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ENHETLIG NORDISK LAGSTIFTNING

OM SKILJEDOM?

(Se bil III)

Referenten, højesteretssagfører Bernt Hjejle (Köpenhamn):
De, der har fået tid til at læse de teses, der er udsendt som grundlag

for diskussionen i dag, vil bemærke, at det sproglige udtryk for det rets-
institut, som vi i dag skal diskutere, er meget forskelligt i de forskellige
lande. I Danmark og Norge hedder det voldgift, voldgiftsmand og vold-
giftsdom. I Sverige hedder det skiljeman, skiljedom. Og på islandsk
hedder det en gärÖardom. Og jeg kunne egentlig godt lide — måske er
det lidt af kuriositetsinteresse — et øjeblik at opholde mig ved disse for-
skellige sproglige udtryk for dette retsinstitut. Voldgift betyder, at to
parter giver sig en tredie i vold med hensyn til afgørelsen af en rets-
tvist dem imellem. Og hvad egentlig ordet skiljeman, skiljedom betyder
skal jeg ikke — jeg er ikke filolog — prøve at trænge dybere ind i;
men jeg har opfattet det sådan, at skiljeman er den, der »skiljer» —
skiller, som vi siger på dansk — den retstrætte, der er parterne imellem.
Det hænger måske noget sammen med udtrykket »skelne», at gøre »ret
og skel», »Rätt och skäl»; »skilje» og »skäl» — på dansk »skel» — har vel
en vis forbindelse med hinanden. Jeg har, da jeg i går gik og tænkte
over det, fundet en bekræftelse på dette derved, at den tilsvarende per-
son på latin hedder en »arbiter». Ordet »arbiter» er sammensat af »ad»
og »betere» og betyder »den, der går hen til», underforstået: grænse-
skellet, nemlig for at afgøre en trætte mellem to naboer om, hvor skellet
går imellem de to ejendomme. I det ur-indoeuropæiske samfund var
agrarspørgsmål jo meget brændende, og det mest brændende har vel
været dette: »hvor går skellet mellem din og min ejendom»? Det er
muligt, at det kun er teori fra min side, dette at »skiljeman» har noget
at gøre med at trække skellet op imellem to jordstykker; men det er
ejendommeligt, at da jeg på vejen herhen spurgte mine islandske venner:
hvad betyder egentlig »gärSarmaSr», så svarede de, at det er den, der
sætter et gærde op imellem to jordstykker. Se — så har vi altså denne,
synes jeg, ganske morsomme forbindelse mellem de forskellige udtryks-
måder: den latinske, den svensk-finske og den islandske. Det viser sig
altså, at den dansk-norske udtryksmåde afviger, medens de andre altså i
virkeligheden til syvende og sidst er udtryk for det samme. Undskyl
denne lille digression, den har jo strengt taget ikke noget at gøre med
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emnet i dag — men jeg syntes, det var ganske morsomt at trække den
frem.

