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Debattledaren, professor BERNDT GODENHIELM, Finland:

Mitt herrskap, klockan är en kvart över två och jag ber att få öppna
detta möte. Jag är Berndt Godenhielm och har utsetts till debattledare för
ämnet »Tolkning av samnordisk lagstiftning». Innan vi börjar vill jag ge
några korta informationer.

Den som i debatten önskar tala bedes skriva sitt namn och sitt land på
ett papper som guiderna här har till hands. Var och en uppmanas att tala
tydligt och inte alltför fort; de nordiska språkena kan ibland medföra svå-
righeter för dem som inte är alltför vana vid dem.

Debattinläggen skall inte vara längre än ungefär 10 minuter. Det är me-
ningen att det skall vara en fri muntlig diskussion, varför uppläsning av på
förhand utarbetade inlägg bör undvikas i vart fall om det visar sig att in-
lägget inte är anpassat till de ramar som har dragits upp för diskussionen,
sägs det i direktiven. Det är angeläget att talaren genom nya synpunkter
och argument tillför diskussionen ett personligt bidrag. Detta är kanske till-
räckligt. Vi inleder med ett referat av Leif Sevón, som jag ger ordet.

Referenten, avdelningschef LEIF SE VON, Finland:

Herr ordförande, kära vänner.
Om det skulle finnas ett referat för den här debatten, vilket det ju inte

finns, så är det möjligt att författaren till referatet skulle ha pekat på två
frågor. Båda hänför sig till rubriken för dagens diskussion.

Den första frågan gäller: Finns det någon samnordisk lagstiftning och
vad består den i så fall av. Den andra frågan skulle ha gällt spörsmålet om
det är förnuftigt eller ens möjligt att i generella termer försöka diskutera
tolkningen av en sådan lagstiftning. Men i och med att det inte finns något
referat så behöver jag inte ägna de frågorna någon uppmärksamhet.

Det är i alla fall skäl att konstatera att när man på ett generellt plan
skall diskutera tolkningsläror löper man lätt risken att antingen komma till
plattityder eller till omöjligheter. Diskussionen borde kanske föras ner på
ett mera konkret plan.

Det kan också konstateras att de problem som vi diskuterar är subtila.
En stor del av de civilrättsliga mål som drivs till de högsta domstolarna i
de nordiska länderna är inte så förfärligt spännande att de högsta domsto-
larna ens har en rejäl chans att komma i konflikt med sig själva för att inte
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tala om att komma i konflikt med varandra. Men sådana konflikter har
förekommit. Vi känner till 123 § i de nordiska sjölagarna, där man i tiden
lyckades nå totalt olika lösningar i de olika nordiska länderna i en identisk
rättfråga.

Jag har ägnat frågan om den samnordiska lagstiftningen ett stort utrym-
me i de bakgrundspapper som har ingått i den första delen av juristmötets
förhandlingar. Jag tror att det har varit poäng att göra det, att försöka pe-
ka på att de som vi generellt beskriver som samnordisk lagstiftning består
av olika typer av lagar.

Det enda som är gemensamt för den samnordiska lagstiftningen som har
skisserats ovan är att lagberedarna och lagstiftarna undviker att berätta vil-
ken grad av rättslikhet man har velat åstadkomma. Har man velat åstad-
komma enhetliga texter som inte bara skall finnas på papperet utan också
tolkas på samma sätt eller har man bara önskat utbyta erfarenheter mellan
de nordiska justitiedepartementen för att ha en bättre grund för den egna,
nationella lagberedningen. Åtminstone i finska regeringspropositioner be-
handlas den frågan mycket ofta med en belysande och uttömmande frasen:
Nordiska förhandlingar i ärendet har ägt rum.

Jag har försökt göra den preciseringen att mycket av det som vi kallar
samnordisk lagstiftning faktiskt är lagstiftning som har tillkommit för att
genomföra internationella konventioner. I så fall följer det av Wienkon-
ventionen om traktater att det finns inte bara en möjlighet utan också en
skyldighet tolka bestämmelserna i konventionen så, att tolkningen överens-
stämmer med vad som är generellt godtaget i övriga konventionsstaterna.
Det gäller inte bara konventioner som har tillkommit inom ramen för inter-
nationella organisationer, utan gäller med lika stor kraft också konventio-
ner mellan de nordiska länderna.

Inom det traditionella området för samnordisk lagstiftning, där man i
varje land genomför en lagstiftning som i stor utsträckning eller kanske
t.o.m. helt i de olika nordiska länderna uppfattas som likalydande, finner
man att verkligheten i fråga om tolkning inte nödvändigtvis är riktigt lika
underbar som man vill tro. Varje samnordiskt projekt måste ju passas in
i den miljö där det har tillkommit och följaktligen kan det finnas element
utanför den samnordiska lagprodukten som leder till att tolkningarna går
isär i de olika länderna. I så fall kunde det vara av värde att domstolarna
skulle peka på detta i sina motiveringar så att man inte tror att sakfrågan
egentligen gäller den gemensamma texten.

Det som jag ser som en central fråga är att man skall utveckla proposi-
tionerna så att det framgår vilken grad av rättslikhet som har eftersträvats.
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När man har lagt ner den grad av arbete att man kommer till gemensamma
texter, torde lagberedarens och lagstiftarens avsikt vara klar. Det måste för-
utsättas att också tolkningen av sådana texter skall vara enhetlig. Jag är
skeptisk till påståendet att det är inte möjligt att åstadkomma en enhetlig
tolkning om den anses vara önskvärd. Det är en fråga om tolkningsideologi
och den tolkningsideologin ger alltid utrymme för enhetliga resultat på ba-
sen av enhetliga texter, om man vill lägga vikt vid rättslikheten t.ex. på be-
kostnad av lagsystematisk uppbyggnad eller andra likadana synpunkter. Det
är visserligen obehagligt för propositionsskrivarna att redovisa vad de har
för avsikter. Propositionerna kommer ju vanligtvis vid olika tidpunkter i
de olika länderna och det är inte lämpligt att i en proposition berätta vad
regeringen har för avsikter de övriga länderna, särskilt om de övriga län-
derna i det ifrågavarande skedet inte ännu har bestämt vad de tänker göra.
Det är också irriterande om besluten inte stämmer överens med det som har
förutsatts. Men det är klart möjligt att gå betydligt längre än idag. Det nor-
diska samarbetet är såpass öppenhjärtligt att man gott kan förklara på vil-
ka punkter man inte har kommit till enstämniga resultat; man kunde t.o.m.
tänka sig att antyda varför det inte har skett, och på det sättet göra det klar
var gränserna för det gemensamma tolkningsunderlaget går.

Jag tror inte särskilt mycket på att man på ett abstrakt plan kommer
längre beträffande innehållet i tolkningen än till att enhetliga texter antas
förutsätta likartad tolkning. Däremot är det ju möjligt att tänka sig att tolk-
ningen skall baseras på ett bredare material än lagtexten i det egna landet.
När samnordisk lagstiftning tillkommer sker det på fyra eller fem olika språk.
I det ligger inbyggt att textena inte blir identiska. Men ofta är det möjligt
att från de övriga nordiska ländernas lagtexter dra slutsatser beträffande
oklarheter i den egna texten. Man står inför valet att använda det materia-
let eller att själv tycka till. Båda möjligheterna är väl acceptabla. Den sena-
re möjligen innebär inte nödvändigtvis att man fullföljer de intentioner som
generellt kan antas ligga bakom lagtexten. Min tro på att man skall förmå
en underrätt i Lappland eller på det norska Västlandet att läsa lagtexter från
de övriga länderna är emellertid inte heller den alldeles den orubblig; man
har ju redan problem att få alla domare att läsa det egna landets lagtexter.
Det är inte heller realistiskt att tro att beskrivning i motiv riktar sig till en
mycket bred allmänhet. Motiven måste riktas till andra kretsar. De är rik-
tade t.ex. till personer som skriver standardavtal men kanske framförallt
till de högsta instanserna och till rättsvetenskapen. Det bör också har vara
möjligt att använda motiv från andra länder för att få ett perspektiv på den
egna lagtexten. Vi vet ju att motiv till lagstiftning har olika omfattning i
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de olika nordiska länderna. Vi vet också att motiven lever så att man i sena-
re propositioner i ett ämne hinner utveckla tankegångar som kan vara okla-
ra de tidigare propositionsversionerna.

När det gäller användning av domar från de övriga länderna i den juri-
diska argumentationen tar jag det som en självklarhet att man i de högsta
instanserna och i den rättsvetenskapliga argumentationen bör ta reda på hu-
ruvida en fråga har avgjorts i de högsta instanserna i de övriga nordiska
länderna, vad avgörandet består i och huruvida avgörandet är så underbyggt
att det är värt att beakta. »Beakta» är ett försiktigt ord. Det är avsett att
uttrycka att avgöranden från ett nordiskt land inte i någon mening kan bin-
da händerna vid avgörande av samma rättsfråga i ett annat land. Det är
ju inte realistiskt att tro att den som hinner först med ett avgörande alltid
är klokast. Däremot är det väl riktigt att om någon har tänkt igenom saken
ordentligt kan det finnas ett uns av förnuft bakom ett avgörande, även om
den råkar vara någon annan än en själv som har gjort det. Det är åtminsto-
ne skäl att testa sin egen tankegång mot tankegången i ett redan föreliggan-
de avgörande. Att man har stannat för ett visst avgörande i ett land är en-
ligt min uppfattning beaktansvärt, men avgörandet av frågan om man skall
följa samma linje bör ske på basen av avgörandets motivering. Ett sådant
avgörande kan också tas som ett argument för att man kan om man vill
uttnyttja den rörelsefrihet som en lagtext alltid lämnar på samma sätt. En
sådan testning av tankegången står ibland också öppen trots att man arbe-
tar med lagtexter som ser väldigt olika ut. T.ex. vid tillämpningen av gene-
ralklausuler tvingar lagtexten sällan till olika rättstillämpning.

Det som jag ser som en viktig uppgift för att främja en enhetlig i tolk-
ning är att utveckla metoder att ta fram och tillhandahålla material för bes-
lutsfattare, advokater, parter som för förhandlingar, avtalskrivare och andra
som arbetar på texter med en samnordisk bakgrund. Materialet skall vara
systematiskt sammanställt, tillgängligt publicerat och begripligt. Det här bor-
de vara en uppgift för den nordiska rättsvetenskapen. Det är emellertid mitt
intryck att den typen av rättsvetenskapliga arbeten där man i detalj analy-
serar avgöranden också från de övriga nordiska länderna håller på att förs-
vinna.

Det finns olika metoder att tillhandahålla t.ex. domar och det är allde-
les klart att det material som finns används flitigt på olika specialområden.
Det finns ingen sjörättsjurist som tror att han eller hon kan klara sig utan
att använda Nordiske domme i sjøfartsanliggender. Det finns väl inte hel-
ler immaterialrättsjurister som försöker klara sig utan NIR. Men generella
samlingar av den typen som Nordisk domssamling förefaller att lätt bli bort-
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glömda. Man har diskuterat frågan att lägga ner rätt f allssamlingen. Frå-
gan borde kanske hellre omformuleras att gälla möjligheten att utveckla idén
bakom Nordisk domssamling så att man åtminstone har tillgång till rubri-
kerna på de högsta domstolarnas avgöranden i ärenden som gäller samnor-
disk lagstiftning. Tillgängligheten kan med fördel utvecklas med hjälp av
ADB på det sätt som nu håller på att ske ifråga om Nordiske domme i sjø-
fartanliggender. Materialet bör finnas tillgängligt i en systematiserad form.
Man kan inte räkna med att folk i dagens läge skall ägna sin tid åt att sitta
bläddra i årgångar av domar för att försöka få reda på om det finns några
avgöranden som intresserar dem.

Den sista tanken som jag har kastat fram i bakgrundspapperet gäller
utbyte av tankar om rättstillämpning. Jag har bland annat nämnt att domare
borde ha möjlighet att i större utsättning än för närvarande träffa varandra
och förstå varandra. Det är inte säkert att det här i och för sig har någon
förenhetligande verkan på rättstillämpningen; det är inte ens sannolikt. Där-
emot är det möjligt att om man väljer tillräckligt specifika diskussionsäm-
nen av den typ som har förekommit i de övningsrättegångar som har bedri-
vits i den nordiska högsta domstolen för sjöfartsangelägenheter, man får
en bild av hur domare resonerar och hur de kommer till sina resultat. Det
skapar en större förståelse för de synpunkter och de argumentationssätt som
domarna i olika länder använder.

