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där man möter så många lagkunninga män, rådsnara och ord-
snabba.

Vi tycker oss känna igen dem i våra norska kollegor av i dag,
på en gång anläggande sjöfarande mäns djärva vyer och ut-
rustade med en ballast av sund bonderealism. Så har historien och
nuet lärt oss att se på våra norska bröder och därför är vi glada
att i dag vara här.

Och nu ber jag att få till mötets ordförande föreslå professor
Arnholm.

Forslaget ble vedtatt med akklamasjon.

Deretter ble, etter forslag fra de fem lands lokalstyrer, følgende
valgt til visepresidenter: for Danmark højesteretssagfører Bernt
Hjejle, for Finland justitiekansleren Olavi Honka, for Island
professor Theodor B. Lindal og for Sverige presidenten Sture
Petrén.

Til sekretærer ble deretter valgt: Fuldmægtig Ole Perch Nielsen,
Danmark, vicehäradshövding Olof Hemberg, Finland, advokat
Guömundur Sigurösson, Island, høyesterettsadvokat Helge Haa-
vind, Norge og hovrättsassessor Anders Knutsson, Sverige.

Samtlige ble valgt ved akklamasjon, og det 25. nordiske jurist-
møte ble deretter av ordføreren erklært åpnet.

Ordet ble gitt til professor, dr. jur. TORKEL OPSAHL, som
holdt foredrag om emnet:

Markedsordningene og lovgivningen i Norden

Våre stater er idag for små. Statlig lovgivning er blitt utilstrek-
kelig til å mestre våre problemer. Men verden er ennå for stor. Så
lenge en verdenslovgivning er uoppnåelig, får vi regionale gruppe-
ringer som, blant mye annet, også skaper rett for medlemsstatene
og i dem. Et statsmonopol står dermed for fall.

Markedsordningene er organisert samarbeid mellom stater om
løsningen av de såkalte markedsproblemene, som for de rike land
i dag mest dreier seg om hvordan de mest effektivt skal bli stadig
rikere. Det fremste middel har vært å gjøre handelen mellom de
berørte stater fri for toll og andre hindringer eller vanskeligheter.
Bak dette ligger hos mange også andre ambisjoner, om at økono-
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misk vekst og styrke skal hindre krig og revolusjon, og samle
folkene til mer ennhet. Da blir økonomisk mtegrasjon noe ønskelig,
også politisk, og fører med seg sosial, kulturell og sist, men ikke
minst, rettslig integrasjon.

Det finnes idag noen handelsorganisasjoner som omfatter de
fleste stater og har hele verdensmarkedet som virkefelt, særlig
GATT og UNCTAD. En regional organisasjon, OEEC, spilte lenge
en betydelig rolle i etterkrigstidens Vest-Europa, inntil det kom
nyere markedsordninger. Da ble den omdannet til OECD, som
omfatter verdens rike stater, med USA, Canada og Japan foruten
de europeiske. Disse ikke-regionale organisasjonene, som for-
øvrig alle de 5 nordiske land er med i, har hatt en viss innflytelse
også bl. a. som bånd på lovgivningen.

I dette foredraget begrenser jeg meg imidlertid til å omtale tre
regionale ordninger som har eller kan få særlig inngripende virk-
ning for Norden i våre dager:

Først Fellesmarkedet, eller Det europeiske økonomiske felles-
skap — EEC etter den engelske forkortelsen. Det består av «de
indre seks» på kontinentet.

Dernest Det europeiske frihandelsforbund, EFTA, en slags klubb
for dem EEC har refusert, med «de ytre sju» som medlemmer, der-
iblant Danmark, Norge og Sverige, samt som attende deltaker, det
assosierte Finland.

Og til sist, NORDØK, Organisasjonen for nordisk økonomisk
samarbeid, som foreløpig bare er et helt nytt prosjekt med en
uviss framtid.

De nordiske land sto, som England, utenfor da EEC ble opp-
rettet. De deltok imidlertid i forgjeves forhandlinger om en ord-
ning for frihandel med EEC, og gikk senere inn i EFTA-sam-
arbeidet, med unntak av Island, som imidlertid nå forhandler om
fullt medlemskap der.

I mellomtiden har som kjent England endret politikk og søkt om
å bli medlem av EEC, hittil to ganger forgjeves (1961 og 1967),
med følge av bl. a. Danmark og Norge. Sverige søkte første gang
om assosiering og senere om en tilknytning som er forenlig med
landets nøytrautet, og har derved latt formen stå åpen. Finland
og Island har foreløpig ikke tatt noen slike skritt overfor EEC.

Det nye nordiske initiativ kom fra Danmark if jor. I dette deltar
foreløpig fire av de fem nordiske land, men prosjektet holdes
åpent for Island til å tiltre på vilkår som blir å avtale.

Spørsmålet om virkningene for lovgivningen hvis eller når
nordiske land blir knyttet til EEC, har av velkjente grunner opp-
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tatt mange i de senere år, og styret for juristmøtene ønsket
opprinnelig at dette foredrag skulle handle nettopp om det. Jeg
har imidlertid fått lov til å utvide rammen. Det er begrunnet dels
i den nyeste nordiske utvikling, men også i en annen betraktning:
I henfarne tider var det visstnok mer fornemt å studere den
romerske rett enn de hjemlige rettsforhold. Og nå har det i en
årrekke vært mer mondent for markedsjuristene å beskjeftige seg
med den romerske traktat om EEC, enn med Stockholms-konven-
sjonen om EFTA, selv om det faktisk er den vi lever under.
Denne holdning kan ha gode grunner som vi skal se, men like selv-
sagt fortjener EFTA etter min mening en plass i vårt perspektiv
idag. La oss ta én om gangen, og først den eldste, mest ærgjerrige
og vidtgående av de tre markedsordninger.

