
Eftermiddagen upptogs av sektionsmöten i Finlandiahuset.

Under ordförandeskap av justitierådet Sakari Sohlberg fortsattes i sektion
A behandlingen av ämnet

Den nordiska rättsenhetens problem i dag

Professor Bo Palmgren, Finland, som ursprungligen utsetts till inledare
i förhandlingsämnet, var förhindrad att deltaga i mötet. En samman-
fattning av hans synpunkter i form av följande teser hade före mötet
utdelats till deltagarna:

I n l e d a r e n s t e s e r

1. För närvarande pågår en betydande förskjutning i fråga om de
delar av rättsordningen där den nordiska rättsenheten gör sig gällande.
Å ena sidan går utvecklingen inom vissa delar av rättsordningen redan
förbi det nordiska rättsområdet fram till rättsenhet inom större euro-
peiska eller internationella sammanhang. Å andra sidan framträder inom
andra delar av rättsordningen nya arbetsfält och nya arbetsformer för
den nordiska gemenskapen.

Såsom orsaker till denna utveckling kan man se sådana företeelser
som hör till den allmänna världsutvecklingen och till förändringarna i
människornas levnadssätt och levnadsvillkor. Man kan peka på den tek-
niska utvecklingen, bl.a. i fråga om samfärdseln och nyhetsförmedlingen
samt i fråga om den fortgående industrialiseringen och rationaliseringen
med dess krav på allt större och större produktionsenheter. Man kan
peka på människornas större rörlighet både när det gäller arbetsmark-
naden och företagsetableringen. Icke minst har man att beakta de
genomgripande förändringarna i människornas sociala, politiska och reli-
giösa föreställningar.

Det behov av större enheter, som framträder på så många områden
av det mänskliga livet, gör sig naturligt nog gällande också på rättsli-
vets område. Samtidigt skapar utvecklingen också ökade förutsättningar
att genomföra enhetliga rättsregler i större sammanhang.

2. Samarbetet inom större europeiska och universella sammanhang
får icke ses såsom en ovälkommen konkurrens till det nordiska sam-
arbetet eller såsom en fara för de nordiska ländernas självbestämmande-
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rätt inom lagstiftningen. För det mesta är det fråga om att samla och
utforma rättsregler som i kraft av sin egen ändamålsenlighet kan vinna
ett allmänt erkännande.

I stort sett måste man med tillfredsställelse hälsa arbetet på rättsen-
het i större sammanhang, utan att dock förledas till hänförelse inför
ett förenhetligande endast för konformitetens egen skull. För de nordiska
länderna gäller det att finna och framföra en medelväg, där man tar till
vara de fördelar som en större enhetlighet inom vissa delar av lagstift-
ningen kan erbjuda, utan att tanklöst avstå från värdefulla tillgångar
som de nordiska ländernas egna rättsordningar har att bjuda på.

En gemensam nordisk linje kan ibland framträda med anspråk på
gehör också i större sammanhang.

3. Inom det nordiska rättsområdet har tyngdpunkten hittills legat
på civilrättens och handelsrättens område. Under senare år har straff-
rätten och kriminalpolitiken fått ett avsevärt rum. Vissa delar av
socialrätten har också blivit beaktade. Nu skulle det gälla att fullfölja
utvecklingen inom den materiella rätten med gemensamma regler om
förfarandet både för rättegångsväsendet och förvaltningsprocessen.

I betydande utsträckning förhåller det sig så att aptiten växer medan
man äter. En samnordisk lagstiftning, som framför allt tar sikte på de
materiella rättsreglerna, kan ofta få helt olika praktiska verkningar
inom de olika länderna, om icke reglerna om förfarandet och därtill
anslutna åtgärder blir förenhetligade.

Den rättshistoriska utvecklingen har både inom rättegångsväsendet
och förvaltningen ofta genom rena tillfälligheter lett till helt onödiga
olikheter som jämförelsevis lätt kunde bortarbetas.

4. Det är angeläget att arbetsformerna förenklas inom det nordiska
lagstiftningsarbetet, så att icke samarbetet föranleder onödiga dröjs-
mål och hinder för aktuella och nödvändiga reformer. Bl.a. kunde man
i många fall avstå från att i de olika länderna ha ett remissförfarande
eller en laggranskningsprocedur när det föreligger en lagtext som har
tillkommit genom nordiskt samarbete under medverkan av kvalificerad
sakkunskap.

5. Inom sådana delar av rättsordningen, som är särskilt ägnade för
en fortlöpande rättsutveckling, gäller det att icke låsa fast det aktuella
utvecklingsskedet vid sådana överenskommelser som är svåra att ändra.

6. På vissa områden av lagstiftningen, där olikheterna mellan de
nordiska länderna är mycket stora, kan det vara av betydelse att man
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bereder jordmånen för en kommande samnordisk lagstiftning genom att
under hand genomföra partiella reformer, som närmar de olika ländernas
rättsregler till varandra.

7. Det är viktigt att kontinuerligt följa med hur samnordisk lag-
text tolkas och tillämpas i de olika nordiska länderna. Man måste räkna
med att det uppkommer skiljaktigheter som efter hand måste bortår-
betas.

8. Den praktiska rättsutövningen och den verkliga betydelsen av
rättssyddet är ofta beroende av jämförelsevis underordnade regler om
kostnader och avgifter, av regler om formalitetet och fataljer samt av
oskrivna seder och bruk vid olika domstolar och myndigheter. Inom
den nordiska rättsgemenskapen är det viktigt att man försöker uppnå
större enhetlighet också i dessa avseenden. Men man måste räkna med
att en mångfald olikheter alltid kommer att bli kvar. Genom saklig
och tillmötesgående upplysning bör man försöka komma därhän att en
medborgare i ett annat land icke går miste om sin rätt på grund av
bristande kännedom om vad han har att göra. Till denna upplysning
hör också tillräcklig hjälp till dem som har svårigheter med språket.
Inom den nordiska kulturkretsen är det icke enbart finskan och isländs-
kan som bereder svårigheter. Också inom de övriga språken kan olik-
heter och egenheter föranleda missförstånd.

9. För det nordiska rättsområdet borde inrättas en domstol för de
mänskliga rättigheterna. Den kunde arbeta i enklare och vardagligare
arbetsformer än domstolen i Strasbourg, som är för tung och för kost-
sam för den enskilda människan i ett fjärran nordiskt land.

10. Både i det nordiska samarbetet och inom de större sammanhangen
är det av grundläggande värde att bevara och vidare utveckla de fri-
hetstraditioner som man brukar räkna till det bästa inom de nordiska
ländernas samhällsskick. Såsom aktuella utvecklingslinjer kan man
beteckna arbetet för individens rättsskydd både när det gäller privat-
livets fred och insyn i offentliga handlingar.