Debattledaren, professor BERNDT GODENHIELM, Finland:

Får tacka Leif Sevón för det inledande anförandet.
Då jag öppnade mötet tänkte jag också säga att jag är glad att här se

många gamla vänner och bekanta och här är ett stort och representativt au-
ditorium. Tyvärr är vi lite långt ifrån varandra här och vi ser inte alldeles
bra alla dem som finns i salen.

Följande talare är korreferenten Jörgen Gersing från Danmark.

Korreferenten, højesteretsdommer JØRGEN GERSING, Danmark:

Hr. ordstyrer, Ærede forsamling.
I sin interessante artikel til vort emne »skitsen til foredraget», som Se-
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vón kaldte den, redegøres for en række mulige udlægninger af begrebet sam-
nordisk lovgivning.

Jeg er meget enig med Sevón i, at dette udtryk giver mulighed for en
vid forståelse, men har valgt at tage den snævrere betydning som udgangs-
punkt, og forstår ved samnordisk lovgivning en lovgivning, der er skabt i
nordisk samarbejde fra grunden af. Heri indgår også lovgivning, som føl-
ger af internationale konventionsforpligterser, men hvor de nordiske delta-
gende lande har tilvejebragt lovregler i videre omfang end konventionen har
gjort det nødvendigt. Jeg mener, det er dér problemet er særligt trykkende,
og det var også disse områder, man havde for øje, da spørgsmålet om tilve-
jebringelsen af den nordiske domssamling blev rejst i Nordisk Råd så tid-
ligt som på rådets 3. session i 1956. Det var også denne lovgivning, der var
baggrunden for medlemsforslaget et par år senare om oprettelse af et rådgi-
vende domstolsorgan. Det var et indfald, som i realiteten — og lykkeligvis
må man sige — blev forladt allerede under selve sessionen. Men tilbage spøgte
så tanken om oprettelse af et slags ekspertråd, som domstolene skulle spør-
ge, inden man traf afgørelse om fortolkningen af en fællesnordisk lovbe-
stemmelse. Fornuftigvis iværksatte rådets juridiske nimandskomité, hvis for-
mand var en af forslagstillerne, en undersøgelse af, hvordan lovgivningen
hidtil var blevet fortolket i de enkelte lande, inden man tog stilling til for-
slaget. Undersøgelsen blev overgivet, som det huskes, til fremstående videns-
kabsmænd på de enkelte områder — vor debatleder tog sig af patent- og
varemærkeretten —, og den forelå så til diskussion i Nordisk Råd tre år
senare.

Sammenfattende kan man sige, at det var nimandskomiteens opfattel-
se, at lovgivningen i alt væsentligt havde været fortolket ensartet i landene.
Og så blev forslaget afskrevet, hvilket man ikke skal beklage. I de enkelte
udredninger gav man dengang med god grund udtryk for, at en sammenlig-
ning af retspraksis volder betydelige vanskeligheder. Blandt andet fordi det
er sjældent, at sager med et identisk faktum kommer til pådømmelse i flere
lande. Strengt taget er det — efter min mening — kun det man kunne kalde
de »klokkerene» lovfortolkningssager, som kan være afgørende ved vurde-
ringen af, om retspraksis har udviklet sig ensartet, og dem er der ikke ret
mange af.

En gennembladning af Ugeskrift for Retsvæsen for de sidste 5 år viser
således, at sager af denne art meget sjældent forelægges for den danske hø-
jesteret. Det hænger vel sammen med, at de pågældende love har været gæl-
dende i årtier, og at retsstillingen derfor i alt væsentligt er afklaret. Jeg har
i de 5 år kun fundet 3 sager, hvor man kunne sige, at lovfortolknings-
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spørgsmål var det fremherskende. Den ene var var spørgsmålet om betyd-
ningen af prismærkningen i et butiksvindue, den anden vedrørte fortolk-
ningen af checklovens § 32, spørgsmålet om hvornår og hvorlænge man kan
tilbagekalde checks, og den tredje angik forståelsen af udtrykket beruselse
i forsikringsaftalelovens § 20. I noterne til den sidste sag, er der henvist til
en norsk højesteretsdom fra 1948, der fik samme udfald, men i de to andre
sager kan man ikke se, om nordisk praksis har været fremme — der er ikke
noget, der tyder på det.

Da man gennemførte den store undersøgelse af den nordiske retsprak-
sis, kan man vel lidt forenklet sige, at det nordiske samarbejde om lovgiv-
ningen var etableret fra de første faser i lovforberedelsen og til lovforslage-
ne blev fremlagt i parlamenterne. Den klassiske model med parallelle ud-
valg og efterfølgende møder mellem departementernes folk, måtte natur-
ligvis føre til lovtekster, som i høj grad var overensstemmende eller dog reelt
havde samme indhold. Men dette samarbejdsmønster blev, som bekendt,
afgørende brudt i slutningen af 60'erne. Det huskes sikkert af mange af de
tilstedeværende, at det var revisionen af ægteskabslovgivningen, der brød
sammen i slutfasen. Det førte i første omgang til — kan man sige — en
farverig diskussion i Nordisk Råd, og det var vel også denne begivenhed,
der sammen med Danmarks og Norges ansøgninger om medlemsskab af De
europæiske Fællesskaber, gav anledning til, at den nordiske retsenheds prob-
lem blev taget op og så indgående drøftet på jubilæumsmødet her i Hel-
singfors for 15 år siden, som præsident Curt Olsson nævnte i formiddags.

Nu har jeg naturligvis ikke til hensigt at lægge op til nogen form for
debat om formerne for det nordiske lovsamarbejde, f.eks. om det har væ-
ret en fordel at gå over til en samnordisk komité, som man gjorde ved kø-
belovsarbejdet, eller om et løsere samarbejde i virkeligheden giver de bedste
resultater. Det ville falde helt uden for det emne, vi skal beskæftige os med.
Jeg har, i modsætning til Sevón, ikke nogen særlig foling med, hvordan
man i praksis idag lever op til forskrifterne i Helsingforsaftalens art. 4 om
at fortsætte, som det hedder, lovgivningssamarbejdet med henblik på at opnå
den størst mulige overensstemmelse på privatrettens område, for slet ikke
at tale om præmbelens manende ord om, at man tilstræber at gennemføre
ensartede retsregler i de nordiske lande i så mange henseender som muligt.
Det gælder også, hvis inspirationen kommer udefra, fra andre lovsamar-
bejder, eksempelvis det der foregår i De europæiske Fællesskaber. Det er
klart, at den dynamik, der præger det politiske liv idag, nødvendigvis må
sætte sine spor også på samarbejdsformerne, og det skal man ikke beklage.
Mit ærinde er alene at fremhæve den selvfølgelighed, at jo lavere man sæt-
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ter der nordiske ambitionsniveau ved lovforberedelsen, jo mere fritager man
dommerne for at få dårlig samvittighed, hvis de skulle foretage en anden
retlig bedømmelse af en sag, end den deres kolleger i et andet nordisk land
har foretaget i lignende tilfælde.

Tager vi udgangspunkt i det vi kunne kalde den fælles kulturarv, de en-
sartede eller meget lignende tekster på en række centrale retsområder, bør
man — efter min mening — tilstræbe at retspraksis udvikler sig på samme
måde i vore lande. Jeg er ganske enig med Sevón i, at der skal foreligge
tungtvejende grunde for at nå til et andet resultat ved fortolkningen af en
fælles lovtekst, end den man har fastslået i en velunderbygget dom fra en
af broderlandenes øverste domstole. Jeg er ikke bekendt med nogen direkte
henvisning til en nordisk dom i præmisserne til en dansk højesteretsdom,
men det kan kan have en vis interesse i denne sammenhæng, at højesteret
i præmisserne til en ganske ny dom har henvist udtrykkeligt til en fremmed
retsafgørelse. Og forstår vi udtrykket samnordisk lovgivning i den videre
forstand, som Sevón har fremdraget, så er vi klart stadig inden for emnet.
Den dom jeg skal nævne, drejer sig om fortolkningen af loven om interna-
tionale fragtaftaler, der transformerer CMR-konventionen til dansk ret. Den-
ne konvention er jo ratificeret af fire nordiske lande, og de nationale love
er udarbejdet i snævert samarbejde efter det klassiske mønster. Sagens fak-
tum var kort følgende:

Et parti likør skulle transporteres fra Holland til Danmark, men last-
vognen blev stjålet undervejs i Holland. Efter hollandsk lov var spiritusaf-
giften forfalden, og spørgsmålet var nu, om denne afgift kunne omfattes
af lovens udtryk »andre omkostninger ved transporten», som nøje svarer
til konventionsteksten, ellers skulle fragtføreren ikke erstatte beløbet, for
toldafgifter, som var den anden mulighed, kunne der ikke være tale om.
Der var under sagen fremlagt en engelsk overhusdom fra 1977, hvor nøjag-
tigt samme problem havde foreligget med den forskel, at det var nogle and-
re varer, whisky i stedet for likør, og at vognen var stjålet i England. I den-
ne dom havde man i modsætning til et par hollandske byretsdomme anta-
get, at afgifterne var omfattet af den engelske tekst. Højesteret nåede til
samme resultat for så vidt angår den danske lov, og fremhævede i sine præ-
misser som et moment til støtte herfor, at overhusdommen var en fortolk-
ning af den autentiske engelske konventionstekst.

En nu afdød kendt dansk forsvarsadvokat sagde engang, at danske dom-
mere efterlever retsplejeloven, i det omfang de kender den. Jeg skal afhol-
de mig fra at tage stilling til udsagnets rigtighed, men nøjes med at sige,
at han havde meget betydelig sans for den vanskelighed det er, at håndtere
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en lov på mere end 1000 paragraffer i det daglige arbejde. Det er et noget
lignende problem, vi står overfor her. Hvis vi går ud fra, at dommerne vil
følge eller i høj grad lade sig inspirere af deres nordiske kollegers fortolk-
ning af fælles lovregler, og det mener jeg der er gode grunde til at gøre,
bliver spørgsmålet, hvordan man i det daglige arbejde sikrest og lettest får
kendskab til den relevante nordiske retspraksis, og om lovgivningen er sam-
nordisk. Det sidste burde efter min mening ikke være noget problem. Jeg
mener, som Sevón, at lovgiverne må have en klar pligt til i motiverne til
lovforslagene at redegøre for, om de er tilvejebragt i nordisk eller andet in-
ternationalt samarbejde, og hvis teksterne, der er resultatet af dette samar-
bejde, er fraveget, så at give en motivering for det. Det mener jeg stort set
også er almindelig praksis for de danske lovforslags vedkommende. Med
hensyn til fortolkningen af lovene er den sikreste metode til at få inddraget
det nordiske aspekt under voteringen i en sag, at advokaterne påråber sig
nordiske domme under deres procedure, og allerbedst er det, hvis en foto-
kopi af dommene lægge på rettens bord sammen med det øvrige procesma-
teriale. Det sker hos os jævnligt i søsager og undertiden i sager om imma-
teriel ret, men sjældent i andre tilfælde. Det er klart, at specialtidsskrifter-
ne »Nordiske domme i sjøfartsanliggender» og »Nordiskt immateriellt Rätts-
skydd» her har haft stor betydning.

Men udenfor disse specielle områder, hvilke arbejdsredskaber har man
så? Ja, går vi helt i dybden, så har vi i Højesteret »Norsk retstidende» og
»Nyt juridisk arkiv I» samt de svensksprogede oversigter over den finske
högsta domstolens praksis, medens sprogbarrieren desværre gør det umu-
ligt at drage nytte af den islandske domssamling. Jeg går ud fra, at det til-
svarende grundmateriale findes i kollegernes retsbiblioteker.

Man må imidlertid erkende, at det er umuligt at indpasse en systematisk
gennemgang af dette kildemateriale i en domstols normale arbejdsrytme.
En fornuftig anvendelse kræver derfor henvisninger til de relevante domme
i et lettere tilgængeligt materiale. Nationale lovkommentarer og hovedvær-
ker i litteraturen giver ofte henvisninger til nordiske domme. Det er der jo
tradition for på nogle områder, f.eks. m.h.t. købeloven, og det er mit ind-
tryk, at der er en stigende tendens til, at denne praksis udvikles. Jeg kan
henvise til den seneste kommentar til den danske konkurslov, hvor de næv-
nes ca. 30 svenske afgørelser og ca. 20 norske højesteretsdomme. Og ende-
lig er der så den nordiske domssamling, der blev oprettet med det udtrykke-
lige formål at bidrage til en ensartet fortolkning af de samnordiske love.
Det er næppe nogen overdrivelse, når Sevón anfører, at man har indtryk
af, at den anvendes sparsomt. Det kan godt hænge sammen med formen.
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Selv med realregistrene tager det sin tid at få et overblik over, om der er
afgørelser, der kan være af betydning for den sag, man står med. Der tages
jo mange flere sager med, end dem der vedrører lovfortolkning i snæver
forstand. Dette siges ikke på nogen måde som en kritik af redaktørerne.
De har nøje levet op til regeringernes pålæg i sin tid og formået at skabe
et tidsskrift, der giver et varieret og fyldigt indtryk af retsudviklingen i Nor-
den. Og det er værdifuldt i sig selv. Men den brede orientering kan måske
få de få fortolkningsdomme til at fremtræde mindre iøjnefaldende.

