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ton minuter och för övriga diskussionsdeltagare till tio minuter. Beslutet
torde fastställas. — Beslutet fastställdes.

Jag får ytterligare meddela, att lokalstyrelsen för Finland utsett juris
kandidaten Henrik Räihä till generalsekreterare för mötet.

Islands ambassadör i Bonn, Ani Tryggvason, hade sänt mötet följande
lyckönskningstelegram, vilket upplästes:

»I anledning av de nordiska juristmötenas hundraårsjubileum
skickar jag mina bästa gratulationer med önskan om framtida väl-
gång.

Ambassadör Arni Tryggvason»

Justitierådet Sakari Sohlberg:

Jag får beklagligtvis meddela, att professor Bo Palmgren på grund av
en svår sjukdom är förhindrad att hålla sitt inledningsanförande i dagens
första förhandlingsämne »Den nordiska rättsenhetens problem i dag». I
hans ställe har justitierådet Curt Olsson åtagit sig att referera frågan.
Jag ger ordet till justitierådet Curt Olsson.

Härefter höll justitierådet, jur.dr. Curt Olsson, Finland, inledningsföre-
drag över ämnet:

Den nordiska rättsenhetens problem i dag

Herr ordförande, mina damer och herrar

Jag vill börja med en kort men sann historia. Vid det högtidliga
öppnandet av ett nordiskt studentmöte — det var för ett antal år sedan
— satt på första bänkraden en av vederbörande högskolors rektorer och
följde med tal och hälsningar med den uppmärksamhet som prestationer-
nas originalitet gav anledning till. Plötsligt anmäls, att denne rektor nu
skall framföra de nordiska rektorernas hälsning. Meddelandet överraskade
kanske inte de närvarande studenterna, men väl den tilltänkte talaren,
då arrangörerna — av förbiseende — underlåtit att underrätta honom
om denna muntration på förhand. Hälsningen framfördes emellertid,
övriga detaljer kan i detta sammanhang förtigas.
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Denne av ödet föga gynnade rektor var jag. I dag känns det nästan
som om jag åter blivit försatt i denna samma situation. Jag har visser-
ligen inte fått uppdraget att tala om den nordiska rättsenhetens prob-
lem först i dag — jämförelser haltar ju alltid — men den tid som
stått till mitt förfogande efter det jag förmåddes träda in i professor
Palmgrens ställe har, om man tar hänsyn till uppdragets art och svårig-
hetsgrad samt åhörarnas kritiska nivå, relativt sett inte varit mycket
längre än den gången.

Endast ämnets synnerliga vikt har gjort att jag åtagit mig att hålla
föredraget.

Jag ber mina ärade åhörare hysa förståelse för att mitt anförande inte
vare sig kvantitivt eller kvalitativt har nått den grad av fullbordan som
egentligen varit önskvärd, och att mina uttalanden måhända på vissa
punkter kommer att präglas av en försiktighet, som skulle ha kunnat eli-
mineras om längre tid stått till buds.

Jag kommer inte att uppställa några egentliga teser. Mitt anförande
är inte heller utformat så att det skulle bygga på de utdelade palmgrenska
teserna.

Ämnet för föredraget är inte nytt för någon av oss, och mycket har
sagts och skrivits därom också under senaste tid. Såväl vid det nordiska
juristmötet i Stockholm 1966 som Vid Oslomötet 1969 fördes diskussioner
som mer eller mindre direkt anknöt till den nordiska rättsenhetens
problem. Dessa problem har också under detta liksom under föregående
decennium behandlats i flera betydande artiklar i Tidskrift for retts-
vitenskap. Före detta möte har mötesdeltagarna av den danska lokal-
styrelsen fått mottaga en förnämlig översikt över de nordiska jurist-
mötenas historia, en skrift som med sitt utförliga faktamaterial ger en
väl behövlig bakgrund för vårt ämne. Slutligen och särskilt skall nämnas
Nordiska rådets handlingar med deras detaljerade översikter över den
nordiska lagstiftningen och ingående diskussioner rörande hithörande
allmänna och speciella problem.