EEC

Som kjent er det ved medlemskap i EEC tale om rettslige för-
pliktelser av stor betydning. Dette tiispisset seg her i Norge til
en livlig forhåndsdebatt om konstitusjonelle spørsmål fra 1961 og
senere, forøvrig med røtter lenger tilbake. I 1962 fikk vi en
grunnlovsendring, den nye § 93, som etter den alminnelige mening
var nødvendig for, og samtidig er tilstrekkelig til, å fjerne kon-
stitusjonelle hindringer for å akseptere Romatraktaten med dens
institusjoner. Det er særlig Rådet, Kommisjonen og Domstolen
som på mange og viktige områder har kompetanse som etter vår
forfatning før var forbeholdt for de nasjonale organer. Det gjelder
her både lovgivnings-, forvaltnings- og domsmyndighet i de
forhold traktaten regulerer, foruten myndighet til å slutte visse
traktater utad på Fellesskapets vegne. I mange tilfeile får organe-
nes avgjørelser umiddelbar virkning i medlemsstatene.

Fester nmn seg ved den faktiske sammenheng, kan man således
si at alene eksistensen av EEC, og tanken på fremtidig medlem-
skap, allerede har hatt virkning på selveste grunnloven, fordi
Romatraktaten avviker fra de tradisjonelle stats- og traktatretts-
lige tankebaner. Det gjør forøvrig også de to andre europeiske
fellesskapstraktatene, henholdsvis om kuli og stål og om atom-
energi. Danmark hadde i sin grunnlov foretatt en lignende harmo-
nisering til de seks allerede i 1953, like etter at kuli- og stålfelles-
skapet var opprettet, mens f. eks. Sverige først innførte en til-
svarende grunnlovsregel i 1965.

Også når vi går over til virkningene av medlemskap for vanlig
lovgivning, må vi forutsette at det blir den nasjonale rett, og ikke
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traktatene som må endres ved en opptagelse i Fellesskapet. Det

skal nok i tilfelle forhandles først, og traktaten kan ikke gå helt

uendret gjennom en utvidelse av Fellesskapet til flere land. Men

søkerlandene har gjort det klart at de ikke vil be om noe de

formodentlig heller ikke kunne få, nemlig endringer i traktatens

system. Det blir bare tale om de helt nødvendige overgangs- og

tilpasningsordninger f. eks. med hensyn til institusjonenes sam-

mensetning og finansiering.

Dette system er et eget rettssystem, eller som en forhenværende

juridisk professor, EEC-Kommisjonens tidligere president, Hall-

stein aldri er blitt trett av å understreke: De europeiske felles-

skaper er et rettsfellesskap, med traktaten som den høyeste kilde

til fellesskapsretten. Forøvrig består rettssystemet av forordnin-

ger, direktiver og avgjørelser av Fellesmarkedsorganene. Denne

rett blir tolket og anvendt av Fellesskapets domstol, og ellers

iverksatt av de nasjonale myndigheter, som fellesskapsretten i stor

utstrekning er umiddelbart bindende for. Når en nasjonal domstol

i siste instans er i tvil om tolkningen av fellesskapsretten, skal

den på forhånd forelegges fellesskapsdomstolen til avgjørelse, noe

de lavere domstoler også kan be om. Systemet har mye feiles med

en føderal ordning på sitt sakområde, det økonomiske. På andre

områder beholder medlemsstatene sin handlefrihet. Og naturligvis

medvirker de selv til fellesskapets myndighetsutøvelse gjennom

sine regjeringers representanter, først og fremst i Rådet, som har

den høyeste lovgivningsmyndighet. Det er etter traktaten så at

Rådet kan treffe ffilertallsvedtak på mange områder, mens det på

andre områder er vetorett for medlemmene. Flertallsvedtak brukes

som kjent lite for tiden, av politiske grunner. Det gjelder først

og fremst Frankrikes stilling. Man søker heller kompromiss og

enstemmighet, i samsvar med Luxemibourgforliket av 1966, enn

å risikere sprengnkig av samarbeidet.

Den rettsskapende funksjon for Fellesskapet er begrenset til det

økonomiske område og av traktatens formål. Og enda viktigere,

den kan ikke utøves uten spesifikk hjemmel i traktaten.

Stillingen for den nasjonale lovgivning i medlemslandene vil

derfor være at loven beholder sin plass som den alminnelige retts-

kilde, og lovgiveren, dvs. nasjonalforsamlingene, beholder sin al-

minnelige kompetanse til å gi lover. Men begge deler gjelder ber-

etter med viktige forbehold, som jeg vil sammenfatte slik: Felles-

skapsretten vil dels gjøre den nasjonale lovgivning overflødig, dels

tilsidesette den, og dels binde den slik at den må følge fellesskaps-

rettens bud.
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Disse tre slags virkninger skal jeg forsøke å belyse noe nær-
mere. De berører både innholdet av den nasjonale lovgivning og
framgangsmåten ved denne.

Vi må huske at Fellesskapets mål er å fjerne hindringene for
den fri sirkulasjon av varer, kapital, og personer i ervervsøyemed
mellom medlemsstatene, sikre konkurransevilkårene og gjennom-
føre en feiles politikk på en rekke områder, deriblant jordbruk,
transport, handel med tredjeland og så videre. Det er først og
fremst en tollunion. Det vil si at toll mellom statene innbyrdes er
fjernet, og at det er opprettet en feiles ytre tollmur, en fellestariff.
Men tollunionen er altså ikke nok til å sikre et fullstendig øko-
nomisk fellesskap. Derfor kommer hele det øvrige program, som
bestemmer de følger medlemskap har for lovgivningen også uten-
for tollområdet.

Et hovedprinsipp er at alle diskrimineringer i det økonomiske
liv på grunnlag av nasjonalitet skal bort. Dette er utgångspunkt
for en lang rekke enkeltanvendelser, for arbeidskraft, etablering
av næringsvirksomhet, tjenesteytelser, og f. eks. for retten til å ha
fast eiendom og drive næring i tilknytning til denne, for sosiale
trygder med videre. Dette prinsipp skal ifølge traktaten være
gjennomført ved overgangstidens utløp, dvs. før 1. januar 1970.
Restriksjoner skulle innen denne tid gradvis være avviklet, tildels
etter spesielle programmer som skulle iverksettes gjennom nær-
mere direktiver. Mange slike er kommet, men såvidt jeg forstår
har målet ikke kunnet nås helt programmessig. Ved overgangs-
tidens utløp kan det her bli dårlig samsvar mellom plikt og etter-
levelse.