Man burde derfor overveje at supplere domssamlingen, f.eks. med et
løsbladesystem, hvor de få love, der er tale om, hver fik et afsnit og hver
dom sit blad, som gengav dommens hoved i den nationale domssamling og
en henvisning til årgang og sidetal, både i den nationale samling og i den
nordiske domssamling. Sådanne systemer kender man i vore lande på spe-
cielle områder og nu også inden for De europæiske Fællesskabers retssys-
tem. Det er en enkel og hurtig metode at skaffe sig et overblik over den
ønskede retspraksis på. Man kunne sige, at det i virkeligheden kun er en
udbygning af det lovregister, som allerede findes i domssamlingen. Men det
er jo sådan, at en ny indpakning ofte skærper appetitten på indholdet.

Indlægning af de nationale domssamlinger på databaser og mulighed for
samkørsel heraf er sikkert fremtidens løsning, og et første skridt har man
jo taget med søfartsdomme. Det varer dog nok en rum tid, før sådan et
projekt er gennemført, og der skabes måske også let nye problemer, f.eks.
ved valg af søgemetoder o.lign. Derfor kunne det mindre pretentiøse og bil-
lige løsbladesystem have sine fordele som en overgangsløsning.

Sevón nævner, at kendskabet til praksis også kunne tænkes udvidet ved
regelmæssige møder mellem repræsentanter for domstolene. Det er natur-
ligvis altid lærerigt at drøfte faglige spørgsmål med nordiske kolleger, men
jeg tvivler personligt på, at møder er særligt velegnede netop til det formål.
Ved møder kan man få oplysning f.eks. om arbejdsmetoder, og man kan
få et almindeligt indtryk af udviklingstendenser, men den helt præcise viden,
som vi her har brug for, skaffer man hurtigere og billigere tilveje på anden
måde. Man kunne overveje at udpege en dommer i hvert land til at frem-
sende udskrifter af dommene direkte til kollegerne, men kun af de få dom-
me, som har betydning for fortolkningen af samnordisk lovgivning. Ellers
skaber man en ny papirdynge, som alle hurtigt mister interessen for.

Hr. ordstyrer, jeg har blot her villet pege på nogle muligheder for at
effektivisere den samnordiske lovfortolkning, og der kommer forhåbentlig
andre forslag frem under diskussionen. Men lad mig slutte med at underst-
rege, at advokaters og domstoles forenede kræfter kun er til liden nytte,



Tolkning av samnordisk lagstiftning 61

hvis lovgivningens vilje til at bevare retsenheden slækkes. Der er ikke og
bør ikke være plads til nogen selvstændig dommerideologi, som kan råde
bod herpå.

Korreferenten, regeringsrådet LARS TOTTIE, Sverige:

Vårt överläggningsämne här i dag är mycket vittomfattande. Föga för-
vånande är det därför att referenten dragit upp också ganska vida riktlinjer
för debatten. Jag har svårt för att i referatet hitta någonting som jag spon-
tant reagerar emot, någonting som jag genast vill säga emot. Kanske beror
det på att jag, som förmodligen de flesta som deltar i ett Nordiskt Jurist-
möte, är positivt inställd till en ökande nordisk rättsgemenskap, en gemen-
skap som gärna bör ta sig det uttrycket att vi samarbetar inte bara när det
gäller att stifta lag utan också såvitt avser att tolka och tillämpa lagen.

I linje med denna positiva attityd ligger att man frågar sig: Hur skall
jag bäst få tag i eller distribuera samnordiskt material och vilken vikt skall
jag fästa vid de olika komponenterna, dvs. lagtexter, förarbeten, judikatur
och doktrin i de andra nordiska länderna. Referenten pekar på några pro-
blem som möter: språket kan leda till nyansskillnader i lagtexten, våra tra-
ditioner är olika när det gäller att skriva motiv och domar. I stort sett får
man emellertid intrycket att vi i en lag, som kan betecknas som samnordisk,
har en gemensam utgångspunkt och att de variationer som finns i de olika
länderna, när det gäller utformningen och hanterandet av det rättsliga ma-
terialet, inte är större än att vi — kanske som ett resultat av denna efter-
middags diskussion — kan bädda för en enhetlig tolkning.

Med utnyttjande av korreferentens privilegium att fritt få välja infalls-
vinkel inom den ram som referatet ger vill jag rikta in mig på problem som
härrör av olikheterna i våra nationella rättsordningar. Referenten kommer
delvis in på denna fråga. Under punkten 3 sägs sålunda bl.a. att den natio-
nella bakgrundsrätten i de olika länderna kan göra det nödvändigt att for-
mulera lagreglerna på olika sätt för att nå samma resultat. Den — dvs. den
nationella bakgrundsrätten — sägs också kunna medföra att till synes iden-
tiska texter faktiskt leder eller kan leda till olika resultat. Härtill kommer
att man på enskilda punkter kanske inte kunnat enas trots högt ställda am-
bitioner.

Jag har ingen invändning mot det som jag nu återgivit ur referatet. Det
kommer emellertid att röra sig om skillnader i nationell rätt som i regel blir
uppmärksammade under förarbetena. Har man så högt ställda ambitioner
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att man söker åstadkomma identiska lagtexter men trots detta finner sig böra
lämna luckor för de deltagande ländernas nationella rätt lär frågan ha stötts
och blötts ingående under överläggningarna. Särskilda tolkningsproblem kan
här uppkomma i gränsområdet mellan vad som kan betecknas som sam-
nordiskt i en lag och vad som utgör nationell rätt. På motsvarande sätt för-
håller det sig om en paragraf tillkommit som en kompromiss eller som en
lösning som två länder trots skilda utgångspunkter kunnat ena sig om. För
det ena landet kan bestämmelsen i fråga framstå som ett naturligt utflöde
av en i den nationella rätten knäsatt princip. I det andra landet utgör regeln
närmast ett undantag från en sådan princip. I det förra landet kommer pa-
ragrafen att tolkas analogiskt. I det senare landet kommer rätt snart den
punkt där den nationella rätten påkallar ett e contrarioslut.

Är ambitionerna inte så högt ställda utan läget närmast är det att man
strävar efter att genomföra gemensamma målsättningar eller rentav bara
efter att gemensamt inventera problemen, får de nationella olikheterna inte
samma framskjutna plats. Men också i dessa fall kan man anta att de blir
uppmärksammade under överläggningarna och belysta i vart fall i den om-
fattning som behövs för att målet skall kunna nås.

Jag delar referentens mening att värdet av samnordiskt material eller,
rättare sagt, material från de övriga nordiska länderna måste variera be-
roende på vilken typ av lagstiftning man står inför och beroende på materi-
alets art. Jag kanske skulle vilja understryka de rent praktiska problemen
när det gäller att sprida materialet över gränserna och göra det tillgängligt
för praktiskt verksamma jurister i Norden. Helst skulle ju varje berörd dom-
stol, från första instans och uppåt, ha tillgång till rättsfall och litteratur på
området. Så som det ekonomiska läget är i dag med ty åtföljande be-
gränsningar i möjligheterna att förvärva material till domstolsbiblioteken
är det emellertid en risk att samnordiskt material kommer att bli tillgäng-
ligt bara hos de högsta domstolarna och hos de juridiska fakulteterna.

Vidare måste det framhållas att det många gånger krävs rätt goda insik-
ter i ett annat lands rättsordning för att rätt kunna bedöma material där-
ifrån. Jag syftar då inte bara på insikter på det begränsade område som la-
gen ligger inom utan också på närliggande områden av betydelse.

Jag kommer därmed över på den nationella bakgrundsrätten i en vidare
mening. Det kan där finnas skillnader som av naturliga skäl inte blir upp-
märksammade under överläggningarna inför en samnordisk lagstiftning men
som kan få stor betydelse som ett kanske många gånger omedvetet styrme-
del eller styrfaktor i tolkningen och tillämpningen. Vill vi åstadkomma ett
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närmande mellan våra länder i tolkning och tillämpning måste vi lyfta fram
sådana olikheter och diskutera vad vi möjligen kan göra åt dem.

För min del vill jag i ett så övergripande sammanhang som dagens dis-
kussionsämne ger underlag för ta upp till diskussion den skillnad som ibland
dyker upp mellan å ena sidan svensk och finsk rätt och å den andra dansk-
isländsk-norsk rätt. I fortsättningen talar jag om västnordisk rätt när jag
syftar på rätten i dessa tre länder. Jag ställer den västnordiska rätten när-
mast mot den svenska rätten, i förlitan på att våra finländska värdar kan
påpeka för oss i vad mån deras rättsordning överensstämmer eller inte över-
ensstämmer med den svenska.

Enligt min erfarenhet går det en skiljelinje mellan svensk och västnor-
disk rätt, en skiljelinje som yttrar sig i en skillnad i attityd till lag och tolk-
ning av lag. Sammanfattande kan man säga att den västnordiska attityden
är »mjukare» och inte så bunden till det skrivna regelsystemet under det
att den svenska attityden är motsatsen härtill, dvs. i hög grad strikt vill hål-
la sig till fasta regler och inte gärna vill tillåta att man lagar efter lägligheten.

Framgångarna på det nordiska lagsamarbetets område har hittills före-
trädesvis legat på obligationsrättens område. Där har attitydskillnaden inte
kommit till så starkt uttryck, något som förmodligen bidragit till att den
inte synes ha behandlats i någon märkbar omfattning. Kommer man emel-
lertid över på sakrätten eller tingsretten blir skillnaden märkbar. Också på
ett sådant specialområde som associationsrätten eller selskapsretten kan man
iakttaga den skillnad som jag syftar på.

Frågorna har berörts av Knut Rodhe i Tidsskrift for Rettsvitenskap 1981
(s. 140 ff) i hans recension av Mads Henry Andenaes' avhandling Sameier
og selskaper. Rodhe noterar skiljelinjen mellan svensk och västnordisk rätt
och säger sammanfattningsvis följande:

Enligt svensk rätt består sakrätten — främst den del som brukar kallas
den dynamiska sakrätten och som behandlar trepartsförhållanden — av ett
system av spelregler, vilka skall tillämpas strikt. Den som rättar sig efter
spelreglerna vinner, den som inte rättar sig efter dem förlorar, även om det
är aldrig så synd om honom. Norsk och dansk sakrätt skulle däremot ha
en mycket mjukare syn på problemen: man vill inte nöja sig med en strikt
tilllämpning av schablonregler, vilka kan slå hårt mot en part som inte har
reglerna på sin sida, utan man är villig att söka efter nyanserade lösningar,
som kan ge utrymme för hänsyn till omständigheterna i det enskilda fallet.

Ett annat utslag av den skillnad i attityd som Rodhe noterar är att den
svenska sakrätten har en stark tendens till typtvång, medan norsk och dansk
sakrätt inte alls ger uttryck åt en sådan tendens. Som exempel anförs att



64 Lars Tottie

den svenska jordabalken innehåller detaljerade regler om vilka typer av rät-
tigheter som får inskrivas i fastighetsboken (tinglyses). Vad som inte kan
hänföras till en sådan typ får inte inskrivas. Rodhe konstaterar att någon
sådan reglering inte finns i norsk och dansk rätt. Såvitt avser norsk sel-
skapsrett står möjligheten öppen att konstruera alla möjliga former av sam-
verkan, i motsats till den av ett typtvång behärskade svenska associations-
rätten.

Jag skall villigt erkänna att jag inte var medveten om dessa skillnader
innan jag tog del av Rodhes recension. Intressant är Rodhes inledande ref-
lexion, att han — när han började läsa avhandlingen — kände sig helt för-
virrad. Han kände naturligtvis igen de reella problemen men rättsreglernas
begreppsbildning och de reella lösningarna var så olika våra. Om en så fram-
stående kännare av nordisk förmögenhetsrätt som Rodhe känner sig för-
virrad, hur skall då den genomsnittlige svenska domaren eller advokaten
väntas reagera inför materialet i fråga? Det kan ju vara en fråga att ställa
när vi diskuterar användningen av nordiskt material över gränserna.

