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nu består av ett diplom samt 100.000 svenska kronor, utdelas av Insti-
tutet för rättsvetenskaplig forskning till en nordisk jurist efter förslag
från de fem lokalstyrelserna för de nordiske juristmötena. Enligt stad-
garna skall priset om möjligt överlämnas i samband med ett nordiskt
juristmöte och så har också hittills skett.

När priset i år utdelas för femte gången, tilldelas det enligt beslut av
Institutets styrelse förutvarande ordförande i Islands högsta domstol,
förutvarande rektorn för Reykjaviks universitet, professorn, dr.jur. År-
mann Snævarr för en omfattande och av starkt noridskt engagemang
buren rättsvetenskaplig gärning.

Jag hemställer nu vördsamt att Hennes Majestät Drottning Ingrid
måtte överlämna priset och jag uppmanar professor Snævarr att
framträda och mottaga belöningen ur Hennes Majestäts hand.

Efter prisoverrækkelsen trak Hendes Majestæt Dronning Ingrid sig
tilbage.

Præsidenten gav ordet til professor, dr.jur. Bernhard Gomard, der
holdt foredrag om »Juraen under forandring og udvikling«. En skrift-
lig udgave af foredraget var omdelt til tilhørerne og er optaget som
bilag 1 til beretningen.

Professor, dr.jur. Bernhard Gomard:

Hr. præsident, mine damer og herrer. Juraen er en broget blanding af
elementer af stabilitet, af fast tradition men også af hastig ændring og
stadig udvikling. Juraen kan derfor overraske os både ved sin uforan-
derlighed og ved sin bevægelighed.

De grundlæggende faktorer, som betinger, om det er traditioner,
der fastholdes, eller om en udvikling tager fart, de kan, for så vidt vi da
overhovedet kender disse faktorer, sorteres i tre grupper.

Vi finder nogle regler og grundsætninger, som er dybt rodfæstede i
den vestlige kultur. Dette gælder sætninger som kontraktsfrihed, som
begge parters ret til at blive hørt i en tvist og nogle fundamentale
menneskerettigheder som ytringsfrihed og retssikkerhed.

En væsentlig ting at fremhæve er, at juraen ikke er et mål i sig selv.
Den rummer en ideologi om retssikkerhed og retfærdighed, men den
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er en regulering af aktiviteter, som hver har deres selvstændige mål.
Juraen må derfor ændre sig både med målet for de aktiviteter, den
regulerer, og med udviklingen i teknik, i erhverv og økonomi og også
med holdning, holdning til offentlig styring og kontrol.

Dertil kommer, at juraen har sin egen teknik, og at denne teknik
udvikles og forfines. Meget store regelsæt undergår stadig udviklinger
i retning af sofistikering eller kompleksitet, men også af effektivitet til
at opfylde de mål, der er sat, også hvor de ydre forhold ikke ændrer
sig.

Tempoet i udviklingen af juraen er, ligesom stigningstakten i befolk-
ningstal og i nationalprodukt, steget fra middelalder og renæssance til
en hektisk nutid, selv om vi også i vor tid kender til træghed både i
sociale strukturer og f.eks. i interesseorganisationers værn og medlem-
mers traditionelle og måske forældede positioner. Erfaringen viser os
imidlertid, hvis vi prøver at lodde, i hvad retning udviklingen vil gå, at
det ikke er muligt hverken ved ekstrapolation eller ved hjælp af mere
raffinerede modeller, der søger at tage hensyn til så mange som muligt
af de faktorer, der hidtil har båret udviklingen frem, at fortælle os,
hvorhen vi vil gå selv i den nærmeste fremtid. For den, der har sin
gang på et universitet, er det nærliggende her at pege på, at endnu
ingen har givet en indlysende rigtig forklaring på, hvorfor i 1968 ho-
vedparten af landets ungdom under højere uddannelse var oprørsk,
hvorimod den samme generation 25 år senere er målrettet, flittig og
synes at affinde sig med, at forhold kun ændres i den vedtagne pro-
cedure. Hvorfor denne ændring? - jeg har aldrig hørt en overbevi-
sende forklaring. Det leder os videre til den erkendelse, at opfattelsen
af, hvad der er rimeligt og rigtigt, som vel til syvende og sidst styrer
megen udvikling i vort fag, den påvirkes i væsentlig grad af de samme
kræfter, som styrer den almindelige kulturelle udvikling. Nogle ting
kan man sige om, hvad der særligt mærkes: vi vil beskytte en svagere
part, vi vil udspænde et socialt sikkerhedsnet under alle, men rigtigt at
lodde udviklingen i, hvad der forekommer os rimeligt og ret, det er
nok endnu ikke lykkedes os.