Forholdet er jo det, at voldgift er den ældste form for afgørelser af
retstrætter, og voldgiftsmanden var i det gamle indoeuropæiske sam-
fund det samme, som dommeren i en statsdomstol er i dag. Det er en
interessant udvikling, som vi ser overalt i de europæiske samfund igen-
nem historiens forløb: kampen for at skabe uafhængige domstole, for
hvilke borgerne kan indbringe deres retstrætter, og at udstyre disse
domstole på en sådan måde, at borgerne altid kan være sikre på rets-
beskyttelse der. Man kan forsåvidt spørge, hvordan det nu kan gå til,
at man samtidig har bevaret denne private domstol, som en voldgift er;
det er egentlig, synes jeg, også ud fra et demokratisk synspunkt, interes-
sant at se, at man altså ikke har villet udstyre statsdomstolene med den
udelukkende avgørelsesmyndighed, men har accepteret, at private ved
siden af statsdomstolene kan etablere en domstol, som kan afgøre rets-
trætter. Karakteristisk i så henseende er det, at totalitære stater ikke
ynder voldgiftsdomstole — noget af det første Hitler gjorde, da han kom
til magten i Tyskland, var at begrænse voldgiftsdomstolenes område.
Men vi har altså bevaret dem, og det er der jo i et frit demokratisk sam-
fund givetvis heller ikke nogen betænkelighed ved — det er et udtryk
for den almindelige aftalefrihed — når blot man dels trækker visse
grænser for, hvorledes en sådan voldgiftsdomstol sammensættes og vir-
ker, så man derved tager hensyn til de områder, som staten må reser-
vere for sine egne domstole, dels sørger for, at der ikke derved bliver
mulighed for udnyttelse af den enkelte borger. Så har man taget de to
afgørende hensyn, og man når derved frem til tre grundsætninger, der
er afgørende for bevarelsen og udviklingen af voldgiftsinstituttet. For
det første må det være parternes frie vilje, der bestemmer aftalen; det
må ikke være sådan, at den ene part er tvunget eller udnyttet på en
eller anden måde. Dernæst må den pågældende retstvist være tils-
trækkeligt konkretiseret, således at en part ikke generelt giver helt eller
delvis afkald på det retsbeskyttelse, han har ved domstolene. Endelig
— og det er vel det mest afgørende af det altsammen — må aftalen sikre,
at voldgiftsmanden eller voldgiftsmændene er upartiske. Er disse krav
opfyldt, kan efter min opfattelse resten overlades til parterne, og en legal
regulering er næppe nødvendig. Det har vi set i Danmark.

I Danmark har vi kun een lovbestemmelse. Den er 300 år gammel,
og den udtrykker sig med den enkelhed, som datidens mennesker for-
måede. Ligesom man i et lille frø har alle de substanser, hvoraf et stort
træ kan vokse op, sådan har man her i denne lille lovbestemmelse sam-
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menfattet alle de faktorer, der er afgørende for dette retsinstituts vækst.
Det er den bestemmelse, som jeg har citeret i mine teses: Danske Lov
1—6—1. Den lyder således: »Dersom Parter voldgive deris Sag og
Tvistighed paa Dannemænd, enten med Opmand eller uden, da hvad de
sige og kiende, saa vit deris Fuldmagt dennem tillader at giøre, det staar
fast og kand ej for nogen Ret til Underkiendelse indstævnis». Deri lig-
ger det altsammen. En aftale om privat, frivillig voldgift med udeluk-
kelse af domstolene er gyldig. Det er det første punkt. Det andet punkt
ligger i ordet »Dannemænd», hvori man indlægger et krav om voldgifts-
mandens habilitet og upartiskhed. For det tredie: når de afgør sagen
inden for den bemyndigelse, der er givet dem, så er kendelsen gyldig.
Og endelig for det fjerde: en gyldig voldgiftskendelse kan ikke under-
kendes af de ordinære domstole, d.v.s. domstolene kan kun påkende
gyldighedsspørgsmålet, og ikke sagens realitet. Det er det grundlag,
som de danske domstole har arbejdet på, og på hvilket de har bygget
dette store og nuancerede retsinstitut. Og de har gjort det på en sådan
måde, at det er relativt få spørgsmål om voldgift, der kommer til gyldig-
hedsprøvelse hos domstolene. Der ligger altså en vis forskel her mellem
Danmark og Island på den ene side og Sverige og Finland, som har en
ret indgående lovgivning om dette spørgsmål, på den anden side. Norge,
kan man sige, ligger i midten med en viss lovgivning, men ikke så ind-
gående.

Og nu er det spørgsmål, som vi i dag er kommet sammen her for at
drøfte, altså dette: Er der grund til at skabe en fælles regulering af dette
retsinstitut mellem de nordiske lande? Skal vi i Danmark opgive vor
retsudvikling gennem domstolene? Skal Sverige og Finland opgive deres
nuværende ret nuancerede love, og skal vi prøve, om vi kan samle os om
et fælles nordisk grundlag? Jeg har tidligere ment, at det måske ville
være rimeligt at gøre det, men mine overvejelser nu har ført til, at jeg
ikke mener, der i Danmark er nogen egentlig trang til det. Men på
den anden side vil jeg gerne sige, at hvis det under denne diskussion
i dag viser sig, at der virkelig fra finsk, svensk og norsk side eksisterer
et ønske om en regulering af dette retsinstitut, så følger det af sig selv,
at vi går med. I så fald må vores standpunkt blot blive dette: gør det
enkelt!