När jag läste Rodhes reflexioner slog det mig emellertid att samma skil-
jelinje mellan västnordiskt och svenskt hade jag redan noterat på det områ-
de som jag under ett tiotal år ägnat mig åt och på vilket jag deltagit i nor-
diska överläggningar, nämligen familjerätten. Samma attitydskillnad anser
jag mig ha funnit där när det gäller reglerna om delning (skifte) av makars
egendom i samband med äktenskapsskillnad. I korthet förhåller det sig där
på följande sätt.

Redan när det samnordiska arbetet i början av seklet successivt i de oli-
ka länderna resulterade i nya äktenskapslagar inflöt i de västnordiska la-
garna en möjlighet att i särskilda fall frångå likadelningen av makars gifto-
rättsgods (faelleseje) vid skilsmässa. Man gav en möjlighet till skevdelning
efter skönsmässiga grunder. Någon sådan möjlighet uppställdes inte i den
svenska lagen. Självfallet var detta en brist som snabbt blev märkbar. För
att ta sig förbi den generella likadelningsregeln med dess ibland obilliga verk-
ningar använde man sig i stället av skadeståndspåföljden, som kunde drab-
ba den make som var skuld till äktenskapets upplösning. Det var att använ-
da sig av en ganska klumpig regel, som ibland kunde slå rätt men ofta inte
alls var användbar. Av de västnordiska lagarna har den norska en mycket
fri skevdelningsregel som — efter att ha angett vissa typfall av skevdelning
— förklarar att sådan får äga rum »også ellers, når hertill finnes grunn»,
den s.k. »også-ellers-regeln». Några som helst riktlinjer för den skönsmäs-
siga bedömningen finns alltså inte där.

När vi i Sverige år 1973 skulle avskaffa skadeståndspåföljden i akten-
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skapsrätten beslöt vi oss för att i stället försiktigt närma oss den västnordis-
ka rätten och införde möjligheten till skönsmässig jämkning i framför allt
kortvariga äktenskap och under restriktiva förutsättningar i övrigt. Jag var
själv ute och presenterade den nya lagen för praktiskt verksamma jurister.
Det förekom mycket stark kritik från främst advokathåll mot den nya jämk-
ningsregeln. Man ansåg den svårtillämpad och att den saknade klara rikt-
linjer för delningen. Att man ville ha fasta spelregler var helt tydligt.

I år har riksdagen antagit en ny Äktenskapsbalk. Där utvidgar man nå-
got möjligheten till skönsmässig jämkning, enligt min mening en försiktig
utvidgning. Fortvarande är regeln avsedd för kortvariga äktenskap och i
övrigt för undantagsfall. Protesterna från advokathåll har emellertid flam-
mat upp på nytt. I ett inlägg i advokatsamfundets tidskrift Advokaten för
i år (s. 186 ff) säger en kritiker att vad man nu gör i Sverige är »att upplösa
alla principer vid bodelningar».

Man kan här se ett utslag av den attitydskillnad som jag tidigare beskri-
vit. Det försiktiga närmandet till västnordisk rätt framkallar starka protes-
ter och det är uppenbart att man helst ville ha fastare spelregler på samma
sätt som inom sakrätten. Mig veterligt har inte någon norsk advokat på-
stått att »også-ellers-regeln» inneburit att skifte av makars egendom i Norge
sker helt principlöst.

Eftersom vi här kommer in på generalklausuler kan det vara intressant
att notera att en tanke bakom den nya svenska klausulen är, på sätt refe-
renten säger, att kunna behandla likadana situationer på samma sätt också
om lagtexterna i de nordiska länderna inte är identiska. Frågan är dock hur
mycket motstånd som den nya regeln kommer att möta i Sverige och om
det är möjligt att få någon rättslikhet till stånd. Det kritiska inlägget i Ad-
vokaten riktar sig mycket mot just generalklausuler. Jag tror att den svens-
ka kritiken bäst sammanfattas om jag citerar tre meningar i detta inlägg:
»Det är tydligt att man icke, vare sig inom justitiedepartement eller i Riks-
dagen, förstår värdet av förutsägbarhet av juridiska åtgärder. I stället tycks
man motarbeta möjligheten till stringens i lagen för att i stället ge möjlighe-
ter att lämpa efter läglighet. Härigenom tror man sig kunna nå rättvisa i
det enskilda fallet, bortseende från kravet att man vid stiftande av avtal och
vidtagande av åtgärder skall kunna se, vilka följderna blir.»

Använder man sig av generalklausuler och alltså överlämnar till rätts-
tillämpningen att dra upp riktlinjerna mer i detalj, är det viktigt att man
relativt snart får en praxis att hålla sig till. Också när det gäller att skapa
en rättspraxis har jag tyckt mig iaktta en motsvarighet till den nämnda atti-
tydskillnaden mellan å ena sidan svensk rätt och på den andra västnordisk
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rätt. Min erfarenhet är emellertid begränsad till jämkningsreglerna inom fa-
miljerätten, varför jag inte vågar påstå att iakttagelsen gäller på fler områ-
den. Dessutom är jag medveten om att många faktorer samverkar, såvitt
avser benägenheten eller obenägenheten att föra tvister till domstol, fram-
för allt ända upp till högsta instans. Jag skall emellertid ta ett danskt och
ett svenskt exempel.

Den danska skevdelningsregeln tycks inte ha gett upphov till någon om-
fattande praxis. Kanske var den från början ett självklart inslag i rättsord-
ningen. Däremot fick man i Danmark från och med år 1970 en mycket upp-
märksammad paragraf, den s.k. »urimeligt-ringe-reglen» i § 56 aekteskabs-
loven. Det är också en generalklausul som tillåter att man vid upplösning
av äktenskap där det finns saereje, enskild egendom, tillerkänner den eko-
nomiskt sett svagare maken ett skönsmässigt bestämt belopp.

Relativt snabbt fick man i Ugeskrift for Retsvaesen läsa praxisredogör-
elser för denna paragraf. När den hade varit i kraft i 14 år kunde man där
redogöra för inte mindre än 12 Højesteretsavgoranden och därutöver så mån-
ga landsrets och byretsfall att man i översikten kunde beskriva mellan 80
och 100 olika fall.

När den svenska skevdelningsregeln i dag har varit i ikraft samma tid,
dvs. 14 år, så när som på några månader, har vi fått allt som allt 1 avgö-
rande av högsta domstolen och 2 tryckta hovrättsfall.

Som jag nämnde finns det flera orsaker till bristen på rättsfall i Sverige,
främst kanske kostnadsfrågan. Men frågan är om inte den försiktiga svens-
ka hållningen eller attityden går igen också på sådant sätt att vi får en pre-
judikattorka. Referenten säger att den som kommer först med ett avgöran-
de inte kan utgå från att därmed ha avgjort frågan också för alla andra dom-
stolars del. För svenskt vidkommande finns det alla skäl att instämma i detta.

När det gäller att hämta ledning i domstolsavgöranden verkar man för
övrigt enligt min erfarenhet vara mer lyhörd för underrättsavgöranden i Dan-
mark än i Sverige. Den danska generalklausul jag nyss beskrev kunde ju
illustreras med många underättsavgöranden, både tryckta och otryckta samt
dessutom en del förlikta fall. Jag minns att för 30 år sedan, när jag gjorde
min grundläggande underrättstjänstgöring, så diskuterade jag ett rättsligt
problem med min häradshövding. Jag åberopade då till stöd för min me-
ning ett tryckt hovrättsavgörande från Svensk Juristtidning. Häradshövdin-
gen sade då till mig att dessa referats viktigaste funktion var att utgöra mål-
tavla för kritik från andra hovrätters sida. Även om uttalandet var mest
skämtsamt menat inser jag nog i dag, 30 år senare, att det låg en kärna av
sanning i det han sade. Och när det gäller avgöranden från första instans,
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så tycks de i Sverige mest vara förbehållna rättssociologiska undersökningar.
Man kan spekulera över hur den attitydskillnad jag har beskrivit kan

ha uppkommit och vad orsakerna kan ha varit. Mina iakttagelser är be-
gränsade till vissa områden. Det skulle vara mycket intressant att höra om
någon med erfarenhet från andra områden skulle ha gjort motsvarande iakt-
tagelser. Under alla förhållanden är det klart att skillnaden i attityd kan
få betydelsen vid tolkningen av samnordisk lag. Har man väl fått upp ögo-
nen för den kan man tydligt se spår därav vid studium av nordiskt material.

Jag tror att vi för överskådlig framtid får leva med våra olika traditio-
ner. Det förefaller föga troligt att vi i Sverige skulle vilja göra om den dy-
namiska sakrätten och överge de fasta spelregler vi har vant oss vid. Troli-
gen gäller detsamma såvitt avser typtvånget inom förmögenhetsrätten. När
det gäller äktenskapsrätten gör vi ett försök att närma oss den västnordiska
rätten men det är tydligt att så sker under stora konvulsioner.

Vad som är viktigt för framtiden är att vi beaktar olikheter av det slag
jag här beskrivit och drar fram den i ljuset. Vi får inte låta de, särskilt i
juristmötessammanhang, ofta förekommande och fullt berättigade lovor-
den till vårt gemensamma rättsarv och stoltheten över det arbete som hit-
tills nedlagts medföra att vi tar för givet att vi står på samma utgångsnivå
när en samnordisk lag skall tolkas och tillämpas. Det vore lika felaktigt som
att vid köp av ett hus undersöka bara de delar som ligger ovan jord. Man
kan inte utgå från att grunden och källaren alltid är av enahanda beskaf-
fenhet. Ett större inslag av komparativa studier kan vara av värde.

Debattledaren, professor BERNDT GODENHIELM, Finland:

Jag får tacka för korreferatet. Nu har vi hört huvudreferenten och kor-
referenterna och det är tid för auditoriet att kasta sig in debatten. Här har
utdelats ett papper med vissa punkter som kan vara till ledning för diskus-
sionen. Referaten kan ju kanske också ge anledning till att en del andra punk-
ter kommer med. Diskussionen kan uppdelas i tre avdelningar: vilken lag-
stiftning är samnordisk, sedan frågan om tolkningen och så frågan om det
behövs en högsta instans för tolkningen av samnordisk lagstiftning. Ni kan
kanske försöka hålla er till den här indelningen och i första hand nu beröra
frågan om vilken lagstiftning som är samnordisk. Ordet är fritt.
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Justitierådet GÖRAN PORTIN, Finland:

Herr ordförande. Några synpunkter medan folk samlar sina tankar till
vägande inlägg. Frågan om vad som är en samnordisk lag; för den söker
jag gärna svaret på ett rätt konkret plan. Om lagen avsiktligen har gjorts
likadan till sitt innehåll — den kan vara ordagrant likadan, den kan ha
språkliga variationer men ändå i sak ha samma innehåll — så uppfattar jag
den som en samnordisk lag oberoende av ambitionsnivåerna. När de har
stiftats så lever dessa likadana lagar, avsiktligen likadana lagar, sitt eget liv.

Som utgångspunkt för frågan om tolkningsmaterial, tolkningsgrundlag,
kan man väl ställa frågan om lagberedare och lagstiftare sysslar med nonsens
eller med allvarligt avsedd rationell verksamhet. Anser man att de gör det
senare, vilken jag gör, så är väl konsekvensen att de skall tas på allvar, att
man skall försöka leva upp till, att texterna avsiktligen har samma inne-
håll. Den yttersta konsekvensen av sådan inställning leder, såvitt jag kan
förstå, till, att det samnordiska lagtolkningsmaterialet framförallt rättspraxis
av högsta instans, litteratur, durabla standardverk, allt har samma värd.
Jag inser mer än gärna att tillgången på material ställer väsentliga hinder
i vägen — detta är en utopi, men principen blir väl att materialet är obe-
roende av nationella gränser.

Om ett, för att inte säga om flera, nordiska länder har en klar rättspra-
xis i fråga om en samnordisk lag av den typ som jag beskrev, så kan det
väl inte finnas någon orsak varför man i ett tredje och i ett fjärde land skall
börja tycka själv och försöka vara originell. Som allmänt omdöme kan man
eller kunde man formulera det så, att det är att hoppas att de samnordiska
tillämparna av samnordisk lagstiftning skall visa sådant mått av självstän-
dighet, att de vågar vara av samma åsikt som andra människor.