Och nu till saken.
Vi kan utan att göra oss skyldiga till någon överdrift säga, att det

verk som vi kallar den nordiska rättsenheten aldrig tett sig mäktigare
och mera imponerande än i dag. Efter den anspråkslösa början för 100
år sedan har vi röjt fasta nordiska samarbetsvägar och skapat betydande
gemensamma institutioner, en likartad lagstiftning täcker viktiga delar
av våra rättssystem och är till ock med på vissa områden helt dominerande,
och samarbetet mellan juristerna i Norden har på många områden fått
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en fasthet som aldrig förr. Samarbetsöverenskommelsen mellan Dan-
mark, Finland, Island, Norge och Sverige eller som den också kallas
Helsingforsavtalet, slöts för 10 år sedan, och där fastslogs för första
gången i klar, officiell avtalstext det nordiska lagsitiftningsisamarbefets
huvudmål och principer. Under tiden härefter har ett mycket stort
antal samarbetsprojekt fullbordats och ett ännu större antal har satts
igång och kommer sannolikt att fullbordas. Helsingforsavtalet har under-
gått en viktig revision senaste år, då bl.a. det nordiska ministerrådet skapa-
des, en ämbetsmannakommitté på högsta nivå tillsattes och Nordiska
rådets sekretariat förstärktes.

Det kan sägas vara en ödets ironi att samtidigt som allt detta upp-
nåtts, de faktorer som hotar rättsenheten också har vuxit i styrka.

Nordeikplanens misslyckande kan inite här helt förbigås med tystnad.
Visserligen medförde misslyckandet inte att något konkret existerande
revs ned, men de negativa verkningarna av att förhoppningar som väckts
inte infriades var inte obetydliga.

De nyss avslutade EEC-förhandlingarna har lett till att Danmark
och Norge underskrivit anslutningsavtal — frågan om ratificering anstår
som bekant till senare i höst — och att Sverige och Island underskrivit
och Finland utan att tillsvidare underskriva paraferat sådana handelsavtal
som inte medför rätt eller skyldighet att ta del i EEC:s beslutsprocedur
eller gemensamma institutioner. Man har på sina håll gjort gällande, att
det nordiska samarbetet och vår rättsliga enhet, om dessa avtal, genom
vilka de nordiska länderna skulle komma i olika lägen i förhållande till
den gemensamma marknaden, ratificeras, skulle tilldelas ett förlamande
slag. — Till detta kommer — och det är måhända alla allvarligast — att
inställningen till det samnordiska lagstiftningsarbetet på sina håll blivit
allt mera kritisk och tom. tagit sig sådana uttryck som kan uppfattas
som direkta angrepp på rättsenhetstanken.

Det har inte blott en utan flere gånger förut sagts, att det rättsliga
samarbetet i Norden står inför en kris; jag tror, för att nämna blott
ett exempel, att detta uttryck åtminstone två gånger begagnats i det
tryckta inledningsreferatet till lördagens plenardiskussion. Utan att själv
ha arbetat aktivt med nordiska frågor under den allra senaste tiden
vågar jag säga, att denna karakteristik i dag ter sig riktig och att detta
bör sägas rent ut. Med detta menar jag alls inte, att vi skulle behöva
uppge rättsenheten i Norden. Men vi kan inte, om rättsenheten skall
kunna bevaras, hänge oss åt fatalistisk passivitet utan vi måste föra en
öppen och ärlig diskussion om och företa en grundlig analys av våra
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problem för att finna metoder att bemästra svårigheterna. Och när vi
funnit dessa metoder skall vi också använda dem. Det är i denna anda
jag vill komma med några närmare synpunkter utan att göra gällande
att jag därmed skulle framföra mycket sådant som inte sagts redan förut.