En væsentlig del af juraen, som ikke mindst i de senere år har
tiltrukket sig stor opmærksomhed, er menneskerettighederne eller
grundrettighederne, og her har vi et område, hvor tiden kun bevæger
sig langsomt. Tanken om, at hver enkelt borger har nogle umistelige
rettigheder, har vist sig levedygtig både ved siden af folkevalgte paria-
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menters almagt og ved siden af de mange absolutistiske »ismer«, vi har
kendt i efterkrigstiden og unægtelig også tidligere. Der har været til-
bageslag, der har været skuffelser, men de rettigheder, som f.eks. i
1789 blev indskrevet i Declaration des Droits de l'homme, genfinder vi
jo med små sproglige ændringer i Den europæiske Menneskerettig-
hedskonvention af 1950, og man kan sige, at man så rigtigt i 1789, når
man i præamblen skrev, at disse rettigheder er hellige og umistelige.
De har i hvert fald stået deres prøve i 200 år. Der er dog sket ændrin-
ger. Det synes, som om selv naturretten følger med de almindelige
kulturelle strømninger. Synet på indhold af grundrettigheder, og hvad
der er grundrettigheder, det ændrer sig, selv om ændringerne sker
langsomt. Retningen, hvori ændringer er sket, det er vel mod større
tolerance, og at ligheden udstrækkes stadig mere til stadig flere. Ret-
ten humaniseres, således som vore kolleger i strafferetten giver udtryk
for, når de taler om et »Zug zur Milde«. Humaniseringen finder vi i
Den Europæiske Menneskerettighedskonvention klare udtryk for, når
man i 1963 i en protokol tog afstand fra gældsfængsel, og når man i
1983 tog afstand fra dødsstraf, en afstandtagen, der jo for nogle med-
lemslande var af betydning.

På enkelte områder er udviklingen gået utrolig hurtigt. For en dan-
sker er det naturligt at nævne, at vi næppe i forrige generations tid,
måske ikke engang for 10 år siden, kunne have samlet flertal for en lov,
som den vi nu kender om et ægteskabslignende registreret partner-
skab mellem to personer af samme køn. I dag er loven næsten glemt
i den offentlige debat. Den synes at fungere i det tyste, muligvis til
tilfredshed for dem, den angår - det tør jeg knap nok sige.

Et område af juraen, som i vor tid er vokset voldsomt og har tiltruk-
ket sig stor opmærksomhed, er den offentlige sektor. Det er klart, at
her spiller den politiske vilje til, om man ønsker mere udstrakt og
mere indgribende regulering en betydelig rolle, og ny teknik og vel-
standsudvikling er af stor betydning. Men også synspunkter, der har en
specifik retlig karakter, er væsentlige. Det er således, at når det offent-
lige bliver så mangfoldigt, så magtfuldt og så indgribende - ja, så
opstår spørgsmålet, om dets virksomhed skal styres stadig mere detal-
jeret og fintmasket af regler, eller om der skal være plads til konduite
og hurtig tilpasning til ændringer. Udviklingen er nok gået i retning af
at skabe meget faste regelsystemer, både for programmer og for hand-
linger, og jeg tror, man har set eksempler på, at det ikke er ganske let
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at opretholde lovens autoritet med den fasthed, som vi kender fra de
konventionelle områder for retlig regulering, når en virksomhed som
det offentliges i den grad lægges fast i regler.