Men det kan vel skje framover som hittil, at traktaten kan bli
ignorert, som senest ved den franske devaluering for noen dager
siden. Om samarbeidet bryter sammen eller ikke, avhenger av om
det stadig er i feiles interesse å fortsette, uansett. Dette er et
interessant studiefelt for internasjonal sosiologi, som også jurister
kan lære av.

De offisielle utredninger som har vært foretatt i nordiske land
— jeg tenker her særlig på de store, offentliggjorte rapporter i
Danmark, Sverige og Norge — gir nok av eksempler å velge i for
å illustrere hva slags lover disse land i tilfelle må endre. Det
er neppe ønskelig å gå i detaljer her. Det gjelder f. eks, alminnelige
lovbestemmelser om utlendingers adgang til rikene, og regule-
ringene av adgangen til en lang rekke næringer som er betinget av
nasjonalitet, og konsesjonsbestemmelser som diskriminerer mellom
innlendinger og utlendinger, for å nevne noen av de mest typiske
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områder. Det gjelder også sosiale ytelser. Derfor må f. eks. Sverige
endre folkepensjonsloven.

Det er ikke nok at man følger en liberal praksis, og kanskje alt
lsnge har gjort det. Selve loven må endres. Uansett om det f. eks.
er adgang til å dispensere, er det ikke nok for EEC at man för-
plikter seg til å bruke denne adgang så langt fellesskapsretten
krever det. På den annen side går det ofte igjen i de nordiske ut-
redningene at disse lovendringene ikke vil være betenkelige, fordi
man likevel har fulgt og er innstilt på å følge en liberal politikk.
Det er altså her mest tale om tekniske tilpasninger uten særlig
prinsipiell rekkevidde, på kortere sikt.

På lengere sikt kan man imidlertid neppe komme bort fra at
eliminering av statsborgerrettens rettslige betydning undergraver
selve statens eksistens, på godt og ondt. Dette er integrasjon
nedenfra.

På viktige områder regner man at Fellesskapet ikke kan bli
fullt effektivt bare ved å fjerne diskrimineringer. Det må tas
ytterligere skritt for eksempel for å trygge nærungene, slik som
i jordbruket, eller legge konkurranseforholdene til rette.

På noen slike områder har Fellesskapet en utstrakt direkte
lovgivningsmyndighet, kompetansen til å gi forordninger. Den
utøves normalt av Rådet, undertiden av Kommisjonen, eventuelt
etter delegasjon fra Rådet. Det er kommet hundrevis av forord-
ninger allerede, de fleste på landbrukets område. Man har regnet
med at bare gjennomføringen av landbrukspolitikken vil kreve ca.
1200 forordninger.

Slike forordninger er umiddelbart gjeldende i medlemslandene.
Ingen nasjonal lovgivning om spørsmålet er nødvendig, forord-
ningene trer i steden. I praksis vil man nok etterhvert også endre
lovene, for klarhets skyld. Men i tilfelle av motstrid går EEC-
forordningene, som direkte anvendelig fellesskapsrett, foran de
nasjonale regler, hva enten den nasjonale lov er eldre eller yngre.

Ved Fellesskapets egen lovgivning på de områder der traktaten
har særlig hjemmel for slik rettsdannelse, blir den nasjonale lov-
givning altså dels overflødig, dels tilsidesatt, og det oppnås sam-
tidig rettsenhet direkte gjennom Fellesskapsretten.

Men på mange områder er det ikke hjemmel for slik umiddelbar
rettsenhet. Når f. eks. diskrimineringer skal fjernes etter nærmere
direktiver, har det ikke umiddelbar virkning. Direktivene bare
forplikter medlemsstatene til å gjøre de nødvendige lovendringer.
Som det heter i traktaten, binder direktivet bare med hensyn til
målsettingen, ikke med hensyn til valget av midlene.
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Her er altså situasjonen at den naisjonale lovgivning er bundet
til å gjennomføre traktatens eller direktivets bud.

Så lenge budet bare er at det f. eks. ikke skal gjøres forskjell
p.g.a, nasjonalitet, kan dette oppfylles uten at det likevel blir noen
rettsenhet eller tilnærming. En næring kan være fri i ett land,
og strengt regulert i et annet, i begge tilfelle uten forskjell etter
nasjonalitet.

Man har ment at dette ikke vil være tilfredsstillende. Derfor
har traktaten ført opp blant sine prinsipale virkemidler «å bringe
de nasjonale lovgivninger nærmere hverandre i den utstrekning
det er nødvendig for at det feiles marked skal virke».

Denne rettstilnærming, eller harmonisering av lovgivningen, er
en av de mer långsiktige virkemåter i Fellesskapet.

Traktaten har en rekke steder særskilt hjemmel for lovharmo-
nisering på bestemte felter, og dessuten noen generelle bestemmel-
ser. En av disse kan brukes i alle tilfelle hvor statenes lover og
bestemmelser har «en umiddelbar innvirkning på fellesmarkedets
opprettelse eller funksjon», men da bare ved enstemmige direk-
tiver fra Rådet. Statene har altså veto. Rettsulikhet som ««for-
rykker konkurransevilkårene» kan imidlertid harmoniseres ved
flertallsvedtak. Tolkningen av disse vilkår kan by på tvil.

Det framgår at man kan nøye iseg med mindre enn full retts-
enhet. «Tilnærming», ««harmonisering», «nærmere samarbeid»,
«feiles politikk» og andre uttrykk som brukes i traktaten, viser
det.