Debattledaren, professor BERNDT GODENHIELM, Finland:

När det gäller den nordiska lagstiftningen så kan man kanske säga att
vetskapen om vad som är nordisk lagstiftning ofta brister och grunden här-
till står kanske redan att finna i undervisningen vid universitetet där det kan-
ske inte i tillräcklig mån understryks hur respektive lag har kommit till, att
den är en produkt av gemensamma nordiska ansträngningar. Jag tror att
det skulle vara av stor vikt att i undervisningen redan tillräckligt understry-
ka den här omständigheten så att de blivande juristerna får en uppfattning
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om den bakgrund som ligger bakom varje enskild sådan här lag. Nåja, det-
ta som ett litet inlägg här. Vem har nu fläktat med något papper där; det
är professor Hellner.

Professor JAN HELLNER, Sverige:

Jag vill instämma med Lars Tottie i att det är en skillnad mellan väst-
nordisk och östnordisk rätt. Den är förklarlig genom att Danmark och Norge
har en gemensam lagbok, låt vara från slutet av 1600-talet, och Finland och
Sverige har också en gemensam lagbok. Även om denna lagbok är gammal
finner man exempelvis i arbetet på ny köplag att överensstämmelsen mellan
finsk och svensk rätt blir större än den med de båda andra förslagen.

Mitt egentliga ämne rör förmögenhetsrätten och främst obligationsrät-
ten. Vi måste göra klart för oss att det finns betydande hinder mot en ge-
mensam nordisk rättstilllämpning. Ett är att rättsutvecklingen delvis går ge-
nom allmänna avtalsvillkor. Enhetligheten beror då på om dessa allmänna
avtalsvillkor är enhetliga eller inte. När jag studerat allmänna försäkrings-
villkor och rättspraxis från de olika nordiska länderna har jag konstaterat
att exempelvis beträffande hemförsäkring det är betydande skillnader mel-
lan allmänna försäkringsvillkor, och det är ofta dem, inte lagen, som dom-
stolarna skall tillämpa. I sjöförsäkringen, särskilt av kasko, är det annor-
lunda genom att i denna försäkring Norge har ett dominerande inflytande.
Inom verkstadsindustriens avtal är situationen en annan såtillvida som de
viktigaste kontrakten, t ex NL 85, är gemensamma för de nordiska länder-
na. Men eftersom få eller inga tvister kommer till domstolarna spelar detta
mindre roll för rättstilllämpningen. För att nämna ytterligare ett område,
nämligen trävar ukontrakten, finner vi en stor enhetlighet mellan Sverige och
Finland. Det finns gemensamma kontrakt för export till England och Tysk-
land, och för sjötransporter finns det varianter mellan fas- och cif-kontrakt.
Enhetligheten är dock inte sådan att den kan avspeglas i domstolarnas pra-
xis rörande den gemensamma lagstiftningen på köprättens område.

Detta låter kanske pessimistiskt, men slutsatsen är bara den, att vi inte
bör försöka skära all nordisk lagstiftning över en kam och diskutera som
om möjligheterna att uppnå enhetlighet i tillämpningen vore lika stora för
hela området. Vi måste göra klart för oss var det finns möjligheter att upp-
nå enhetlighet. En sådan möjlighet ligger i principer som inte direkt beror
av lagarnas innehåll, nämligen om tolkning och tillämpning av avtal.
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Ett område som jag vill nämna är tillämpningen av 36 § avtalslagen,
generalklausulen om jämkning av avtal. Att betona enhetligheten är av
särskild vikt därför att mitt intryck är att åtminstone svensk rättspraxis för
närvarande står inför ett vägskäl. Å ena sidan finns möjligheten att dom-
stolarna tar hänsyn till alla upptänkliga omständigheter i de särskilda fallen.
Den vägen leder knappast till enhetlighet. Den andra vägen är att, ungefär
som tyskarna gjort vid tillämpningen av AGB-Gesetz, inrikta bedömnin-
gen på klausulernas innehåll. Väljer man den senare vägen — som jag för
min del tror är den riktiga — finns stora möjligheter. Jag kan ta ett exem-
pel. Vi har inte någon lagstiftning om leasing, och det finns mycket som
är diskutabelt i leasingavtalen. Vi finner då ett avgörande av Finlands Högsta
domstol, som jämkade en bestämmelse om den ersättning som leasetagaren
var skyldig utge vid avbrytande av kontraktet. Det är ett viktigt avgörande
som bör uppmärksammas i alla de nordiska länderna. Inte bara bör dom-
stolarna ta hänsyn till det, utan det bör också bli känt att domstolar i alla
de nordiska länderna tar hänsyn till avgöranden i ett av dem. Om inte detta
blir känt, kommer inte de som skriver leasingkontrakt att ta hänsyn till ett
sådant avgörande, och det är i första hand på detta sätt som den stora
utvecklingen sker.

Min sammanfattning blir att man måste göra skillnad mellan olika om-
råden, men inte av att det på några områden är svårt att få någon enhetlig-
het dra slutsatsen att man kan underlåta att ta tillvara de möjligheter som
faktiskt finns.

Professor JACOB W.F. SUNDBERG, Sverige:

Tack för ordet.
Jag är förstås stimulerad av själva ämnet liksom av den behandling som

kortfattat ägnades sjöfartslagstiftningen. Men jag tyckte att det kunde sä-
gas något mera, och att det fanns ytterligare något att tillägga av rent prak-
tiskt art.

Jag får då börja med min uppfattning om det samnordiska. Det finns
väldigt mycket uniform lagstiftning världen över. Vad av detta som kan anses
samnordiskt, det bestäms av att det finns en nordisk diskussion. Det är själva
språkgemenskapen som skapar kulturgemenskapen, och det är på det om-
rådet som jag menar att vi skall finna det relevanta.

Luftfarten tillhandahåller ett mycket påfallande, mycket påträgande
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exempel på uniform lagstiftning. Det var den som speglades i det exempel
som Sevón gav i morse, där det var över hundra ratifikationer bakom en
viss lagstiftning. Men ser man efter vad det är som skapat denna uniforma
lagstiftning, detta uniforma fenomen, då finner man att det är en liten tek-
nisk historia. Enligt Warszawa-konventionen kan den förfördelade välja mel-
lan tre fora, tre fora i olika länder. Därmed har man släppt lös en mycket
dynamisk faktor, nämligen intresset av att jämföra rättsläget i åtminstone
tre olika länder. Avigsidan av det här — som kallas forum shopping när
man inte tycker om det — skall jag inte gå in på, men effekten är i varje
fall den, att man intresserar sig för hur det går till på andra ställen. Man
håller reda på det. En omedelbar följd är att man är intresserad av utveck-
lingen i rättspraxis, kanske t.o.m. globalt, och om icke så så dock i de mera
utvecklade luftfartsländerna. Det är där som detta äger rum. Då får man
ett antal världsomspännande rättsfallssamlingar. Dessa rättsfallssamlingar
är i allmänhet på engelska eller franska eller någonting sådant, men det finns
också en nordisk front. Det går nämligen att studera detta också på nor-
disk nivå, och så sker också för all del i den akademiska undervisningen
— nu svarar jag på Godenhielms synpunkter! Inom den undervisningen tar
man hjälp av enklare rättsfallskompendier, som återger rättsfall från de olika
nordiska länderna. Därmed har man den här omedelbara upplevelsen av
en nordisk gemenskap, och upplever ibland att det kan finnas synpunkter
att driva härifrån, som är annorlunda än de som gör sig gällande internati-
onellt. Det är tillräckligt för att hålla det i gång, att hålla det samnordiska
levande.

En annan teknisk detalj på det här området är kommentarerna. Här finns
det kanske mindre att hämta. Men i varje fall finns det inom området för
haverifallen försök till kommentarer på lufträttens område. Ser man då till-
baka en smula, finner man att den stora kommentaren, som drog igång allt
det här, det är Tor Alméns kommentar. I Alméns kommentar så lånar han
lagmotiv från alla de tre länderna som var aktuella då. Han talar om de
svenska motiven, om de norska motiven, och om de danska motiven. De
är en rik källa till synpunkter och bildar själva kommentaren. Jag har ett
svagt minne av att år 1970, så kom jag med ett förslag att man skulle försö-
ka göra en rutin av sådana här nordiska kommentarer och få igång det hela.
Men det är ju inte alltid som goda idéer kan föras riktigt i hamn, och jag
har inte sett några sådana kommentarer sedan dess.

Sedan finns det inom luftfarten ytterligare en punkt som är utomordent-
ligt viktig, nämligen att vi har en jättestor fågel som kallas Scandinavian
Airlines System. Den fågeln är på visst vis större än de enskilda länderna.
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Eftersom fågeln är gemensam, måste länderna marschera i takt. Det bety-
der att man här har ett sammanhållande band av betydande konkretion.
Det medför att just inom luftfartens område så har den uniforma lagstift-
ningen ett väldigt starkt grepp. Den kan nästan inte övergivas, så länge den
stora fågeln finns kvar.

Inom sakrättens område (sysslar man med lufträtten måste man flyga
från det ena rättsliga fältet till det andra för det är ju blott den särskilda
funktionen att flyga som håller ihop det hela), där har det samnordiska inte
drivits någon längre bit. Lösningarna är ganska olika. Men skriver man inom
lufträtten, blir man tvungen att göra komparativa framställningar av just
den typ som nu efterlysts. Det är inte sagt att man publicerar framställning-
arna i just de nordiska organen, för antalet läsare som är intresserade i detta
ämne är ju begränsat där, men man kan publicera sig i de internationella
tidskrifterna i Amerika o.s.v. Studerar man då vad det finns för element,
som gör fältet intressant och håller ihop det, då ser man den stora finansie-
ringen. De stora finansiärerna har funnits i Förenta Staterna delvis på grund
av att flygmaskinsfabrikationen, byggandet av flygplanen, funnits där. Men
tar man reda på hur de stora finansiärerna betraktar denna typ av proble-
matik, då blir man litet dämpad i sin allmänna nordiska optimism. Det visar
sig att det nordiska finsnickeriet med de olika särlösningarna är mest ett
spegelfäkteri. De stora New York finansiärerna insisterar i all enkelhet på
sina egna villkor. Vill man låna pengar där flygmaskinerna görs — och det
vill man i allmänhet — då får man anpassa sig till dessa villkor. Men då
får man in en slags uniformitet i alla fall via lösningarna och via avtalsvill-
koren, som också håller ihop det och som möjligen gör att man såsom svensk
jurist finner något mindre avsättning för sina talanger, men icke desto
mindre: samnordiskt blir det i alla fall, så länge som språket förenar.

Høyesterettsdommer TROND DOLVA, Norge:

Herr ordstyrer;
Når jeg nå tar ordet, er det som nylig utpekt norsk redaktør av Nordisk

Domssamling. Det er innlederens oversikt angående det materiale som står
til benyttelse for tolkingen av nordisk lovgivning som jeg gjerne vil knytte
noen bemerkninger til. Nordisk rettsenhet er en viktig del av nordisk kul-
tur. Det er ikke vanskelig å få gehør for det i en forsamling som denne.
Den største innsatsen for nordisk rettsenhet gjøres naturligvis i den fase hvor
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det utarbeides ensartet nordisk lovgivning eller inngås konvensjoner. Men
nettopp derfor er det nyttig at vi gjennom det emne som er tatt opp på ju-
ristmøtet, får understreket betydningen av den videre oppfølgning av de re-
sultater som er oppnådd på lovgivningssiden. Det er nødvendig at disse re-
sultater føres videre i den praktiske rettsanvendelsen. Vi som har flyttet over
på domstolssiden, vil ofte merke at dette til dels kommer i bakgrunnen eller
ikke er nok påaktet. Man glemmer det simpelthen i en viss utstrekning, for-
di den lovgivning som er utarbeidet nordisk, glir inn som en selvfølgelig del
av det nasjonale rettsstoff. En ensartet nordisk lov har ikke noe spesielt flagg
i lovsamlingen som minner oss om at her er det viktige nordiske tolkings-
elementer som vi bør huske på. Ofte vil et kontrollspørsmål fra dommerse-
tet om hvordan et tolkingsspørsmål stiller seg etter våre nabolands rett, set-
te den prosederende advokat i forlegenhet: Dette har han oversett, dette har
han glemt.

Og da oppstår spørsmålet; hva kan vi gjøre for å hjelpe denne prosede-
rende advokat som står i skranken? De som har hørt innledningene her i
dag, vil kanskje ha fått det inntrykk at den hjelp de kan få av Nordisk Doms-
samling, er ganske beskjeden. Likevel synes jeg at det er på sin plass at vi
ikke reiser herfra uten tross alt å ha blitt minnet om at på viktige felter —
der hvor det ikke finnes spesialsamlinger — er det tross alt i dag det beste
råd til advokaten at Nordisk Domssamling bør undersøkes. Ofte vil han kun-
ne få hjelp.