På socialrettens område kender vi alle debatten mellem et retsprin-
cip og et skønsprincip. Begge principper har deres fordele og deres
vanskeligheder. Retsprincippet fører til, at nogle får for meget, nogle
for lidt. Skønsprincippet stiller store krav til dem, der skal administre-
re.

En såre vigtig - måske også nu og da vanskelig ting er dette, at
domstol og forvaltning bør virke i fuld offentlighed, således at ytrings-
frihed og pressefrihed giver mulighed for, at befolkningen kan være
velorienteret. Af grundrettighederne er næppe nogen rettigheder så
væsentlige som ytringsfriheden. Det juridiske apparat med tvister og
prøvelser har sin store betydning, men en offentlig debat, en offentlig
mening, er dog i det lange løb den bedste og sikreste garanti for en
god og retmæssig sagsbehandling.

En væsentlig forskel mellem privat og offentlig sektor er, at den
private sektor i kravet om rentabilitet har en styringsmekanisme: hvad
kan bevares - hvad må opgives. Den offentlige sektor har ikke en
sådan mekanisme. Det er en væsentlig ting derfor at tage stilling til:
hvad er værdifuldt - hvad er ikke værdifuldt. Der er en naturlov, som
man nok bør søge at bekæmpe, og som heldigvis ikke er så ubekæm-
pelig som Newtons: ethvert regelkompleks synes at rumme tendenser
til vækst; enhver myndighed synes at rumme tendenser til vækst. Det er
nødvendigt at tage stilling til: hvilken vækst findes værdifuld - hvilken
vækst findes ikke at være værdifuld.

Jeg går videre og prøver at tale lidt om den private sektors proble-
mer. Der har vi jo alle i årtier været vidner til - i hvert fald vi, der er så
gamle, at vi har årtier at tænke tilbage på - at man har diskuteret, om
effektiviteten og om lykken er at finde i planøkonomi, i blandings-
økonomi eller i liberalisme. Forskellige mennesker har forskellig ind-
stilling, men siges må nok, at i den åbne verden, vi i stigende grad lever
i, der er det nødvendigt at være konkurrencedygtig. Det er en betin-
gelse for, at vi kan trives i denne verden, at vore virksomheder, at vor
indsats er ligeså dygtig og ligeså effektiv, som den der kommer fra
anden side. I denne henseende spiller Rom-traktaten en væsentlig
rolle. Den spiller naturligvis en rolle i medlemslandene, men den
spiller i virkeligheden en rolle i alt fald i hele det europæiske område.
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Det er væsentligt at hæfte sig ved, at traktaten ikke tager stilling til,
hvem der skal eje produktionsmidlerne. Det var endnu i 1956-1957 et
stort problem i den offentlige debat - mindre måske i dag. Men trak-
taten kræver, at enhver virksomhed skal konkurrere i et frit marked.
Grundsætningerne i Rom-traktaten er, at medlemsstaterne ikke må
fordreje konkurrencen, medlemsstaterne ikke må yde statsstøtte, og
medlemsstaterne ikke må opretholde statslige handelsmonopoler. I
disse år ser vi, at disse læresætninger, som for traditionel kommerciel
virksomhed vel har være følt naturlige i hvert fald af mange, breder sig
til områder, som hidtil har været benævnt som »public utilities« eller
»naturlig offentlig virksomhed«. Vi er vidner til, at transportsektor,
telekommunikationssektor og energisektor gradvis skal indføre det
frie konkurrenceprincip, og som jurister får vi til opgave at udtænke,
hvordan en fri konkurrence kan virke, når det er således, at installa-
tioner som havne jernbaneskinner og ledningsnet vanskeligt kan tæn-
kes dubleret. Her er problemer, som juristerne står overfor, og som er
spændende.