Först några ord om EEC-problematiken. Jag utgår här från hypotesen,
att de nordiska ländernas avtal med EEC kommer att träda i kraft,
detta utan att ta någon ståndpunkt till det önskvärda häri — för det
hör inte till ämnet. Men det är nödvändigt att få en grund för resone-
manget.

De nya medlemmarna av EEC blir vid sitt inträde automatiskt bundna
av ett flertal nya rättsregler, av vilka somliga är av stor vikt. Och
därefter blir de bundna av de nya författningar som utfärdas av den
gemensamma marknadens vederbörande organ. Det måste dock betecknas
som en betydande överdrift att påstå, att den nordiska rättsenheten
härigenom skulle slås i spillror eller att en fortsatt utvidgning av den
gemensamma nordiska rätten skulle allvarligt försvåras. Mot ett sådant
påstående kan bland annat följande framhållas.

Romfördraget och de förordningar, direktiv och rekommendationer
som baseras därpå gäller blott vissa typer av frågor, i främsta rummet
frågor rörande företags och andra näringsidkares konkurrensbetingelser.
Dessa är viktiga nog, men de avser dock endaät en del av det fält den
nordiska rättsgemenskapen omspänner. Jag hänvisar i detta sammanhang
också till den översikt professor von Eyben haft vänligheten färdigställa
och låta utdela till detta mötes deltagare.

De artiklar i Romfördraget vilka som sådana ersätter medlemslän-
dernas motsvarande interna rättsregler och de förordningar som hittills
utfärdats på basen av fördraget och som skall gälla i medlemsstaterna
är inte särdeles många. Då nu bl.a. England träder in i EEC, måste
man räkna med att större svårigheter att gå vidare på förordningsvägen
uppkommer. En stor del av den fortsatta rättsbildningen inom EEC
under rätt lång tid framåt får förmodas ske genom direktiv. Direktiven
kräver, att den nationella lagen i medlemsstaterna uppfyller vissa villkor,
men de anger inte hur villkoren skall uppfyllas, och medlemsstaterna
står sålunda fria i fråga om sättet för uppfyllandet.

För de nordiska länderna innebär detta, att EEC-direktiven knappast
behöver leda till att gemensam nordisk lagstiftning skrinläggs, utan
blott till att detaljändringar blir erforderliga. Så synes vara fallet t.ex.
i fråga om bolagsrätten, det område jag personligen bäst känner.

Det bör också framhållas, att många av de villkor hittills utfärdade
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EEC-direktiv innehåller redan uppfylls av den nordiska lagstiftningen.
Det finns heller inga skäl att tro att framtida direktiv — jag håller mig nu
liksom förut till den s.k. allmänna lagen — genomgående eller ens i stor
utsträckning skulle te sig oacceptabla för länder utanför gemenskapen,
t.e.x för Island, Sverige och Finland. Vi har hittills i vårt lagstiftnings-
arbete regelmässigt beaktat utländsk rätt, kontinental och annan, och
även om samtliga nordiska länder skulle stå utanför den gemensamma
marknaden, skulle det vara naturligt att i våra länder beakta EEC-
rätten som ett viktigt mönster för lagstiftaren, viktigare än något enskilt
lands rätt, exempelvis Tysklands eller Englands. Utländsk rätt som
mönster för den nationella lagstiftningen är särskilt naturlig då det
gäller handelsrätt och annan sådan lagstiftning som har att göra med
handelsutbytet mellan olika länder, och det är i icke oväsentlig utsträck-
ning just sådana frågor EEC-rätten befattar sig med.

Slutligen bör vi hålla i minnet att alla medlemmar i den gemensamma
marknaden har rätt och möjlighet att påverka EEC-rättens utveckling.
Detta gäller alltså också de nordiska länder som eventuellt träder in i ge-
menskapen. Det finns all orsak att tro att möjligheterna också kommer att
kunna utnyttjas — jag pekar här bl.a. på att den nordiska rätten i många
avseenden kan sägas bilda en bro mellan kontinental och anglosachsisk
rätt — och att nordiska rättsliga synpunkter på denna väg vinner
beaktande inom EEC-rätten. Det finns också goda skäl att tro att, om de
nordiska synpunkter som sålunda framförs är gemensamma för alla
nordiska länder och tillkoimna i nordisk samverkan, de skall ha en ännu
större genomslagskraft än om de representerar blott en eller två nationers
uppfattning.