Som redaktør må jeg vel erkjenne at denne domssamlingen ikke er noen
bestseiger. Men det er likevel viktig at den føres videre for å gi oversikt over
det som tross alt finnes på området. Vi må også være lydhøre og be om
hjelp for å forbedre det vi har. Det har i dag kommet visse forslag om for-
bedringer, og vi får arbeide både på redaktørsiden og i samarbeid med våre
oppdragsgivere i justisdepartementene for å forbedre domssamlingen, slik
at den kan fylle sin funksjon enda bedre.

Som dommer har jeg vært med på flere interessante diskusjoner om hvor-
dan det nordiske aspekt kommer inn i konkrete saker. Jeg kan kanskje av-
slutte med å nevne et tilfelle hvor diskusjonen står særlig klart for meg, og
hvor spørsmålet var sentralt. Det var et tilfelle fra arveretten hvor det var
spørsmål om et nødstestament kunne anerkjennes. Testator hadde tatt sitt
eget liv, men før han gjorde det — samme natt — hadde han skrevet en
opptegnelse over hvordan han ville at hans arv skulle fordeles. Holdninge-
ne innen retten var delte, det ble dissensavgjørelse 3—2. Det nordiske ele-
ment kom inn på den måten at det er stort sett tilsvarende regler i de andre
nordiske land om nødstestasjoner, det vil si tilfeller hvor det foreligger en
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ren opptegnelse fra testators side om fordeling av arven uten at de vanlige
formregler er iakttatt. Flertallet pekte på at bortsett fra det faktum at testa-
tor senere tok sitt eget liv, var det ingenting i selve situasjonen som utpekte
dette som en akutt nødsituasjon, og selvmordet måtte sees på som resultat
av en lang utvikling. Flertallet våget da ikke å si at de vanlige formregler
som skal sikre at testasjonen virkelig er uttrykk for testators vilje, skulle
tilsidesettes. De underkjente derfor testasjonen. Mindretallet la vekt på at
dette sikkert for testator hadde fremstilt seg som en personlig nødssitua-
sjon. De kunne vise til rettspraksis fra andre nordiske land som pekte i ret-
ning av at et nødstestament i tilsvarende saker ville blitt godkjent i de andre
land. I dette tilfelle vant saken i dybde ved at det nordiske element ble truk-
ket inn. Når det likevel ikke ble tillagt avgjørende vekt, minner det oss om
et annet viktig element i det nordiske samarbeid — nemlig at vi også må
godta at i visse situasjoner er det nasjonale grunnholdninger eller tradisjoner
som også kommer inn og som kan bli avgjørende i det enkelte konkrete til-
fellet. Men generelt vinner en juridisk diskusjon i dybde ved at vi får med
det nordiske element. Det har emnet i dag minnet oss om, og det bør vi
ta med oss hjem.

Takk.

Docent HANS STENBERG, Sverige:

Tack så mycket, herr ordförande.
För den som i daglig gärning ägnar sig åt att försöka lämna upplysning-

ar om innehållet i utländsk rätt är detta ämne naturligtvis intressant. Jag
skall hålla mig mycket kort.

Till att börja med kan man ju fråga: Vad finns det egentligen för grund-
val att ha en gemensam praxis. Vi har ju, som vi hörde, nationella nordiska
lagar. Även om vi i bakgrunden har mycken rättslikhet har vi bakomlig-
gande skilda samhällsstrukturer: Varför varför skall detta nödvändigt leda
till gemensam tolkning? Jag har ett argument för detta från praktiska ut-
gångspunkter och det är den ekonomiska utvecklingen. Vi håller på att få
alltmer gemensamma marknader, inte bara den europeiska gemensamma
marknaden, EG, utan också i Norden. Man strävar efter att få en gemen-
sam nordisk marknad, en hemmamarknad. Och då är det naturligt att af-
färsmännen vill se Norden också från rättssynpunkt som en enhetlig mark-
nad. Jag fick t.ex. häromdagen en mycket konkret fråga: om norsk kon-
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kursrätt är som svensk. Det var en affärsman som hade ett problem i Nor-
ge, och tyckte att »Norge, en marknad jag gör många affärer på, där har
de ju ungefär samma regler som i Sverige, jag vill bara förvissa mig något
om dem i just detta fall». Där har vi ett exempel på och ett ganska starkt
argument för att vi skall verka för en nordisk rättsgemenskap och därmed
också, så långt det över huvudtaget är möjligt, för gemensam tolkning. Helt
enkelt: det skall inte behövas lagval i Norden.

Hur skall detta nu gå till? Jag har inte något recept, jag vill bara peka
på några punkter som har fallit mig i huvudet både under diskussionen här
och när jag tittade på ämnet. Den första är naturligtvis publicitet i alla for-
mer. Tillgänglighet av materialet måste vara en första förutsättning om man
skall få en nordisk rättsgemenskap och därmed också gemensam synsätt på
tolkning av regler. En annan aspekt är domstolarnas behandling av det nor-
diska materialet och själva domsskrivningen. Det är väl ingen som argu-
menterar utifrån nordiska erfarenheter om han inte får respons för det i
själva domen och får se hur domstolen har resonerat, om man har accepte-
rat de nordiska argumenten eller inte. Det krävs en dialog mellan dem som
försöker tillämpa rätten på det praktiska planet och dem som gör det i dom-
stolssammanhang. Därför skall man kanske kräva av domstolarna att de
diskuterar det nordiska materialet så att man får en uppfattning om hur
de ser på det.

När det gäller gemensam tolkning kan man hämta mycken inspiration
ifrån gemenskapernas domstol när man ser vilken fantastisk förenhetligan-
de verkan en gemensam institution av den karaktären har på rättsutveck-
ling. Problemet i Norden är att vi inte har gemensamma rättsregler på samma
sätt som inom EG, men man kanske i alla fall inte skall lämna den instituti-
onellafrågan helt ur sikte om man vill ha en gemensam tolkning. Det kans-
ke inte behöves en nordisk högsta domstol, men man kan kanske hitta and-
ra vägar i någon form av responsaverksamhet eller något sådant i organise-
rade former. Jag tror att man inte skall helt bortse från den institutionella
aspekten i detta sammanhang.

Det för mig till min sista synpunkt. Jag tror att med den utveckling vi
har behöver vi hålla ihop i Norden. Jag tycker att det är mycket lättare att
kunna internationellt tala om »Nordic law» snarare än »Swedish law» or
»Norwegian law» or »Danish law». Men man behöver ju någonting att sätta
bakom om man skall tala om Nordic law. Oberoende om vi får en förstärkt
sådan utveckling i Norden behöver vi också publicitet på engelska eller andra
stora språk om rättsutvecklingen i Norden. I själva verket kan man ju kons-
tatera med författaren av referatet att i en hel del fall får vi nordisk rättslik-
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het därför att vi har gått med i internationella konventioner där flera andra
stater också ingår. Jag tror att vi kan stärka den nordiska rättsgemenska-
pen och ge vår omvärld mycket genom att publicera nordisk rätt på utländska
språk.

Debattledaren, professor BERNDT GODENHIELM, Finland:

Tack, Hans Stenberg.
Jag tror att man kan säga att diskussionen hittills har visat att vi står

inför ett fascinerande ämne med många aspekter och där man uppenbarli-
gen kan göra en hel del för att rätta till de brister som kanske kan finnas
i systemet. Följande talare är Thomas Wilhelmsson, Finland.

Professor THOMAS WILHELMSSON, Finland:

Herr ordförande, bästa kolleger. Jag skulle gärna tillägga ytterligare en
aspekt på det här fascinerande ämnet som inte har blivit belyst särskilt mycket
i dag.

Jag tänker utgå från vad referenten sade på sidan 17 i sitt tryckta refe-
rat, vilket redan blivit kommenterat här många gånger, nämligen att det
är självklart att domstolarna för att kunna tolka en samnordisk lag sam-
nordiskt måste såväl känna till att lagstiftningen är samnordisk som ha en
samnordisk tolkningsideologi. Vidare bör de också ha kännedom om rät-
tens innehåll i de övriga nordiska länderna. Jag är enig i det som de flesta
har sagt här, nämligen att man inte kan förutsätta att domstolarna, åtmins-
tone i lägre instans, skall ha möjlighet att få fram det sistnämnda materia-
let. Jag undrar om man ens kan förutsätta att de känner till att lagstiftningen
är samnordisk. Det betyder att ansvaret för att den samnordiska lagstift-
ningen verkligen skall tillämpas samnordiskt i hög grad enligt min mening
ligger på rättsvetenskapen. Rättsvetenskapen har och borde ha resurser att
beakta material från de övriga nordiska länderna. Om rättsvetenskapen
fungerar samnordiskt så kan den alltså fungera som en bro längs vilken man
för material från övriga nordiska länder till ifrågavarande land. Dessutom
har rättsvetenskapen en viktig uppgift som formare av själva tolkningsideo-
login. Det är via rättsvetenskapen inklusive läroböckerna som jurisstude-
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randena internaliserar den tolkningsideologi som de så småningom kom-
mer att leva med som jurister.

De rättsvetenskapliga framställningarna är väldigt sällan av samnordisk
karaktär. Vi hittar få rättsvetenskapliga framställningar som behandlar »nor-
disk rätt» på området. De flesta framställningar behandlar rätten ur blott
ett nordiskt lands perspektiv, ur hemlandets perspektiv. Då framträder vår
problematik som en rättskälleproblematik; frågan är vilket värde det nor-
diska materialet har som rättskälla i de övriga nordiska länderna. Hur skall
jag beakta material från andra nordiska länder när jag skriver om finsk rätt?
Det här borde ju vara en rätt central rättskälleproblematik när vi talar om
nordisk rätt i och med att den samnordiska rätten trots allt t.ex. på civilrät-
tens område spelar en viktig roll. Med hänsyn till detta blir man väldigt för-
bluffad när man läser framställningar i allmän rättslära eller om rättskäl-
leläran. Man hittar överraskande få omnämnanden av den nordiska rättens
roll som rättskälla. Det är ett tema som kraftigt negligerats av rättsteorin
och den allmänna rättsläran åtminstone i modernare tappning i de nordis-
ka länderna. Och det här gäller också, såvitt jag kan bedöma, undervisning-
en i allmän rättslära i Finland. Åtminstone hos oss tror jag att man i mycket
ringa grad uppmärksammar det nordiska materialets roll som rättskällefaktor
vid tolkning av samnordisk lagstiftning.

Om man alltså anser det viktigt att eftersträva samnordisk tolkning av
samnordiska lagar — vilket knappast i och för sig heller är en självklar frå-
ga utan en fråga som också den borde debatteras — så tror jag att man
inte kan nöja sig med att försöka förbättra de praktiska förutsättningarna
för hur informationen flyter från ett nordiskt land till ett annat, utan man
bör också satsa på att undersöka den teoretiska sidan, satsa på att se saken
ur ett teoretiskt perspektiv, se varför nordiskt material kan användas som
rättskälla och hur det nordiska materialet kan användas som rättskälla. Det
är alldeles uppenbart att man i dag har en väldigt olika syn på den här saken
hos olika rättsvetenskapliga författare.

Hovrättspresident BIRGITTA BLOM, Sverige:

Sedan representanter för de högsta domstolarna har tagit i orda här kans-
ke det kan finnas anledning också för en hovrättsdomare att redovisa sina
erfarenheter när det gäller tolkning av samnordisk lagstiftning.

Först vill jag då, för att något hålla mig inom ramen för diskussionen
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här, säga att med samnordisk lagstiftning anser jag är att fatta dels lagar
genom vilka internationella konventioner har genomförts i samnordiskt sam-
arbete och dels andra lagar som har tillkommit efter nordiska överläggnin-
gar och där målsättningen har varit att nå i stort sett samma resultat, om
man sen har nått det i alla detaljer spelar inte så stor roll.

Hur får man kännedom om en lag har avsetts att vara samnordisk? I
Sverige tror jag inte problemet är så stort. Där brukar man nog kunna läsa
sig till det om man går till förarbetena, men i alla stycken kanske man inte
får fram vederhäftig information där heller.

De nordiska länderna är små och det leder till att personresurserna är
begränsade och även rättsfallen på civilrättens område är begränsade om
man ser på rättsfall från de högsta domstolarna. I Sverige är det ju bara
ett begränsat antal civilrättsliga mål som avgörs varje år utav Högsta dom-
stolen. De flesta stannar i hovrättena. Det här är då naturligtvis en omstän-
dighet som talar för att domstolarna behöver all den inspiration de kan få
när de skall avgöra en fråga som är svår och där man kan hämta material
ifrån de övriga länderna.