En ting, som man i den senere tid har hæftet sig ved i debatten om
retlig indsats, det er, at vi lever i en periode, hvor den økonomiske
virksomhed ligger noget stille, hvor arbejdspladser går tabt, og hvor
derfor sociale hensyn føles endnu mere påtrængende end måske i
medgangstider. Dette har også kaldt på fra nogle sider, at man har
behov for en større, en mere omfattende og en mere indgribende
lovgivning. Det er muligt. En jævn praktisk betragtning tror jeg her,
man har glæde af: - de fleste mennesker har ikke noget ønske om at
være uhæderlige eller om at snyde. Nogle få mennesker, ulykkeligvis,
deler ikke denne opfattelse, og for dem, der er sådan indstillet, nytter
reguleringslovgivningen ikke meget og er ikke meget interessant, for
her vil virkelig alvorlige retssætninger blive overtrådt. Jeg tror derfor,
at den megen tale om opstramning ikke fører os i nogen værdifuld
retning.

En anden ting er derimod, at konkurrencelovgivning må spille en
øget rolle i det åbne samfund. Det er væsentligt, at man også i Dan-
mark får bragt sin konkurrencelovning på niveau med, hvad vi finder
i vore fællesskabslande. Vi ser, at man i Norge og Sverige allerede har
taget dette emne op, og her er der nok et punkt - der er så mange
punkter, men her er et - hvor vi har noget at lære.

Et emne, jeg gerne vil bruge lidt tid til, er internationaliseringen af
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juraen. Enhver ved, at man allerede i forrige århundrede startede et
samarbejde om søret, og senere har lufttransport føjet sig til. Det er
gået nogenlunde stille at internationalisere disse erhverv, som efter
selve deres karakterer er internationale. Det har derimod været en stor
ændring og en stor fornyelse, at Danmark i 1972 med virkning fra 1.
januar 1973 blev medlem af Det Europæiske Fællesskab, og virknin-
gerne af denne traktat breder sig åbenbart ud over traktatens kerne-
område i kraft af frihandelsaftaler, i kraft af associationsaftaler og nu
velsagtens snart i kraft af EØS-aftalen.

Der er nogle erfaringer, som vi har gjort i de 20 år, der er gået, og
som der kan være grund til at delagtiggøre vore nordiske kolleger og
venner i. Det er mærkbart, at domstolene i vore nordiske lande alle
har været tilbageholdende - ikke alle helt så tilbageholdende som den
danske højesteret - med at gribe ind og påse, at grundloven overhol-
des, og tage afstand fra love, som kommer ganske tæt på at være på
kollisionskurs med grundloven. Her må vi jo sige, at vi i Det Europæ-
iske Fællesskab har mødt en ganske anden holdning. Fællesskabets
domstol har udviklet en praksis, som kan kaldes kreativ, som kan kal-
des medvirkende til realisering af formålet om »the ever closer union«.
Domstolen har herved måttet støtte sig på helt alment holdte princip-
per og ud fra disse komme med afgørelser, som har været hjælpsomme
til at fremme det resultat, som i det politiske miljø har fundet udtryk
i traktaten, men hvor det nok viser sig, at det undertiden ikke er så let
for det politiske miljø at følge op på de målsætninger, man selv har
angivet, hvorimod på sælsom vis det ved en juridisk afgørelse jævnligt
har været muligt at føre udviklingen frem. Domstolen har ikke optrådt
som usor pater. Den udvikling, den har virkeliggjort, det er en udvik-
ling, som medlemslandenes bestemmende myndigheder selv har an-
vist. Den kritik, der har været (kritik er der jo altid i et frit land,
hvornår vil tusinde mennesker have samme opfattelse - det sker al-
drig) , kritikken har ikke været alvorlig. Alle har været klar over, at det,
der virkeliggøres, er det, man selv har ønsket.