En av de största riskerna för det nordiska lagsamarbetet, om något
nordiskt land inträder i den gemensamma marknaden, förefaller att ligga
däri, att ett aktivt deltagande i gemenskapen kräver ett stort uppbåd
av sådan kvalificerad arbetskraft, inte minst jurister med skicklighet
i och erfarenhet av internationell lagstiftning och med diplomatisk talang,
som intet nordiskt land ens i dag har något överflöd på. Om alla de
bästa lagstiftarkrafterna i något land ägnas blott EEC, uppstår svårigheter
att utvekla den nordiska rätten.

Vi får hoppas att de blivande nordiska medlemsstaterna i EEC skall
kunna bemästra arbetskraftsfrågorna utan att den nordiska rättsenheten
behöver lida. Det kan ännu tilläggas, att även för länderna utanför EEC
framväxten av den delvis tämligen komplexa EEC-rätten kräver en
extra arbetsinsats, då den, såsom framhållits, inte kan lämnas obeaktad
i något land.
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Det nordiska lagstiftningsarbetet har ofta — jag lämnar nu de
speciella EEC-aspekterna därhän — utsatts för kritik, en kritik som
vuxit i styrka under senare tider. Kritiken har bl.a. gått ut på, att
detta arbete vore tidsödande och tungrott och att de uppnådda resul-
taten inte alltid motsvarade ansträngningarna; stundom påstås t.o.m.
de i Helsingforsavtalet inskrivna principerna för rättsligt samarbete
lägga en hämsko på samhällsutvecklingen i enskilda nordiska länder.
Denna kritik kan inte nonchaleras även om jag tror att den i sak är
starkt överdriven.

Det skall inte förnekas, att det nordiska lagstiftningsarbetet är
mödosamt. Härtill medverkar ett flertal faktorer. Till de mest uppenbara
hör det självklara: åtminstone om grunden för lagstiftningsarbetet inte
är likartad i de olika nordiska länderna — och helt likartad är den ju
aldrig — så måste det krävas större ansträngningar att skapa en lag, som
passar för fem länder, än en lag för ett enskilt land allena. Denna faktor
kan aldrig helt elimineras, om man verkligen strävar till en unifiering av
lagstiftningen. Men svårigheterna är också andra.

Lagstiftningskommittéerna är inte alltid sammansatta på bästa tänk-
bara sätt. Ett genomgående fel är att medlemmarna, utredningsmännen,
observatörerna eller vad de nu är, är så överbelastade av sin tjänst och
andra uppdrag att de inte har tillräcklig tid för det nordiska arbetet, och
att detta arbete därför gång på gång skjuts upp än för den ene, än för
den andre i arbetet deltagandes skull. Arbetet kan därför lätt dra så
långt ut på tiden att både idéer och kommittéer betänkligt åldras innan
arbetet slutförs. En förbättring skulle sannolikt kunna åstadkommas redan
genom att anställa sekreterare på full tid. Detta har visserligen redan
nu i begränsad utsträckning förekommit, men för att en verklig förbätt-
ring skall åstadkommas borde samtliga i samarbetet deltagande länder
ha dylika sekreterare; bristen på arbetskraft i ett land kan fördröja hela
arbetet. Angeläget vore också ätit vid sammansättning av kommittéerna
beakta medlemmarnas intresse för och förmåga till nordiskt arbete.
Det är meningslöst att utse sådana personer som är ovilliga till sådant
samarbete — förutsatt givetvis att målet verkligen är att skapa en
nordisk samarbetsprodukt. En olägenhet ur nordisk synvinkel som också
stundom yppar sig är att de olika ländernas utredningsmän i första
hand har som mål att åstadkomma en lagreform i det egna landet, och
att den nordiska aspekten av denna orsak kan te sig sekundär. Denna
olägenhet måste vi emellertid, fruktar jag, dras med ännu länge av rent
praktiska skäl. Skulle vi alltid ställa krav på exklusivt nordiskt arbete,
skulle troligen blott få nordiska lagstiftningsprojekt kunna sättas igång.
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Ej sällan har det framhållits, att det vore överambitiöst att sträva
till helt likartade nordiska lagar, alltså till en verklig unifiering, och
att man i stället borde, för att spara krafter, nöja sig med likhet på
enstaka punkter av större praktisk betydelse. Bland dem som framfört
sådana förslag finns det väl både verkliga vänner av det nordiska arbetet
och personer med annan inställning. Jag är för min del säker på att
ett uppgivande av unifieringstariken, av själva målsättningen, vore ett
katastrofalt bakslag, trots det arbete den förutsätter, och det är också
unifiering och inte blott begränsad harmonisering som avses i Helsing-
forsavtalet artikel 4:

»De fördragslutande parterna skola försätta lagsamarbetet i syfte
att uppnå största möjliga överensstämmelse på privaträttens område.»

Och t.o.m. om man ser sakerna huvudsakligen från nationell synpunkt
måste man medge, att en i nordiskt samarbete tillkommen lag ofta kvali-
tativt står långt över en på rent nationell bas tillkommen lagstiftning,
emedan beredningen i det förra fallet har varit grundligare och mera
mångsidig och haft tillgång till större samlad sakkunskap.

Då man skall bygga upp en uniform lagstiftning, måste man komma
överens om ett gemensamt system och om sättet att verbalisera detta
system; man måste m.a.o. enas om de centrala tankegångarna och ut-
trycksmedlen. Kan man göra detta, är mycket vunnet, i vissa fall t.o.m.
det väsentliga. Endast om man har gemensamma principer och system
kan den nordiska diskussionen och samarbetet bli verkligt fruktbara.
Ställer man däremot som mål endast och allenast att få likhet i vissa
praktiska frågor, har man ännu inte kommit långt i att skapa en verklig
bas för ömsesidig förståelse och fortsatt samarbete.

Med det jag nu sagt menar inte, att en fullständig likhet i den
nordiska lagstiftningen alltid och på alla punkter behövde eftersträvas.
Visar det sig vara svårt att komma överens i särskilda frågor, är det bätt-
re att låta olikheter tills vidare bestå än att fördröja hela arbetet. Det är
i regel tämligen lätt att senare, om man kan enas i sak, komplettera det
redan färdiga systemet med enskilda stadganden. I detta sammanhang
vill jag påminna om att man ofta hävdat, att det värdefulla i det nordiska
lagsamarbetet skulle ligga mera i ingående diskussioner om gemensamma
problem under kommittéstadiet än i den färdiga produkten. Även om
jag inte delar en dylik uppfattning vill jag gärna säga, att jag värde-
sätter sådana diskussioner högt. Jag anser härmed diskussioner som förs
med tanke på en enhetlig lagstiftning; har man inte detta mål, inskränks
diskussionerna lätt till ett antal, ofta deskriptiva monologer.
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Likhet allenast i enstaka avseenden bör emellertid inte föraktas, om
annat ej kan uppnås. Man kan också tänka sig att harmonisera lagstift-
ningen punktvis och samtidigt sätta igång ett utredningsarbete som
syftar till en mera omfattande harmonisering.

Om man strävar till uniformitet i lagstiftningen, borde man i större
utsträckning än hittills tilsätta gemensamma nordiska utredningsorgan
med uppgift att uppgöra enhetliga förslag. Arbetet kan genom ett sådant
förfarande göras väsentligt mera rationellt än om varje land har sin
egen utredning; det behöver knappast sägas, att reservationer av en-
skilda medlemmar eller nationella grupper kan göras även i sådana fall
och att en samnordisk kommittés betänkande inte juridiskt har annan
verkan än nationella kommittébetänkanden.