Harmoniseringsarbeidet i praksis har vært sammenlignet med
et isfjell. Det foregår et kolossalt utredningsarbeid og fremmes
mange utkast, men bare en mindre del av dem har foreløpig ført
til vedtatte direktiver. De gjelder mest tekniske forskrifter, av den
slags som i statene oftest blir fastsatt administrativt som delegert
lovgivning. F. eks. gjaldt det aller første direktiv hva slags farge-
tilsetninger som kunne brukes i matvarer. Den langsomme fram-
gång på mer sentrale områder gjenspeiler tildels de politiske
kriser Fellesskapet har gjennomgått.

I en rekke tilfelle har manglende hjemmel eller tvil om rekke-
vidden av hjemmelen i traktaten ført til at man går fram på
en annen mate ved lovharmoniseringen, nemlig ved forslag om
egne konvensjoner mellom medlemsstatene. På noen områder
förutser traktaten denne framgangsmåte, men den kan brukes
ellers også.

Hvorvidt de følger EEC vil få for innholdet av nordisk lovgiv-
ning, særlig på økonomiske og sosiale områder, er av det gode eller
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av det onde, skal jeg ikke ta stilling til her. Sentrale politiske

vurderinger kommer inn, og mer spesialkunnskap ville hjelpe lite.

De nærmere utredninger kan nok eliminere ens frykt for det

ukjente, men vurderingen (blir neppe sikrere. For den tvilrådige

blir til syvende og sist det utslagsgivende kanskje følelsen av det

ikke er noe valg. EEC er et faktum og dets virkninger er uunngåe-

lige, enten vi liker dem eller ikke.

Dette understrekes av at EEC lenge allerede har påvirket inn-

holdet av nordiske lands lovgivning, mens vi ennå står utenfor.

Påvirkningen spenner fra rent tekniske spørsmål helt til end-

ringene av selve grunnlovene som alt er nevnt. Faktisk har flere

nordiske land i større og mindre grad, om man vil «frivillig»,

gjennom en årrekke begynt å tilpasse seg, for det første til selve

Romatraktaten, og har dernest begynt å følge Fellesmarkedets

nærmere direktiver i sin egen lovgivning. Dette er mer enn en

kuriositet, og har sine gode grunner.

Det er grunn til å nevne årets store politiske sak i Norge:

skattereformen, med overgangen til merverdiavgift, «moms».

Momsen er som kjent tidligere innført i en rekke andre land,

også nordiske. Men det er helt på det rene at forbiidet kom fra

EEC. Det ble til og med fastslått i nordisk samarbeid at man

skulle gå inn for en moms-ordning etter EEC-mønster. Og da

EEC's direktiver til sine medlemsland om merverdiavgift ble ut-

stedt forleden år, hadde utviklingen her i Skandinavia dels ante-

sipert dette. For Norges vedkommende ble arbeidet med den nye

lov forsert slik at man kunne gjennomføre reformen ved nøyaktig

samme tidsfrist som direktivene satte i EEC, 1. januar 1970.

Likevel debatteres reformen i Norge som årets store valgsak, så

noen kanskje kunne tro at den var særnorsk og vi hadde full

handlefrihet. Nå må det riktignok sies at det blant de store

partier ikke er uenighet om prinsippet, bare om satsen og andre

detaljer — med andre ord nettopp om slikt som EEC-direktivet

foreløpig lar stå åpent for nasjonal avgjørelse. Harmonisering av

satsene er et senere mål for EEC. Først måtte man få sammenlign-

bare systemer.

Det finnes nok flere, om ikke bedre eller større, eksempler på

påvirkningen. Arbeidet med næringslovgivningen i de nordiske

land skjer i senere år under stadig sideblikk på tilpasning til frem-

tidig EEC-tilknytning. Man fjerner f. eks. bestemmelser som dis-

kriminering p.g.a. nasjonalitet, kanskje for å erstatte dem med

andre reguleringer på ikke-diskriminerende grunnlag.

Det har i praksis vist seg at når nasjonale regler skal endres
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etter EEC's direktiv, blir det nasjonale lovgivningsorgans rolle
redusert, naturlig nok. Det nasjonale organ som skal følge direk-
tivet, får bare en formell, ikke noen reell funksjon, enten det
gjelder å fjerne en diskriminering eller foreta en harmonisering.
Avgjørelsen er truffet annetsteds. Den valgfrihet som gjenstår
er i praksis ofte lik null.

Det har ikke vært helt lett å få de egentlige lovgivere i nasjonal-
forsamlingene, demokratiets representanter rundt om i statene, til
å akseptere en slik rolle. Blant de mange spørsmål som har vært
drøftet om den nasjonale lovgivnings stilling, vil jeg fremheve
dette, fordi det gjelder intet mindre enn selve demokratiets
skjebne under integrasjonsprosessen i Fellesmarkedet.

Det kan hende at nasjonalforsamlingen trosser båndene og tar
seg friheter overfor direktivet, noe som fra fellesskapssynspunkt
er lite heldig, fordi det kan forskjertse harmoniseringen. Behand-
lingen i nasjonalforsamlingen kan også bli mer tungvint og tid-
krevende enn nødvendig, forutsatt at man ser det hele som en ren
gjennomføringssak. På den annen side sies det å være under en
nasjonalf orsamlings verdighet å godta at den selv bare skal være
et formelt ekspedisjonsledd.

Flere av medlemslandene har overført slike oppgaver til regjer-
ingene, også i lovsaker, først og fremst ved mer eller mindre
delegasjon av myndighet.

For å gå klar av grunnlovens skranker for delegasjon av lov-
givningsmyndighet, har man da måtte understreke at det dreier
seg om en ren gjennomføring, hvor de demokratiske hensyn som
ligger bak grunnlovens krav ikke gjør seg særlig energisk
gjeldende.

Selv om man aksepterer dette på gjennomføringsstadiet, som
man vel må, forsterkes uroen når man ser på hvordan direktivene
først er blitt til. For også på de tidligere stadier fram til vedtaket,
savnes et effektivt og reelt demokratisk element. Sannsynligvis er
det her noe må gjøres. Man kan ikke nøye seg med å si, som det
av og til skal være gjort, at nasjonalforsamlingene har godtatt
systemet da de godkjente traktaten, og dermed forsåvidt har
utspilt den rolle de har krav på.