Jeg nærer som sagt tvivl om, hvorvidt der er grund til at skabe en
nordisk fælleslovgivning, og jeg vil gerne underbygge det lidt nærmere
med nogle forskellige betragtninger, som jeg mener taler imod en legal
regulering. — For det første: alt for faste rammer hindrer efter min
opfattelse en naturlig udvikling af dette retsinstitut — en udvikling, som
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vi i Danmark har gode erfaringer med. Dernæst mener jeg, at det er
ubetænkeligt at give plads for en sådan fri udvikling igennem dom-
stolene. Det har vist sig hos os, at domstolene under en sådan fri udvik-
ling fuldtud formår at beskytte de enkelte borgere mod uheldige udvæk-
ster. — Fremdeles vil jeg fremhæve, at det er meget forskellige livsfor-
hold, der kommer ind under en sådan regulering, og det kan gøre én
noget betænkelig ved at regulere alt for meget. Voldgift strækker sig
jo så at sige over alle livets forhold. Fra den lille familietvist, hvor
kusine Clara og fætter Peter beder onkel Ole om at afgøre, hvem der
skal have kommoden, og op til de meget nuancerede og vanskelige rets-
spørgsmål, som man af en eller anden grund ikke ønsker for domstolene.
Enten fordi man vil have en hurtig og inappellabel afgørelse eller for at
undgå offentlighed eller af andre grunde. — Jeg vil videre nævne de
oplysninger fra Finland, som korreferenten, professor Bo Palmgren tid-
ligere har nævnt, og hvoraf det fremgår, at den finske legale regulering
har givet anledning til, at der er groet retstrætter op — jeg tror, at
professoren bruger udtrykket »som svampe efter regn». Og noget i den
retning skulle vi jo gerne forskånes for. — Jeg kan måske her lige
indskyde en ting, som jeg kunne være lidt betænkelig ved. Det er i
Danmark lykkedes gennem domstolenes praksis at skabe en meget effek-
tiv beskyttelse for den enkelte, som inden for kooperationer og for-
eninger undertiden står svagt, når retstrætter er henlagt til denne for-
enings myndigheder. Det er et politisk noget ømfindeligt område. Man
kunne tænke sig, at politisk prægede foreninger kunne gribe ind i en
sådan legal regulering, og det ville jeg se med nogen bekymrin på. Men
det er muligt, at det er overdrevent. — Endelig vil jeg til sidst sige, at
vort lovstof vel allerede er stort nok. Vi kender fra Det gamle Testa-
mente de mange plager, der hjemsøgte Ægypten på grund af dets davæ-
rende herskers mindre heldige egenskaber, men de blev dog forskånet
for støjplagen og for lovplagen. Det er vel nok to af vor tids værste
plager, og jeg synes ikke, man uden særlig anledning skal gøre lovstoffet
større, end det allerede er.

Man vi] herefter forstå, at man fra dansk side ikke er overvældende
interesseret i en nordisk lovgivning her. Det har da også været konklu-
sionen i mine teser. Men på den anden side vil jeg gerne gentage, at
hvis man fra de øvrige nordiske landes side mener, at det er betydnings-
fuldt og hensigtsmæssigt, så går vi naturligvis også med, men så må —
som jeg før sagde — kravet fra vor side blive: gør det simpelt, og gør
det let tilgængeligt. Det er ofte lægmænd, der er voldgiftsdommere, og
de må have det kort og klart.
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Endelig vil jeg sige: lad os ikke komme ind på legalt fastsatte gyldig-
hedsbetingelser. Vor tids domsudvikling har vist, at domstolene fuldtud
forstår at administrere den frie gyldighedsbedømmelse og at beskytte
parternes loyale interesser derved.