Det nordiska lagsamarbetet torde sålunda kunna i betydande ut-
sträckning effektiveras och därigenom de praktiska svårigheterna mins-
kas. Till rationaliseringen skulle också höra att i väsentligt större ut-
sträckning än hittills ägna uppmärksamhet åt de direktiv som ges utred-
ningarna då de tillsätts. De nordiska regeringarnas representanter borde
underhandla om direktiven och om möjligt komma överens om deras
innehåll. Om väsentliga olikheter, ideologiskt eller politiskt, råder i
någon fråga, är det bättre att detta visar sig redan i detta tidiga skede
än då arbetet föreligger färdigt. Sådana konsultationer rörande direktiv
för nordiskt samarbete synes också vara förutsatta i den senaste år till-
komma 35 artikeln i Helsingforsavtalet:

»För att genomföra och vidareutveckla det nordiska samarbetet en-
ligt denna och andra överenskommelser böra de nordiska länderna
fortlöpande samråda och vid behov vidtaga samordnande åtgärder.»

Med detta vill jag inte säga att det vore bra med snäva direktiv för
de nordiska sakkunniga som skall prestera det egentliga arbetet. Men
det är viktigt att spelreglerna från början klart fastslås så att inte om-
fattande och mödosamt arbete utförs förgäves; i sistnämnda fall minskar
nog möjligheterna att nästa gång få frivilliga till nordiska uppdrag.

Jag framhöll redan i början av detta anförande att ett allvarligt hot
mot det nordiska rättsliga samarbetet består i påståendena, att detta
skulle lägga olidliga band på utvecklingen i enskilda länder. Om sådana
påståenden vore riktiga eller om de, utan att vara riktiga, vunne allmän
tilltro, skulle detta kunna innebära en katastrof för hela lagsamarbetet;
påståendena innebär ju de facto bl.a. att en de viktigaste grundpelarna
för vårt samarbete, nämligen gemensamma värderingar, i väsentliga
avseenden skulle saknas.
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Jag har redan sagt, att jag inte tror på dessa påståendens riktighet,
och jag vill ytterligare framhålla följande.

Först och främst tror jag inte, att de fall, där vi i de skilda nordiska
länderna verkligen tänker radikalt olika, är särdeles många. Det kan
givetvis föreligga t.ex. sådana situationer, att tankar — och jag bör kanske
tillägga känslor — på något område i något nordiskt land gått i annan
riktning än i de övriga länderna. Och då har givetvis detta land rätt att gå
sin egen väg. Men detta borde ej ske utan försök att fasthålla den nordiska
linjen. Det reformivriga landet bör inte verkställa eller ens igångsätta
sin utredning utan kontakt med de övriga länderna, som skulle konsulteras
redan då direktiven ges. Vid en diskussion om direktiven kan det tänkas
framgå, att olikheterna i tänkesätt kanske ändå inte är så stora som
man trodde, och att man kan finna en gemensam bas. Konstaterar man
emellertid, att olikheterna är verkliga, så kan den nationella utred-
ningen sättas i gång. Resultatet kan bli, att en radikal reform verkligen
genomförs, men det är också möjligt att så icke blir fallet. I det förra fallet
uppstår en rättslig olikhet i förhållande till det övriga Norden — jag
har förutsatt att länderna hade samma läge före reformen. Rättsenheten
kan emellertid senare bli återställd antingen så att de övriga länderna då
accepterar reformen eller att föregångslandet retirerar eller att utveck-
lingen leder till en ny lösning som alla kan förena sig om. Alla bakslag
i det nordiska lagsamarbetet kan beklagas, men långt värre än ett till-
fälligt bakslag på ett enskilt område vore, att tanken, att det nordiska
samarbetet verkligen förhindrade utvecklingen, skulle vinna spridning.

