørgsmål, eller at man blot enes om visse fællesideer og tankegange. Det svækker

efter min vurdering mulighederne for på rimelig tid at nå frem til hensigtsmæssige

resultater, hvis man stadig har stående foran sig idealet med de enslydende

lovtekster. Selv om der altså er noget divergerende opfattelser på dette punkt,

så afviger hovedsynspunkterne næppe meget fra det, som statsrådet Lidbom —

som talerør for den svenske regering — gjorde gældende. Hvis hans indlæg i

debatten havde været afstemt med referents og korreferents oplæg, kunne han

vist have sparet ca. 90 % af sit. Men jeg vil da gerne takke på den danske nations

vegne for den principielle tilslutning til ønsket om nordisk retsenhed, som hermed

er givet tilkende.

Selv om vi altså ikke har nået endelige resultater, hvilket vel også står i nogen

forbindelse med de vanskeligheder, som referent og korreferent har haft på grund

af de særlige forhold, vil jeg dog mene, at det trykte referat af forhandlingerne

kan benyttes i de fremtidige overvejelser. De bør derfor foreligge meget snart.

Alle debatdeltagere burde inden 8 dage aflevere deres indlæg, således som de

faktiök var, ikke som de måske burde være — til mødeledelsen, og jeg skal selv

prøve at leve op hertil.

Jeg venter mig altså en del af de fremtidige drøftelser om problemerne, også
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vedrørende de nordiske juristmøders fremtid. Hvis der ikke sker noget afgørende,
er jeg bange for, at mange vil benytte sig af det runde tal til at betragte noget
værdifuldt og interessant som afsluttet med epokens udløb.

Justitierådet Curt Olsson:

Det är inte mycket jag har att tillägga. Diskussionen här, har som alla de
som har varit här i eftermiddag har kunnat konstatera varit både givande och
intressant. Det är många synpunkter som vi är ense om och det är många saker
som vi gudskelov också är oense om. Vi har ju kommit hit för att utbyta tankar,
och det skulle ju vara mer än förfärligt om vi alla kom med precis samma åsikter.

Vi har ju väl varit ense om att den nordiska rättsenhetens problem idag är
stora. Det är ju en nyhet som väl aldrig har, vi har aldrig tidigare på ett nordiskt
juristmöte konstaterat det och understrukit det så uttryckligt som nu. Någon
oenighet på den punkten föreligger inte. Någon oenighet föreligger inte heller,
förstår jag, på den punkten att vi alla är villiga att arbeta och stöda, arbeta
för och stöda ett fortsatt arbete för utbyggande av vår nordiska rättsenhet på de
villkor som står till buds. Däremot är vi inte ense om metoder, och lösning av
de mycket stora praktiska problem som vi har för oss, problem som år mycket
större nu än de någonsin tidigare har varit. De problemen kan naturligtvis inte
lösas vid ett dylikt möte. Det är därför jag tillät mig att framställa förslaget
om att man borde vidta praktiska åtgärder för att åstadkomma en bättre ratio-
nalisering, en bättre organisation av detta arbete, och man kunde börja på ett
fullföljande av den tanken så, att några av dem representerar de nordiska
ansvariga samlades för att dryfta, hur man i denna svåra situation skall gå vidare
vilket vi alla önskar.