Lad mig blive en lille smule mere teknisk -juraen er jo et fag, som
beskæftiger sig med detaljer og enkeltheder - og lad mig pege på et
par enkelte punkter, hvor vi ser, hvordan domstolen har fulgt udvik-
lingen, og hvor behov har været følt, har strammet tilskyndelsen og
inspireret medlemsstaterne til at opfylde, hvad de selv i deres traktat
har sagt er deres mål. En ting, som har vist sig væsentlig er f.eks., at
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retningslinier, som højtideligt vedtages i form af direktiver, ikke altid
er blevet gennemført helt så hurtigt, som man måtte finde ønskeligt,
hvis harmonisering skal blive effektiv. Ved en lang række afgørelser har
man skabt incitamenter for medlemsstaterne til at gøre, hvad de skal.
Den nationale ret skal fortolkes i overensstemmelse med fællesskabs-
retten, siger domstolen i en sag (Marleasing). I en afgørelse, der i
England blev opfattet som meget vidtgående, og som også hos os vil
blive opfattet som vidtgående, når eller hvis vi engang skal følge den,
går ud på, at er en lov ved at blive vedtaget - eller er den vedtaget - i
vort parlament, men rejses der alvorlig tvivl om, hvorvidt den er i
overensstemmelse med fællesskabsretten, så påhviler det som en pligt
den nationale domstol at suspendere lovgivningens ikrafttræden. Hos
enhver, der kender danske forhold - jeg gætter på, at det ikke kan
være meget forskelligt hos vore nordiske venner, - men i hvert fald hos
os vil det kræve en lidt fastere holdning, end vi hidtil har set hos vore
domstole, at afsige en sådan dom om, at den lov Rigsdagen eller Fol-
ketinget har vedtaget, den må vente, indtil fællesskabsmyndighederne
har haft lejlighed til at tage stilling til, om loven er acceptabel i forhold
til fællesskabsretten. Flere andre mere tekniske ting er kommet frem.
Der kan kræves erstatning af borgere, der lider skade, fordi en har-
monisering halter efter den fastsatte tidsramme, og krav af denne art
kan ikke forældes. Et par andre mere tekniske ting har domstolen
fastslået, og man har herved handlet med forståelse for og med evne
til at sikre, at det mål, som landene har sat sig, også bliver virkeliggjort.
Selvsagt kan domstolen ikke virke alene. Den politiske vilje er trods alt
det nødvendige grundlag, men er den til stede, så hjælpes den til at
blive effektiv.

Det tema, jeg hermed har antydet, at vore domstole på et tidspunkt
kan have grund til at overveje, om det ikke er nødvendigt at skifte fra
en meget tilbageholdende forsigtig indstilling på nogle punkter til en
mere aktiv, dette tema møder vi også, når vi ser på Den Europæiske
Menneskerettighedsdomstols praksis. Det startede i 1951 med en kon-
vention, som mange opfattede som en konvention, der rettede sig
mod helt elementære krænkelser (man må ikke have tortur, man må
ikke have hemmelige domfældelser). Jeg hvisker, at jeg til en student
allerede dengang har sagt, at det er en udmærket konvention, men
det er jo ting, jeg ikke kan drømme om, at nogen mennesker ville
foretage sig efter krigens frygtelige erfaringer, så lad det være en smuk
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bekendelse men ikke en praktisk realitet. Dette har jo udviklet sig
ganske anderledes. Her er et område, hvor en samkøring og en har-
monisering af fortolkningsstil utvivlsomt vil presse sig stadig mere på.

En enkelt ting, som jeg tror efterhånden står klart for mange her, og
som er en erfaring måske, vore kolleger fra de nordiske lande kan
have interesse af, det er dette, at fundamentalt er det en sund og en
god ting, at internationalt samarbejde også styres af afgørelser truffet
upartisk sagligt. Det gælder ikke mindst for et lille land - vore chancer,
hvis det skal være styrkeprøver, er jo ikke de bedste. Det er helt klart,
at vi er interesserede i dette, men det er også klart, at der er nogle små
praktiske ting, som må iagttages. Risikoen for kommunikationsbrist er
til stede. I en tysk sag, i en fransk sag eller i en engelsk sag vil enhver
stort set forstå de sprog, der tales, og kende noget til landene. I en
dansk sag f.eks. er det utænkeligt, at nogen kender sproget, at nogen
kender baggrunden, og vi har set i hvert fald et enkelt - efter min
opfattelse et ret klart eksempel på, at kommunikationsbristen har ført
til en vanskelig afgørelse, som vi så i øvrigt uden stor nødvendighed
har gjort yderligere vanskelig for os selv. Jeg tænker på den meget
omtalte sag om retsplejelovens fængslingsgrunde. Det er nok således,
at vi for fremtiden har grund til at studere lidt nøjere og forstå lidt
mere af de kommunikationsvanskeligheder, der opstår, således at både
kommunikation til myndigheden og forståelse tilbage for myndighe-
dens afgørelse bliver bedre. Vi har vanskeligheder nok. Der er ingen
grund til at øge dem med selvskabte problemer.