Jag har kanske hittills i min strävan att bemöta överdriven pessimism
och bryta udden av osaklig kritik mot det nordiska lagsamarbetet kommit
att ge uttryck för alltför stor optimism. Jag vill därför ännu en gång
säga, att jag betraktar det nuvarande läget med stora bekymmer. Lag-
stiftningen har överhuvud vuxit i omfång och på ett tidigare icke skådat
sätt internationaliserats. Problemen kompliceras ytterligare genom Rom-
fördraget och annan EEC-rätt och framför allt genom de nordiska län-
dernas olika förhållande till EEC. En kritik, som ej på alla punkter
saknar berättigande, har rests mot det nordiska lagstiftningsarbetet, och
ett visst ointresse för det nordiska kan på sina håll spåras. En uppenbar
brist på arbetskraft för det nordiska samarbetet gör sig gällande. Allt
detta pekar på att något och något tämligen långt gående måste göras. Då
jag säger detta vill jag för undvikande av missförstånd framhålla, att jag
inte riktar någon kritik mot alla dem och särskilt de nordiska kontakt-
männen, som på ett med hänsyn till förhållandena utmärkt sätt hittills
handhaft förverkligandet av den nordiska rättsenheten.
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Jag ser som en möjlighet att förbättra situationen skapandet av ett
särskilt organ på högsta nivå i anslutning till det nordiska ministerrådet
med uppgift att handha alla de frågor som faller inom rättsenhetens sfär.
Detta organ skulle alltså icke vara någon del av nordiska tjänstemanna-
kommittén. Till dess uppgifter skulle höra att uppgöra ett enhetligt
lagstiftningsprogram med en prioritering av olika uppgifter med tanke
på angelägenhetsgrad och resurser, att organisera den nordiska lagstift-
ningen och verka för lagstiftningsarbetets rationalisering. En viktig upp-
gift skulle vara att verka som initiativtagare och pådrivare. Många
sådana frågor som nu behandlas inom de nordiska samarbetsgrupperna
var för sig skulle kunna lösas generellt genom ett dylikt organs försorg.
Åstadkommandet av en effektiv arbetsfördelning mellan olika utred-
ningar och olika länder skulle också höra till samarbetsorganets upp-
gifter.

Det nordiska samarbetsorganet skulle givetvis vara sammansatt av
nationella grupper efter varje lands eget önskemål; för Finlands del
skulle det uppenbarligen vara ändamålsenligt om gruppen bestod inte
blott av sakkunniga utan även av politiker. Heldagsanställda sekreterare
vore nödvändiga. De nationella grupperna skulle bl.a. ha till uppgift
att koordinera nordiska lagstiftningsprojekt med arbeten på hemmaplan
och förhindra t.ex. att ett ensidigt inhemskt projekt, som allvarligt kolli-
derar med det nordiska arbetet, genomförs utan någon kontakt med detta
— något som tyvärr då och då förekommit i verkligheten.

Detta är blott en skiss — och en tämligen lös sådan — och det är
möjligt att bättre alternativ finns. Vilken form som väljs är emellertid
inte det viktigaste, utan det viktigaste är att man snabbt skrider till
åtgärder för att bevara den nordiska rättsenheten. Jag påminner —
fritt översättande — om ett uttalande av den svenske lokalstyrelsens
ordförande vid mötet i Stockholm för sex år sedan, nämligen då han på
sitt oefterhärmligt eleganta sätt varnade de nordiska juristerna för att
förfalla till framlidne kung Sigismund III:s tre skötesynder på t: träaktig-
het, tröghet och tystnad.

Hittills har jag huvudsakligen hållit mig till lagstiftningens problem.
Detta är också tämligen naturligt. Men det bör dock — och detta är något
ganska angeläget — erinras om, att den nordiska rättsenheten skapas
också på andra vägar än lagstiftning.