Vilken roll spelar då i dag materialet ifrån de övriga nordiska länderna
och hur får man kännedom om detta material? På sjörättens område som
är det område som jag har sysslat mest med i hovrätten, så tycker jag att
det är ganska väl beställt. Det sammanhänger ju med att sjörättsmålen förs
utav ett begränsat antal advokater som har blivit specialiserade och som är
vana att arbeta med Nordiske domme i sjöfartsanliggender.

Även domstolarna har blivit specialiserade. Det är i realiteten de två störs-
ta tingsrätterna, två utav hovrätterna och Högsta domstolen som sysslar med
sjörättssaker i Sverige. Och det gör att domarna på det området också är
specialicerade och vana vid att arbeta med Nordiske domme. Dessutom så
har vi i det nordiska institutet för sjörätts regi fått ett system med nordiska
seminarier för domare, som gör att man blir van vid att arbeta med materi-
al ifrån de övriga nordiska länderna.

Alla gånger får man kanske inte den information som man tycker sig
ha rätt att kräva ifrån advokaternas sida, inte ens i sjörättssaker. Jag minns
ett mål som jag var med om som rörde u-båten Bävern, dess rätt att be-
gränsa sitt ansvar när den vållat en olycka medan den gick i undervattenslä-
ge. Där har jag för mig att den inspiration som vi i Svea hovrätt fick för
att medverka till att driva utvecklingen lite framåt, den fick vi från ett norskt
rättsfall, från vilken instans minns jag inte. — Vi hade nyligen ett annat
fall som rörde tillämpningen av en utav de få bestämmelser som vi i Sverige
fortfarande har kvar ifrån 1734-års lag. Det rörde realisation av pant i lös
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egendom. Frågan gällde bl.a. om denna bestämmelse rörde på sig, så att
säga, om den var en levande realitet. Vi visste att den i högsta grad rörde
på sig i Finland men hur visste vi inte närmare. Där hade det varit av värde
om vi hade fått riktig information om dess tillämpning i Finland.

Det är alltså min slutsats att det är av behovet påkallat att man på något
sätt underlättar för domstolarna att kunna tillgodogöra sig rättsfall från de
övriga nordiska länderna. Och det bör i dagens läge inte vara någon omöj-
lighet att praktiskt ordna detta. Vi har ju register till de högsta domstolar-
nas rättsfallssamlingar. Vi har i varje fall i Sverige också numera genom
domstolsverkets försorg fått ett register för viktigare rättsfall ifrån hovrät-
terna. Det är en slags fortsättning på de rättsfallssamlingar som tidigare fanns
i Svensk Juristtidning och som hade något vidare syfte skulle jag vilja göra
gällande än som tidigare påstått här i debatten. Men det är alltså på det
sättet i varje fall för svensk del möjligt att ganska lätt få tag på underlaget
för den svenska delen i ett sånt här samnordiskt register.

Jag förutsätter att det inte är omöjligt heller att finna motsvarande un-
derlag i de övriga nordiska länderna. Det här är kanske ett lämpligt ämne
för ett medlemsförslag i Nordiska rådet. I så fall tror jag man kan garante-
ra att man i Nordiska rådet till sin glada överraskning skulle finna att detta
medlemsförslag skulle bemötas positivt ifrån Svea hovrätts sida.

Debattledaren, professor BERNDT GODENHIELM, Finland:

Tack för det. När man frågar hur domstolen skall ha tillgång till det
nordiska materialet så kan man väl konstatera att underrätterna uppenbar-
ligen har mycket stora svårigheter i det avseendet. Det ankommer väl när-
mast på advokater att föra fram det nordiska materialet, särskilt svenska
förarbeten, det är ju känt att de svenska propositionerna är mycket mera
omfattande än de som vi har hos oss. Hos oss redovisas t.ex. inte remiss-
uttalandena och de ställningstaganden som görs i relation till remissutta-
landena. Man får ofta en mycket grundligare insikt om problematiken kring
de olika lagbuden genom att studera svenska propositioner.

Innan jag ger ordet åt Ulf Bernitz vill jag ännu säga ett par ord om dom-
samlingar. Leif Sevón nämnde redan i sin inledning frågan om Nordisk dom-
samling, och att den inte har haft den betydelse som man kanske menar
att den borde få. Ett fel är kanske, att Nordisk domsamling inte hänför sig
till ett begränsat område av juridiken utan vill omspänna många områden.
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Det är kanske såsom Nordiske Domme i Sjøfartsanliggender visar en stor
fördel när samlingen hänför sig till ett begränsat område. Jag tänker på im-
materialrätten där tidskriften NIR ju har en ganska vidlyftig rapportering
av domar men tyvärr är den inte heltäckande. Nå ja, detta som en kort in-
ledning. Professor Ulf Bernitz får ordet.

Professor ULF BERNITZ, Sverige:

Herr ordförande och ärade kolleger. Jag skulle bara vilja ge några komp-
letterande synpunkter när det gäller två av de frågor som särskilt har kom-
mit upp här. Den första rör de mycket tänkvärda slutsatser om förhållan-
det mellan västnordisk och östnordisk rätt som Lars Tottie tog upp och där
immaterialrätten ger intressanta exempel. Den andra rör några tankar kring
Nordisk Domssamling.

Immaterialrätten är, som det anförts här i olika sammanhang, ett exempel
på en lyckad, långtgående nordisk harmonisering. Det är helt klart att i in-
ternationellt perspektiv kan man på detta område med största fördel tala
om nordisk rätt. Detta gäller upphovsrättslagen, patentlagen, varumärkes-
lagen, mönsterskyddslagen med flera, som är i stor utsträckning likartade
eller rentav nästan likalydande. Men det intressanta är att se litet närmare
på vad Lars Tottie kallade för grunder och källare. Då finner vi mycket int-
ressanta olikheter just efter skiljelinjen västnordiskt-östnordiskt.

Det är nämligen så att i de flesta nordiska länder kompletteras immate-
rialrättslagarna med lagstiftning och omfattande praxis angående illojal kon-
kurrens. Sverige däremot har hittills intagit den ståndpunkten att de imma-
terialrättsliga lagarna skall vara exklusiva. Det innebär att utanför området
för rättsskyddet enligt t ex upphovsrättslagen eller varumärkeslagen, är det
i Sverige med små undantag fritt fram att göra efterbildningar av produk-
ter och kännetecken. I Danmark däremot är det så att i vart och vartannat
refererat rättsfall ang efterbildningsfrågor anförs i samma fall i första hand
immaterialrättsliga lagstadganden och i andra hand rättsregler mot illojal
konkurrens. Det finns i Danmark en rikt utvecklad praxis på området. Så
sent som i år har det i Sverige lagts fram förslag till en lag om otillbörlig
efterbildning med sikte på att komplettera immaterialrättslagarna när det
gäller fall av särskilt stötande efterbildningar som inte går in under dessa
lagars skyddsomfång (Otillbörlig efterbildning, SOU 1987: 1). Lagförsla-
get är nu under remissbehandling. Blir det genomfört så skulle det innebära
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en nordisk harmonisering från svensk sida av icke obetydliga mått. Men
jag vet mycket väl att både i advokatkretsar och på en del andra håll kräver
man förutsebarhet och känner osäkerhet och kanske olust inför de med
nödvändighet allmänt hållna regler som det här blir fråga om. I Sverige vill
många jurister hellre ha en mer rigid lagstiftningsteknik.

Kort kan också från samma rättsområde nämnas ett par andra tydliga
exempel på samma typ av skillnad mellan de nordiska länderna. När de nor-
diska immaterialrättslagarna i huvudsak harmoniserades för några årtion-
den sedan gjorde man halt inför sanktionerna; där skedde inte någon har-
monisering. Här kan man konstatera att i de västnordiska länderna finns
det i allmänhet tillgång till en förbudssanktion som fungerar smidigt och
i allmänhet också kan tillgripas interimistiskt. I Sverige framgår däremot
av några högsta domstolsavgöranden att om en lag innehåller straffsankti-
on får inte förbud användas som sanktion. Förbud kan därför inte använ-
das i Sverige som sanktion vid upphovsrättsintrång eller varumärkesintrång
(se NJA 1948 s 642 och NJA 1982 s 633). Den principen har nu brutits ige-
nom inom patenträtten genom ny särskild lagstiftning, men den är ett exem-
pel på vad som sagts om rigiditet. Som ytterligare ett exempel och med myc-
ket bred räckvidd kan nämnas att den allmänna principen om skadestånds-
ansvar vid culpöst handlande i de västnordiska länderna också innefattar
ren förmögenhetsskada inom t ex konkurrensrätten. I Sverige gäller däre-
mot principen att ren förmögenhetsskada endast ersätts vid brott och där
det finns särskilt lagstöd för sådant skadeståndsansvar samt härutöver i
osäker utsträckning i några speciella situationer.

Hur skall vi gå vidare? Jag menar att det är ganska orimligt att tänka
sig att de västnordiska länderna skulle överge en inriktning i rättspraxis som
man är van vid. En harmonisering måste rimligen innebära att man från
svensk sida, och det gäller i viss mån också finsk, visar sig mer lyhörd för
den nyanserade rättsbildning med större rörelsefrihet för domstolarna, som
man har i de västnordiska länderna. Som sagt finns det inom konkurrens-
rätten ett färskt svenskt lagförslag med den inriktningen. Men när man kom-
mer ut på fältet bland jurister i allmänhet är nog inte känslan för lämplig-
heten av en sådan harmonisering särskilt stark på många håll.

Så ett par ord om Nordisk Domssamling. För min egen del tycker jag
den är viktig. Själv tittar jag i varje fall översiktligt igenom varje häfte och
alltid hittar jag något intressant. Viktigt är att Nordisk Domssamling av
språkskäl ju är den enda källan att få information om aktuell finsk och is-
ländsk praxis. Domssamlingen borde utnyttjas mer. Man kan ibland note-
ra en tendens att det inte betraktas som riktigt »fint» i juridiska framställ-

6
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ningar att åberopa grannländernas högsta instansavgöranden genom att ci-
tera Nordisk Domssamling. Det anses »riktigare» att citera UfR, Rt etc.
Jag tycker gott att den traditionen kan brytas när man skriver om annan
nordisk rätt. Nordisk Domssamling är en mycket kvalificerad rättsfallssam-
ling att citera. Ev planer på att lägga ner den bör avvisas bestämt.

Hovrättsrådet LENNART GROBGELD, Sverige:

Herr ordförande. Jag medger att det är djärvt av mig att ställa upp här.
Jag är representant för hovrätt men på en betydligt lägre nivå än hovrätts-
presidenten Birgitta Blom.

Jag skulle som ledamot i en svensk hovrätt vilja understryka vissa prak-
tiska synpunkter. En av dessa synpunkter är den hårda press under vilken
en svensk hovrätt arbetar. Man har en mycket stor arbetsbörda. Det är svårt
att ens alltid få tillfälle att beakta relevant svenskt material. Än mindre möj-
ligheter har man då naturligtvis när det gäller att beakta icke-svenskt, nor-
diskt material, som här i dag är aktuellt. Om det skall ges någon möjlighet
för domstolarna att beakta nordiskt material, så vill jag understryka föl-
jande. Det kanske är sagt här redan tidigare, men jag vill åter igen säga det.
Domstolarnas möjligheter att ta del av materialet i lätt serverad form måste
väsentligt förbättras. Det räcker inte med Nordisk Domsamling. Det krävs,
som professor Wilhelmsson har sagt här förut, att vi får så att säga färdigt
serverat på bricka vad som finns icke blott i det egna landet utan även i
de övriga nordiska länderna.

Det är vissa rättskällor som spelar en väsentlig roll för domstolen i dess
praktiska arbete. Det är framför allt de sammanställningar av standardka-
raktär som förekommer på olika rättsområden. Typ t.ex. Jan Hellners lä-
robok i köprätt. Och det finns många andra exempel inom andra rättsom-
råden. Så länge dessa standardverk inte innehåller någonting om vad som
finns — vad gäller lagstiftning och praxis — i de andra nordiska länderna,
så är det utsiktslöst att tro att domstolen skulle få någon möjlighet att ta
hänsyn till detta.

Jag vill också peka på en annan sak, som i praktiken spelar en stor roll
när det gäller de rättskällor ur vilka domstolarna hämtar sitt vetande. Det
rör de sammanställningarna av rättspraxis som på ett mycket förtjänstfullt
sätt förekommer i Svensk Juristtidning med jämna mellanrum. Men dessa
sammanställningar innehåller såvitt jag vet endast svenskt material. Jag har
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då inte sett annat än kanske på speciella områden som på sjörättens områ-
de som jag inte har sysslat med. Så om vi skall ha någon chans att få ge-
nomslagskraft i praktiken av nordisk rätt, så måste rättsvetenskapen hjäl-
pa oss för det första genom att tillse att standardverken i större utsträck-
ning förses med nordiskt material. Och för det andra att i rättsfallsamman-
ställningar av samma typ som nu förekommer i Svensk Juristtidning för
svensk rätts del upptas rättsfall icke blott från Sverige utan även från de
nordiska grannländerna.