Som slutbemærkning, som kan være særlig naturlig for den,der har
sin hovedbeskæftigelse på et universitet, vil jeg sige, at det falder i
øjnene, at det bliver stadig mere krævende at udøve en juridisk pro-
fession. Juraen bliver stadig mere vidtstrakt, den bliver stadig mere
kompliceret. Det er også for mig åbenbart, at betingelsen for at kunne
være af værdi for sine klienter (eller for sine borgere eller retsunder-
givne, hvis nogen ynder et sådant udtryk), er ikke blot at kende den
tekniske jus, men at kende klientens problemer. Det stiller krav om
viden om andet end om jura, om interdependensen, den gensidige
afhængighed inden for store områder, og det kræver et overblik. Dette
vil igen sige, fordi intet menneskes hjerne er jo større end vor skal
betinger, at specialisering vil blive noget, vi i stigende grad må vænne
os til. Internationalisering, som er nødvendig, det er noget man kan
glæde sig over, for det giver inspiration, det giver belæring, som vi jo
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mærker det i det nordiske samkvem, men det gælder også i andre
sammenhæng, og det giver arbejdsglæde. Internationalisering er en
spore til dygtiggørelse. Vi kan håbe, at vi er dygtige på nogle områder,
men det er jo helt åbenbart for os, når vi møder kolleger udefra, at vi
møder mange, der er dygtigere end os, måske på andre områder. Og
så er det mærkbart, at konkurrence, det er ikke længere blot konkur-
rence i en privat forstand, det er også en konkurrence mellem lande-
ne, det er en konkurrence mellem landenes vilkår, og juristerne har
her en væsentlig rolle ved at hjælpe til, at vi byder vilkår, som gør vort
land tiltrækkende for dem, der har aktiviteter at placere et sted på
landkortet. Danmark og Norden er så godt et sted som noget.

Vi har stadigvæk uddannelsen, og uddannelsen er vigtigere, end
man tror, for om få år er det næste generation og ikke os, som pro-
jektørerne skinner på (eller blænder, havde jeg nær sagt), og i uddan-
nelsen har vi brug for at lytte til, så godt vi kan, og så vidt muligt at
fæstne os ved, hvilke udviklingstendenser møder vi, hvilke krav synes
vi, der bliver stillet til os, og hvorved kan vi bidrage til, at de, der
kommer efter os, opfylder disse krav mindst ligeså godt - og helst
ganske meget bedre - end vi har gjort.

Jeg takker Dem for Deres opmærksomhed.

Landsretssagfører Kristian Mogensen:

Må jeg til forsamlingens bifald føje styrelsens hjertelige tak for fore-
draget, som er en indledning af høj kvalitet til vore drøftelser. Det er
naturligt at mindes, at allerede for 30 år siden havde professor Go-
mard også den opgave at holde det indledende foredrag ved åbnings-
mødet. Det drejede sig dengang om »Den tekniske udvikling og rets-
systemet«. Der er brug for, at nogen med gode evner og talent kan tage
nogle overordnede overblik, således som professor Gomard i udpræ-
get grad har gjort det ved denne lejlighed og tidligere.

Efter nogle praktiske bemærkninger om mødets videre forløb, her-
under især om den ændrede fremgangsmåde ved udarbejdelsen af
beretningen, sluttede åbningsmødet med musikalske indslag af Den
Kongelige Livgardes Musikkorps.