Det såkalte Europaparlament har bare i sin makt å uttale seg
og foreslå endringer, men kan hverken stanse Kommisjonen og
Rådet eller påtvinge dem sitt syn. Dette må anses som utilfreds-
stillende. Og de nasjonale lovgivningsorganer kan bare gjøre seg
gjeldende indirekte, ved den makt de måtte være i stand til å utøve
over den nasjonale minister som møter for sitt land i Rådet. Det
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er visstnok ikke minst Den tyske forfoundsforsamling som har
vært misfornøyd med dette. Den har derfor ved lov sørget for at
fellesskapsutkastene gjennom ministeren blir forelagt den hjem-
lige lovgiver til godkjennelse, før han kan stemme for dem i Rådet.

På lengere sikt synes det klart at det demokratiske element
innenfor selve Fellesskapet må styrkes. Selv om også korporative
tendenser har meldt seg, må det være et primært mål å gi Parla-
mentet større myndighet, noe det lenge har ivret etter, og å gjøre
dets medlemmer direkte folkevalgt. Nå blir de oppnevnt slik hvert
lands myndigheter selv har bestemt.

På kortere sikt er det vel i tilfelle en tanke at nordiske lov-
givende organer, Folketinget, Stortinget og Riksdagen, kunne stille
lignende betingelser som Den tyske forbundsdag har gjort.

Hva EEC angår, har jeg idag på mange punkter måtte resignere
overfor det veldige stoff om dette storslagne tiltak. Resignasjon
er jo også foreløpig blitt våre egne lands skjebne, allerede mer enn
én gang, av politiske grunner. Imens bør vi vende blikket i andre
retninger.

EFTA

Mens EEC har gjort en dyd av sin legalisme, har EFTA nær-
mest kokettert med den motsatte tendens. Generalsekretæren i
EFTA bemerket engang til en gruppe fellesmarkedsjurister som
var vant til langvarige seminarer: «Jeg kunne ikke ha holdt dere
beskjeftiget i dagevis med EFTA-jus.» Men la oss ikke glemme at
EFTA gir oss de eneste konkrete erfaringer vi i Norden hittil selv
har hatt i de aktuelle integrasjonsspørsmål.

Som frihandelsforbund har EFTA innfridd sitt formål: Økt
handel som følge av at tollen på industrivarer som hovedregel er
avskaffet mellom medlemslandene. Denne prosess har ikke gjort
nødvendig noe omfattende regelverk eller store og mektige in-
stitusjoner som i EEC. Og EFTA har vært ment som en over-
gangsordning. Ikke alle partene hører geografisk eller politisk
naturlig sammen for videre integrering.

Det har derfor ikke som i EEC vært tale om å binde eller endre
statenes lovgivning over store områder, og enda mindre om noen
egen, umiddelbar EFTA-lovgivning.

Likevel kunne ikke frihandelens fordeler høstes fullt ut bare
ved å avskaffe tollen. Det er andre typer av hindringer for han-
delen som man også ville gjøre noe med. Det er logisk at disse
dypereliggende skjær er kommet til syne etterhvert som tyve års
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liberalisering har drevet tilbake flodbølgen av restriksjoner fra
mellom- og etterkrigstiden, først inn- og utførselskvotene, og så
tollsatsene. Det blir igjen slikt som f. eks. statsstøtte og armen
offentlig intervensjon, ulike tekniske standarder, valutakontroll,
private konkurransereguleringer, hindere for handelsetablering, og
meget annet. Alt fra først av hadde EFTA-konvensjonen noen
nokså vage artikler, 13—16, de såkalte konkurransereglene, om
enkelte slike foreteelser. De skulle ikke få anledning til å «fru-
strere» de fordeler man ventet av å frigjøre handelen. Dette er,
ettersom tollen ble borte, kommet mer i forgrunnen i EFTA's virk-
somhet i senere år, og har ført til lovendringer også på andre
felter enn tollområdet i en rekke tilfelle. Her bør nevnes den nye
næringsfrihetslov i Sverige fra 1968, den danske næringslov av
1966 såvel som en norsk endring i 1968 i handelsloven av 1935. De
gir nærliggende illustrasjoner av ordninger som er tilpasset
EFTA's etableringsregler, men også med det før nevnte sideblikk
til EEC. Finsk praksis byr på et annet selebert eksempel: en avgift
pålagt ved en ny lov i 1962 bl. a. på innført sjokolade og konfekt,
måtte avskaffes igjen fordi EFTA fant at den stred mot konven-
sjonen. Under EFTA's forhandlinger med Island om medlemskap
må man regne med at spørsmålet om en liberalisering av landets
strenge etableringslovgivning vil måtte løses.

For tiden företar EFTA en alminnelig gjennomgang av kon-
kurransereglene i artiklene 13—16. Det er for tidlig å si om dette
vil føre til nye revisjoner av nasjonale bestemmelser.

Fordi EFTA-samarbeidet er så pragmatisk og konvens jonen så
vag, blir de rettslige konturer ikke helt klare. Det kan være
vanskelig å si, og er vel heller ikke så viktig, om slike lovendringer
skjer for å oppfylle en plikt eller bare er en frivillig innrømmelse
til samarbeidet. Det må i første omgang være statenes sak å til-
passe sin lovgivning, uten noe særskilt kontrollapparat. Men en
rådsbeslutning på dette område er rettslig forpliktende, omtrent
som et direktiv i EEC. Normalt kreves enstemmighet, f. eks. for en
presiserende tolkning, men under den klageprosedyre man har,
skulle en lov også kunne bli å endre som følge av et flertallsvedtak.
I praksis kommer man imidlertid fram ved undersøkelser, konsul-
tasjoner og uformelle avtaler, eventuelt anbefalinger til medlem-
mene.

EFTA har ellers noen ganger også grepet til den samme utvei
som EEC: å utarbeide konvensjoner som vil binde medlemmenes
lovgivning. Ingen av disse er foreløpig ratifisert, og den ene, et
utkast til en patentkonvensjon, er stilt i bero fordi man håper å
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løse prdblemet sammen med EEC. Der har en patentkonvensjon
vært i arbeid lenge, og det later nå til at man i EEC er blitt mer
villig enn før til å utvide rammen for patentsamarbeidet til andre
enn EEC-land.