Till det som är viktigt hör bl.a. ordningen för de juridiska studierna
i våra länder; det är viktigt att denna studieordning är någorlunda likartad
för att juristerna i Norden också i framtiden skall kunna förstå varandra.
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Jag ville vidare peka på de nordiska rättsliga institut och sam-
arbetsråd som tillkommit under senare tid. De har en stor betydelse för
vår rättsenhet. Jag tror det skall vara möjligt att i kanske större ut-
sträckning än tidigare få bistånd av dessa institutioner också i lagstift-
ningsfrågor utan att deras rent vetenskapliga huvuduppgifter försummas.

De personliga relationerna nordiska jurister emellan är av central
betydelse för den nordiska rättsenheten. Våra nordiska juristmöten utgör
ett utomordentligt exempel härpå, många andra exempel att förtiga. När
det gäller särskilda yrkesgrupper är kontakternas intensitet emellertid
tämligen olika, och tyvärr är den inom vissa grupper direkt svag. Särskilt
beklagligt är att kontakterna mellan domarena i de nordiska länderna
inte är mera omfattande än vad de är — detta gäller åtminstone sett från
finländsk horisont. Professor Palmgren säger med rätta, att den nordiska
rättsenheten inte blir fullständig, om inte också domstolarna och myndig-
heterna i våra länder tolkar och tillämpar lag på samma sätt. Detta är
otvivelaktigt en riktig iakttagelse, och en harmonisering av process-
och förvaltningsrätten i Norden är säkerligen önskvärd. Men ett sådant
harmoniseringsarbete är så enormt omfattande och erbjuder så många
andra svårigheter, inte minst svårigheter av rent praktisk art, att några
stora resultat inte kan uppnås förrän efter en längre tids förlopp. Under
mellantiden borde domarena i våra länder få tillfälle att lära av varandra
genom att icke blott diskutera utan även följa med varandras arbete;
detta kunde realiter innefatta en förberedelse för en rättslig harmoni-
sering. Ett sådant samarbete kan dock inte fullföljas genom enskilda
sporadiska kontakter, utan det bör, för att bli av reell betydelse, planeras
centralt. Det nordiska rättsliga samarbetsorgan, vars huvudlinjer ovan
uppskisserats, kunde också få till uppgift att befatta sig med och be-
fordra samarbete av detta slag.

Mitt herrskap,

Jag har nu gått igenom några av den nordiska rättsenhetens problem
i dag, så som jag ser dem, och anfört några synpunkter till bibehållande
och förstärkande av denna rättsenhet. Återstår så blott några avslutande
ord.

Den nordiska rättsenheten är, som vi alla vet, fast förankrad i reali-
teter av utomordentlig tyngd, i släktskap och andra personliga band,
i en blomstrande handel och gemensamma företag av vitt omspännande
betydelse, i en aldrig förr skådad turism och inte minst i den enastående
flyttningsrörelse som ägt rum inom Norden i hägnet av den fria arbets-
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marknaden; i dag torde mera än fem procent av Finnlands befolkning vara
bosatt i Sverige.

Till realiteterna och inte minst till de politiska realiteterna får föras
även den breda folkopinion som uppbär den nordiska tanken.

Den nordiska rättsenheten är emellertid också förankrad i ideal, i
rättsprinciper av gammalt datum och principer som utvecklats under
senare tid, i frihet, likhet inför lagen, rättssäkerhet och social trygghet,
mycket annat att förtiga.

För att den nordiska rättsenheten skall bestå, bör den vila såväl på
realiteter som på ideal. Realiteter föder ideal och ideal ger upphov till
realiteter. Detta är en gammal sanning som i dag, då ofta blott de krassa,
närmast till hands liggande realiteterna noteras, är värd att framhållas.

Den nordiska rätten kräver för sin existens, att vi tror på dess värde.
Min egen tilltro torde bevisas därav, att jag hållit detta inlednings-
föredrag.