Korreferenten, højesteretsdommer JØRGEN GERSING, Danmark

Hr. ordstyrer, det skal blive nogle ganske korte betragtninger. Jeg har
i første række glædet mig over den støtte, som jeg fornemmede fra justitie-
råd Portin, da han tilkendegav, at han ikke så nogen hindring for at følge
en afgørelse fra et andet nordiske land, hvilket stemmer præcis med min
egen opfattelse. Så er jeg naturligvis enig med Godenhielm i, at man skal
starte kendskabet til nordisk ret på universitetet. Jeg har også bemærket
med tilfredshed, at det allerede er igång i Sverige. Jacob Sundberg driver
jo, som jeg forstod, undervisning med udgangspunkt i andre nordiske doms-
afgørelser.

Til syvende og sidst mener jeg, som sidst hovrättsråd Grobgeld gjorde
gældende, at det er retsvidenskaben, som må hjælpe os. Det er dem, der
kan foretage en egentlig analyse af en systematisk sammenstilling af den
retspraksis, som udvikles i vore lande. Enten i hovedværker, og Tore Al-
mens køberet er jo et klassisk eksempel, eller i de nationale lovkommenta-
rer til de samnordiske love.

Så skal jeg bare til sidst oplyse, at den frygt man kunne have i de andre
nordiske lande for, at udviklingen inden for de europæiske fællesskaber
standsede eller generede den samnordiske lovgivning i væsentlig udstræk-
ning, i hvert fald endnu ikke kan påvises. Der foreligger meget få vedtagne
retsakter på de områder, der har været fællesnordiske, og der er endnu færre
forslag undervejs. Jeg skal blot nævne, at blandt de vedtagne retsakter, der
har betydning, er et direktiv om produktansvar, og et direktiv om handels-
agenter, og så foreligger der en række direktiver på selskabsrettens områ-
de. Med de to første, produktansvaret og handelsagenterne, er såvidt jeg
kan se, sammen med direktivet om forbrugerkredit, de væsentligste af de
retsakter, der kunne få betydning her. Af de forslag der er til behandling
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i rådet, mener jeg kun, der er et par stykker, der har interesse i denne sam-
menhæng. Det væsentligste af dem er forslaget til direktivet om forsikrings-
aftaler, og her er der ingen ting sket i en årrække. Så endnu er er ikke no-
gen grund til at tro, at Danmarks deltagelse i det europæiske samarbejde
om disse lovgivningsspørgsmål skulle få nogen væsentlig indflydelse på den
samnordiske lovgivning.

Kor referent en, regeringsrådet LARS TOTTIE, Sverige:

Jan Hellner pekade på de olikheter som vi har i bakgrunden på så sätt
att Danmark, Norge och Island har haft en gemensam lag och att vi i Sveri-
ge och Finland haft vår gemensamma. Att vattendelaren går som den gör
är ju förklarligt. Vad som är intressant, däremot, är att veta varför vi i dag
— på 1900-talet — skall behöva se så olikartat på problemen. Kanske finns
någonting i vår 1600- och 1700-talsrätt som kan förklara det hela. Det är
möjligen en uppgift för en rättshistoriker av facket.

Jag är också helt ense med Jan Hellner om att man får ta varje område
för sig, eftersom förutsättningarna ju faktiskt är ganska olika. Men nu är
det så, för att anknyta till det Ulf Bernitz sade, att just på immaterialrätts-
sidan förutsättningarna ansetts vara mycket goda för en nordisk enhetlig-
het men att trots detta det nationella kan sticka upp sitt huvud. Jag tänker
nu närmast på patenträtten där vi före den senaste stora reformen hade —
om jag nu minns rätt — ett gemensamt betänkande med vissa partier skriv-
na på norska, vissa på svenska, vissa på danska. Ett så i verklig mening
samnordiskt betänkande var en mycket god grundval att bygga på. I min
nuvarande verksamhet har jag emellertid haft ett fall — det gällde patent-
besvär — där man varit mycket restriktiv från det svenska patentverkets
sida när det gällde kravet på uppfinningshöjd och ställde mycket stora krav
härvidlag. På 1960-talet funderade man ju till och med på att ordna en ge-
mensam överinstans, på vilket sätt man skulle kunna få en enhetlig praxis
och tillämpning. Men det förslaget skrinlades när vi i stället på 1970-talet
fick det europeiska patentverket, till viket man kan gå och få patentansö-
kan beviljad för de stater som man designerar i ansökningen. Det är alltså
parallella system. Nu har jag sett ett fall, där en svensk patentsökande gick
och sökte nationellt patent i Sverige och samtidigt patent för de övriga nor-
diska länderna hos det europeiska patent ver ket. Vad som inträffade var att
han fick patent beviljat för de andra nordiska länderna men avslag i Sveri-
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ge, en skillnad i behandlingen som är ganska otillfredesställande. När man
hör sig för erhåller man till svar från svensk sida att »vi har rätt». Det är
naturligtvis lite förvånande för sökandena som hamnar i denna situation.
Hade vederbörande i mitt fall gått till det europeiska patentverket enbart
och designerat också Sverige i ansökningen, hade han fått patent för hela
Norden.

Referenten, avdelningschef LEIF SEVÓN, Finland:

Herr ordförande. Det har varit en nästan bedövande enhällig inställning
till de huvudsakliga teser som jag har lagt fram och en brist på skarpa an-
grepp. Jag säger bedövande därför att en diskussion av det här slaget lätt
skymmer den realiteten att nordisk rättslikhet är resultatet av fortgående
ansträngningar inte endast när rättslikheten upprättas utan också för att upp-
rätthålla den.

Det har bland annat nämnts i flera anföranden att immaterialrätten ut-
gör ett av exemplen på ett lyckat nordiskt samarbete. Så har det varit men
jag tror att man skall höja ett varningens finger för vart utvecklingen på
immaterialrättens område är på väg.

Jag har inte diskuterat den nordiska lagstiftningen utan menar att det
har varit en premiss för diskussionen att det finns en sådan gemensam lag-
stiftning. Nu ställer jag endast frågan: vill vi ha en gemensam tillämpning
när vi har gemensam lagstiftning och kan vi få det. Och den frågan har väl
besvarats ganska entydigt: att vi både vill ha en enhetlig rättstillämpning
och tror att det är möjlig att uppnå den. Det har visserligen pekats på att
det finns gränser för möjligheterna. Domstolarna tillämpar också material
som inte är gemensamt, t.ex. avtalsvillkor, försäkringsvillkor och annat. Det
har också pekats på att det finns en olikhet i lagstiftningstradition mellan
å ena sidan Danmark—Norge—Island och å andra sidan Sverige och delvis
också Finland. Min poäng är emellertid att de olikheterna inte utgör något
hinder för att nå enhetliga lösningar om det är det man vill nå. Och den
frågan har vi ju också besvarat jakande.

Det har också sagts att man åtminstone i de högsta instanserna använ-
der material från de nordiska länderna. Exemplen har emellertid varit få
och jag tror att det avslöjar en del av bredden i den problematik vi har dis-
kuterat. Det smala materialet antyder knappast att man inte skulle använ-
da samnordiskt material i andra situationer om det skulle behövas. Uppen-
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bariigen är det inte så ofta som frågan om tolkning mot bakgrunden av ma-
terial från de övriga länderna blir aktuell.

Jag tror också att det är en riktig bedömning som har kommit fram i
flera anföranden, att man inte kan behandla privaträtten eller ens obligati-
onsrätten som en helhet. Det finns subkulturer av vilka kanske transport-
rätten med sjörätten i spetsen representerar den högsta utvecklingsgraden.
Det finns å andra sidan också områden inom privaträtten där det i dag finns
föga av gemensam grund och därför också av gemensam tolkning.

De bärande elementen i diskussionen är att det skall finnas en gemen-
sam ideologi för tolkningen. Ideologi betyder alltid att det skall finnas per-
soner som är beredda att engagera sig i att både nå och upprätthålla rätts-
likhet. På den punkten så är jag beredd att instämma i den kritik som har
riktats mot rättsvetenskapen i dag. Rättsvetenskapen är inte bärare av en
enhetlig tolkningsideologi i den utsträckning som kunde vara fallet. Det gäller
såväl nordisk som internationell tolkning. Rättsvetenskapen är inte heller
en tillräckligt god förmedlare av material för tolkning till dem som behöver
materialet.

Jag tror vidare att det i frågan om ideologin ligger att man måste arbeta
också med morötter. En advokat känner ett annat intresse för att ta fram
material från de övriga nordiska länderna om han är medveten om att en
argumentation på basen av nordisk rättslikhet inte bara är acceptabel och
rumsren utan kanske till och med leder till bättre resultat för honom själv
än vad som skulle vara fallet utan den argumentationen.

Jag tror också att det är riktigt att säga att för att man skall uppnå det
resultat man vill, så måste det finnas ett lätt tillgängligt systematiskt mate-
rial till grund för dem som arbetar med samnordisk lagstiftning. Jag har
inte i något skede sagt att det skulle vara skäl att lägga ner Nordisk doms-
samling. Jag tror att den kritik som har riktats mot Nordisk domssamling
inte gäller innehållet utan att det materialet som finns inte används i den
utsträckning man hade hoppats. Frågan hur man skall komma tillrätta med
problemet kommer att bli föremål för nya överläggningar mellan justitie-
departementen. Den har redan varit uppe två gånger.

Det har pekats på ett lösbladsystem; min egen tro är att lösningen på
längre sikt ligger i de ADB-baserade rättsinformationssystem som man hål-
ler på att skapa eller redan har byggt upp. Om de utvecklas blir materialet
tillgängligt inte bara för de högsta instanserna utan för alla som är koppla-
de till sådana rättsinformationssystem.

Det är också skäl att ännu en gång konstatera det vidunderliga i att när
man åtminstone i vårt land gör saker, så lyckas man alltid stanna halvvägs.
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Man sätter sig förnöjt ner när man har konstaterat att vi äntligen har fått
en lag som ser likadan ut som i de övriga nordiska länderna, rullar tum-
marna och ser nöjd ut. Uppenbarligen är det så att också initiativet till att
följa med hur den gemensamma lagen tillämpas, att vid behov gå in i för-
handlingar och korrigeringar är en fråga som justitiedepartementen har an-
ledning att ägna en större uppmärksamhet än hittills om man verkligen vill
fullfölja den målsättning som en enhet i lag innebär.

Jag har nämnt ett exempel på att så här redan har skett eller håller på
att ske, den anlys av tillämpningen av de nordiska aktiebolagslagarna, av
problem som har uppkommit, av olikheter och av behovet av nya grepp
som för närvarande är under beredning i samarbete mellan justitiedeparte-
menten. Jag vill också påpeka att man åtminstone i den finländska
lagberedningsavdelningen systematiskt samlar in avgöranden från de högs-
ta domstolarna i alla nordiska länder och kanaliserar avgörandena till dem
som arbetar med frågor, som avgörandena rör eller som har ansvar för de
där frågorna.

Om vi är beredda att satsa på den här typen av verksamhet, så tror jag
att problemen kan lösas. Viljan finns.

Debattledaren, professor BERNDT GODENHIELM, Finland:

Tackar för detta.
Det ankommer på mig att avsluta detta möte. Det förutsätts visserligen

här i direktiven att ordföranden skulle göra en sammanfattning av diskus-
sionen. Den har varit rätt mångfasetterad och intressant. Jag tror emeller-
tid att jag nöjer mig med att konstatera, att diskussionen får vara svar på
frågan som det brukar heta, det som vi just har hört av Leif Sevón kan in-
fatta en god avslutning på det hela.

En tanke som jag emellertid ville framkasta är åstadkommande av ge-
mensamma nordiska kommentarer till gemensam lagstiftning; det är för-
stås en sak som är förenad med rätt stora besvär men det skulle vara skojigt
om man kunde få sådana till stånd på begränsade områden.

Jag tackar referenten och korreferenterna och alla dem som har deltagit
i debatten för deras insatser här idag. Jag tackar också dem som här har
lyssnat på debatten och kan förväntas föra de tankegångar som här har kom-
mit fram vidare på hemmaplan och i sitt dagliga arbete.

Mötet är avslutat.