Kontrollen med at EFTA-statene oppfyller sine förpliktelser i
sin lovgivning er som regel uformell og elastisk. Foruten den
generelle klageprosedyre er det i enkelte tilfelle avtalt en rapport-
plikt.

For statene blir det i noen grad i EFTA som i EEC spørsmål om
å forenkle de hjemlige former for oppfyllelse når først förpliktel-
sen er et faktum. F. eks. har noen av våre nasjonalforsamlinger
delegert til Regjeringen å fastsette de avvik som EFTA medfører
fra gjeldende tollsatser. Og man er mer villig enn i EEC til å
godta at en liberal administrativ praksis kan erstatte en lovend-
ring som oppfyllelse av konvensjonens krav.

Alt i alt må det sies at integrasjonsarbeidet i EFTA drives på
en variert mate, så langt det rekker, og har gitt merkbare resul-
tater.

EFTA-samarbeidet har vært en verdifull forberedende skole, hva
enten neste fase blir EEC eller NORDØK.

NORDØK

Det ville ha passet bra idag å kunne ha holdt et nordisk fest-
foredrag om integrasjon gjennom Organisasjonen for nordisk
økonomisk samarbeid. For den som måtte ha ventet og håpet på
et stort sprang framover, har embetsmannsrapporten med utkastet
til traktat om NORDØK, som ble gjort kjent for et par uker
siden, i så mate vært avkjølende lesning i sommervarmen. Det
gjenstår uenighet på viktige punkter. Men la oss se på det nye
prosjekt som her foreligger, så langt det er enighet.

Det heter riktignok i embetsmannsrapporten bl. a.: «Utgångs-
punkten för de mål traktaten söker förverkliga utgörs av den
stora överensstämmelsen mellan de nordiska ländernas rättsupp-
fattning och grundsyn i ekonomiska, sociala och kulturella frågor
liksom mellan ländernas samhällspolitiska målsättningar.»

NORDØK skal imidlertid etter oppdraget fra de fire stats-
ministre også tilgodese tre hensyn utad:

For det første EFTA-forpliktelsene (samt stå åpent for Island);
For det annet lette deltagelse i eller samarbeid med EEC;
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For det tredje kommer hensynet til resten av verden, til alminnelig

handelsfrigjøring, og til u-landenes interesser.

Dette tilsier ganske stor tilpasningsevne. Utkastet erkjenner

likevel at det er behov og gode muligheter for å bygge ut sam-

arbeidet mer planmessig enn hittil, men det må være i en smidig

form både av hensyn til den indre utvikling, for ikke å konservere

det som ikke er levedyktig, og for å lette den videre europeiske

integrasjon.

Er dette mulig? I praksis på mange mater ja. Det er bare for-

holdet til De europeiske fellesskapene som kan bli vanskelig.

Dette problem er til gjengjeld altoverskyggende, og bestemmer i

virkeligheten NORDØK-prosjektets skjebne: Hvis det blir for-

handlinger med EEC for noen av oss, skal traktaten søkes reddet,

ved å reformeres for å bevares, men under oppsigelses tvang, idet

hver stat da kan gå ut med 12 måneders frist.

På den annen side er det idag ikke her man har den foreliggende

uenighet. De uløste punkter angår det interne nordiske samarbeid,

og gjeldeii spørsmål man med politisk vilje formodentlig kan løse,

selv om de er vanskelige. Den politiske vilje vil på den annen side

sikkert bli påvirket av hvordan det går med EEC-spørsmålet.

Hva inneholder så utkastet forøvrig? I samsvar med et 10-

punkts mandat er NORDØK's formål (traktatens kap. 1) vidt-

rekkende, og det er et stort omfang av emner som organisa-

sjonen skal ta opp (kap. 2—18, jfr. bilagene). Her er kapitler om

den økonomiske politikk, kapitalbevegelser, tollunion og handels-

politikk, sjøfart, industri og energi, jordbruk, fiskeri, landtrans-

port, arbeidsmarked og sosialpolitikk, om statsstøtte, offentlige

anbud og offentlige arbeider, restriktive forretningsmetoder, eta-

blering og tjenester, lovharmonisering, utdannelse, forskning, ut-

viklingshjelp og finansieringssamarbeid — en imponerende liste

der det ikke er lett å peke på noe som mangler. Den som har hatt

foran seg de nordiske EEC-utredninger, vil forøvrig kjenne seg

igjen, ikke bare i kapiteloverskriftene. Det er også mange av de

samme embetsmenn og saksbehandlere som står bak. Det ligger

i sakens natur at parallelliteten, for ikke å si påvirkningen, er slå-

ende, så langt.

Men ett er denne villighet til å følge EEC i sak, ja til og med

ta opp enkelte emner som Romatraktaten ikke uttrykkelig be-

handler. Noe ganske annet er de midler man vil bruke, selve sam-

arbeidsmåtene. Her synes den tilsiktede integrasjonsintensitet,

om jeg får bruke et slikt ord, å være lav. Det viser seg kanskje

3
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best når man ser på de institusjonene som skal opprettes (kap. 19)

og den beskjedne funksjon de er tiltenkt. Det er foreslått

— et ministerråd, organisasjonens høyeste myndighet, på regjer-

ingsplan,

— en fast embetsmannskomité, et slags underordnet stedfor-

trederorgan for ministerrådet,

— samarbeidskomitéer for fagområdene, foreløpig 9,

— et internasjonalt sekretariat, ledet av fire direktører,

— en rådgivende komité, som representerer næringene og andre

interessegrupper, deriblant forbrukerne, i medlemslandene.

Dette er riktignok et stort apparat, målt med nordiske mål. Og

det er dessuten forutsatt en tilknytning til parlamentarikernes

organ, Nordisk Råd, som alt lenge har vært i virksomhet.

Men rettslig sett er det en meget begrenset kompetanse som

tenkes overlatt til disse organer. Ministerrådet er det avgjørende

organ. Det følger EFTA's mønster. Det har ingen overnasjonal

myndighet. Selv når dets vedtak er bindende for statene, må de

selv gjennomføre dem. De blir aldri umiddelbart bindende i lan-

dene. Og hver stat har vetorett.

Med denne ordning har den nærmere rekkevidde av rådets

myndighet mest formeli interesse. Man kan spørre om det kreves

særskilt hjemmel i traktaten for hvert av Rådets bindende ved-

tak, eller om de konkrete beføyelser, som det er mange av, også

kan utfylles med en generell kompetanse i kraft av den passus i

utkastet som sier at Rådet «fattar de beslut som erfordras för

att förverkliga denna traktats målsättningar och bestämmelser».

Det siste er kanskje å foretrekke. Selv om det kan synes radikalt,

er vetoretten en effektiv bremse. Hensikten her kommer ikke

klart fram i rapporten, såvidt jeg kan se.

På denne bakgrunn kan jeg være nokså kort om forholdet til

medlemsstatenes lovgivning. Rapporten omtalar ikke hvilke lov-

endringer som måtte bli nødvendig i de enkelte land. Det får

vi finne ut hver for oss. Men på noen områder gjøres det klart at

lovendringer vil eller kan bli nødvendige, enten som følge av selve

traktaten eller av de vedtak Ministerrådet kan treffe. Det gjelder

f. eks. å få en enhetlig tollovgivning og endel annen spesiell har-

monisering. Men når det gjelder f. eks. etableringsrett, er det ikke

enighet om hvilket prinsipp som herunder skal legges til grunn:

full likestilling etter dansk, finsk og svensk forslag, eller bare på

slike vilkår som er nødvendige for at det nordiske marked skal

fungere effektivt, etter norsk forslag. Det vil altså på enkelte



Markedsordningene og lovgivningen i Norden 35

områder, for første gang i nordisk samarbeid, bli tale om folke-
rettslig bindende förpliktelser for lovgivningen, uten at det er nød-
vendig å gå veien om en konvensjon for hver gang. Som oftest har
forøvrig det nordiske lovsamarbeid hittil klart seg uten konven-
sjoner, idet man istedet har arbeidet seg fram til parallelle lover
på uforpliktende basis, og søkt å gjøre dem så like som mulig.
Dette emne var som mange vil huske gjenstand for foredrag og
ddbatt på første dag av det forrige nordiske juristmøte.

Dette nye, der det tildels kan bli tale om forpliktende harmo-
nisering og andre lovendringer som følge av en rådsbeslutning, er
imidlertid som nevnt betinget av enstemmighet, og de nasjonale
myndigheter må selv deretter gjennomføre vedtaket i sine lover
og/eller sin praksis. Forsåvidt blir da situasjonen den samme på
disse spesielle områder som den i EEC er ved de armoniserings-
direktiver som bare kan bygges på den alminnelige harmonise-
ringshjemmel i Romatraktaten. Også den krever jo enstemmighet.
Men med spesiell hjemmel kan i EEC lovgivningen i mange tilfelle
bindes også ved flertallsvedtak.

Også NORDØK-utkastet har imidlertid et kapitel om lovharmo-
nisering i alminnelighet.

Rapporten sier herom at bortsett fra det som er bestemt om
harmonisering på enkeltområder, er det også på andre felter
av det økonomiske samarbeid nødvendig å tilstrebe enhetlighet.
Den nevner særlig det arbeid som pågår i Norden for rettsenhet
eller tilnærming på mange områder av næringslovgivningen, kon-
kurs, mønstre, illojal konkurranse og foreldelse, der arbeidet er
kommet ganske langt.

Så venter man kanskje av utkastet noe i retning av en forplik-
tende videreføring av dette arbeid. Men i så fall blir man skuffet.
Kapitlet er vagt og lite forpliktende. Det er foreløpig uklart om
selv et enstemmig råd kan påby harmonisering. Enkelte områder
for lovsamarbeid er tätt opp særskilt i et eget bilag, nemlig om
bl. a. snarlig gjennomføring av den enhetlige aksjeselskapslovgiv-
ning som har vært i arbeid, om behovet for lovendringer bl. a. ved
nordisk bedriftssamarbeid, fusjoner og nye feiles selskapsformer,
om patentsamarbeidet, og om harmonisering av tekniske standar-
diseringsforskrifter f. eks. om tilvirkning og merking av varer. De
siste punkter har videre internasjonale sider, som det skal tas
hensyn til.

Inntrykket av NORDØK-utkastet er her som ellers at det ikke
er vidtgående. På dette område, lovharmonisering, kan man spørre
om de generelle regler egentlig går lenger enn den tidligere nor-
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diske samarbeidsoverenskomst fra Helsingfors av 1962, som har

nokså tilsvarende bestemmelser, tildels mer spesifiserte. Noe sær-

lig mer forpliktende synes ikke det nye å være, men det innfører

jo de samarbeidskomitéer som skal hjelpe fram harmoniseringen,

og vil vel også aktualisere den mer enn tidligere.

Kanskje gir dette ikke noen grunn til beklagelse. Det sies under-

tiden, og vel med rette, at det nordiske lovsamarbeid er kommet

lenger enn f. eks. EEC's, enda det siste formelt er mer forplik-

tende. Skyldes dette at disharmoniene som må overvinnes er

mindre i Norden, eller at evnen til å samarbeide reelt er større,

eller simpelthen at man har holdt på lengere tid for å komme dit

man er? Jeg vet ikke.

Likevel må det være lov å spørre hvorfor dristigheten ikke har

vist seg noe større. Er det frykt for å gjøre noe overflødig, for

å byråkratisere samarbeidet, eller for å skape noe det blir vanske-

lig å bryte opp fra hvis eller når neste etappe, f. eks. en EEC-

løsning, står for døren ? Eller skorter det, når det kommer til styk-

ket, på den integrasjonsviljen man på andre kanter har bekjent

seg til? Disse spørsmål gjelder ikke bare virkningene for lovgiv-

ningen, og det er ikke mitt kall å svare.

Men antakelig vil det bli sagt at man ikke går lenger enn det

har vist seg behov for, spesielt fordi enhver løsning nå må bli

midlertidig.

Sluttbemerkninger

Det har vært sagt at alle tiltak for større rettsenhet er tilbøye-

lige til å gå ut fra at de starter fra begynnelsen. Men det er utvil-

somt mye å lære av tidligere erfaring.

Tross alt det nye som melder seg med disse markedsordningene,

er det, som også det forrige juristmøte viste, langt fra nytt at lov-

givningen i Norden påvirkes av internasjonalt og nordisk sam-

atfbeid. Nettopp juristmøtene har en ærerik fortid på henimot 100

år som initiativtager her. Men man har tidligere forfulgt andre

mål, arbeidet på andre felter og med andre metoder.

Tidligere lovsamarbeid har f. eks. hatt slike formål som retts-

sikkerhet, oversiktlighet, klarhet, likhet og rasjonalisering. Da var

formål så å si for deres egen skyld, fra mer rendyrkede, rettslige

siktepunkter, og drivkraften var ofte bare teoretisk idealisme. For

EEC, f. eks., er dette ikke formål i seg selv.

Lovharmoniseringen innenfor alle markedsordningene er be-
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stemt i første rekke av den markedspolitiske målsetting. Altså
begrenset, men desto mer håndgripelig. Harmoniseringen må ikke,
sier Hallstein, bli noen «art pour Fart».

Markedsordningene går i første rekka løs på offentligrettslig
lovgivning, som er preget av den økonomiske og sosiale politikk.
Det privatrettslige, strafferettslige og prosessuelle lovsamarbeid
som tradisjonelt har vært drevet, blir her sekundært, selv om det
tas opp i enkelte forbindelser hvor det særlig påvirker markeds-
forholdene, f. eks. lovgivningen om patenter, selskaper, konkurs og
endel andre emner.

Men nettopp da viser det seg at også markedsordningene i
mangel av klar hjemmel for de nye, mer effektive virkemidler, lett
griper til de tradisjonelle metoder, særlig konvensjonene.

Vi berørte noen punkter som skaper særlige problemer ved de
nye metoder. Jeg minner om ett, hvordan man med disse metoder
skal bevare demokratisk kontroll over lovgivningen. Nettopp ved
den offentligrettslige lovgivning, som er overveiende bestemt av
den økonomiske og sosiale politikk, blir dette viktig.

Et annet dilemma som vil kreve mer og mer oppmerksomhet, er
samordningen når harmonisering blir drevet om samme emner på
flere hold. Markedsorganisasjonene har begynt å søke mer kon-
takt med hverandre i slike tilfelle, av gode grunner. Ellers vil den
nasjonale lovgivning stå overfor samme dilemma som kameleonen
som ble plasert på et stykke rutet skotsk tøy. I forsøket på til-
pasning sprakk den, som kjent.

Man kan også spørre hvordan konfrontasjonen vil falle ut når
nasjonale systemer med så forskjellige utgångspunkter som de
kontinentale, det engelske og de skandinaviske skal harmoniseres.
Men utsiktene behøver visstnok ikke i våre dager å forverres av
dette. Det ble sagt på forrige juristmøte at et lovsamarbeid i
alminnelighet lettere vil lykkes hvor ulikheter bare beror på for-
skjellige teoretiske eller prinsipielle tankebaner, ikke på økono-
misk og sosial forskjell mellom landene. Senere har EEC-kommi-
sjonen uttalt at britisk medlemskap neppe vil skape vesentlige
vanskeligheter for lovharmoniseringen.

Til sist et personlig synspunkt i dagens Norden. NORDØK-
utkastet gir muligheter, selv med all sin blodfattighet og alle sine
begrensninger. Det bør ikke få strande.

Juristene har bidratt mye til å harmonisere nordisk lovgivning.
Idag kan vi kanskje også gjøre noe for å harmonisere selve det
nordiske samarbeid, for ikke å si hormonisere det. Det kan også
trenges.
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Professor, dr. jur. CARL JACOB ARNHOLM, Norge:

På møtets vegne bringer jeg professor Opsahl vår hjertelige
takk for det foredrag han har holdt for oss. Vi vet at det har vært
et betydelig offer for ham å påta seg dette veldige utrednings-
arbeidet. Og enkelte vet — jeg vet — om den uendelige møye han
har hatt i innspurten for å få komprimert sitt foredrag, og få
komprimert det på en slik mate at vi allikevel beholdt de store
linjer. Jeg kan underhånden meddele at professor Opsahl og jeg
hadde en liten komferanse umiddelbart før han steg opp på taler-
stolen, hvor han avkrevet meg et løfte — han kjenner meg — om
at jeg ikke skulle se på klokken om han trakk noe over tiden.

Jeg har meget omhyggelig iakttatt forsamlingen, og har med
giede kunnet konstatere at den almindelige økende konsentrasjon
om venstre håndledd som gjerne melder seg hvis et foredrag
varer ett minutt over den fastsatte tid, har jeg ikke kunnet kon-
statere her. Og det er vel den smukkeste kompliment jeg kan gi
professor Opsahl. Jeg takker hjertelig.

Forhandlingene fortsatte om ettermiddagen med seksjonsmøter.

I seksjon 1 behandlet man med professor THEODOR B. LINDAL
som ordfører emnet

Advokatens oppdrag og ansvar

Grunnlaget for forhandlingene var den nedenfor inntatte avhand-
ling av advokat ÄKE ROSCHIER-HOLMBERG:

Advokatens uppgift och ansvar

En granskning av de nordiska juristmötenas förhandlingar visar
att under snart etthundra år endast ett överläggningsämne före-
kommit, som direkt behandlat advokatväsendet och advokatverk-
samheten. Detta skedde vid det första mötet i Köpenhamn år
1872, då den svenske adjunkten L. Annerstedt såsom inledare
refererade ämnet