Skal vi have en legal regulering, har jeg til sidst i mine teser fast-
slået nogle punkter, som jeg mener, man bør begrænse reguleringen til.
Det er de punkter, på vilke det har vist sig, at man i Danmark under-
tiden har savnet regulering. For det første mener jeg, at der bør gives
bestemmelser om statsdomstolenes medvirken til voldgiftens oprettelse
og funktion i sådanne tilfælde, hvor en part hindrer eller på anden måde
lægger vanskeligheder i vejen for gennemførelsen af aftalen eller vold-
giftsrettens arbejde. For det andet bør der gives bestemmelser om vold-
giftskendelsers gennemførelse. Da der ikke bør foreslås lovfæstelse af
bestemte ugyldighedsgrunde, må man formentlig stadig i Danmark
kræve, at voldgiftskendelsen forelægges for en ordinær domstol, men der
må gives bestemmelser, der sikrer, at kendelsen hurtigt kan føres igen-
nem ved domstolen. Fremdeles bør der være bestemmelser, der tilsikrer,
at foreningers selvdømmeorgan er upartisk sammensat. Endelig bør der
være bestemmelser, der tilsikrer, at voldgiftsaftaler og voldgiftsklausuler
indgået i og voldgiftskendelser afsagt i andre nordiske lande fuldtud
ligestilles med indenlandske aftaler, klausuler og kendelser i ethvet
andet nordisk land.

Jeg håber, at jeg med de teses, som jeg har skrevet som grundlag for
diskussionen, og med disse supplerende bemærkninger har skabt et
grundlag, på hvilket vi nu kan diskutere spørgsmålet om, hvorvidt det
vil være rigtigt at gennemføre en ensartet nordisk lovgivning om vold-
gift. Det er et ønske, der er fremsat fra finsk side under forhandlingerne
i Stockholm i fjor, og vi har gerne taget det op, fordi det vil være rigtigt
at få belyst det.

Korreferenten, professor Bo Palmgren (Helsingfors):
Herr ordförande, mina damer och herrar.
När jag läste inledarens teser kom jag att tänka på en liten nätt histo-

ria, som jag nyligen hört.
Det var på en nordisk konstnärsfest i Paris. En ung norrman hade

kastat längtansfulla blickar på en dansk författarinna. Han sände henne
en biljett: »Vil de detsamme som jeg?» Hon skrev genast till svar: »Ja,
men ikke med dem!»

Det förefaller mig som om vi i dagens diskussion skulle befinna oss i
ungefär samma läge. Vi vill alla det samma, vi vill ha ett skiljedoms-
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förfarande som är smidigt och ändamålsenligt samt fritt från formaliteter
och finurligheter. Men vi kan kanske inte finna en gemensam lösning.

In^m de tre länder som redan har en detaljerad lagstiftning om
skiljedom — Finland, Norge och Sverige — måste rättsutvecklingen i
väsentliga delar föras fram i lagstiftningsväg. Man måste bortarbeta
onödiga formföreskrifter och fallgropar. Man måste fylla sådana
luckor som lett till svårigheter och trassel. Min tanke var, när jag för
den finländska lokalstyrelsen föreslog att detta ämne skulle göras till
föremål för överläggning vid årets nordiska juristmöte, att ett nordiskt
samarbete inom lagstiftningen skulle bilda den gynnsammaste miljön för
en rättsutveckling i den riktningen. Närmast tänkte jag mig att man
under diskussionen vid juristmötet kunde dra upp vissa riktlinjer för ett
sådant gemensamt lagstiftningsarbete.

Men så kom den danska synpunkten. Vi fick höra att man i Danmark
hittills klarat sig gott utan någon detaljerad lagstiftning. Inledaren har
upplyst oss om att man där hyser den uppfattningen att en detaljerad
lagstiftning snarast innebär en fara och en olägenhet på ett sådant rätts-
område där rörlighet och anpassning är av största betydelse. Inte utan
fog har inledaren kunnat peka på vissa ogynnsamma resultat av den
detaljerade lagstiftningen i andra länder. Och så har inledaren kommit
fram till sitt svar: »Ikke med dem».

Den danska synpunkten har inte varit alldeles självfallen. Inledaren
nämner själv, att han för inte så länge sedan varit en förespråkare för
ett nordiskt samarbete på skiljedomslagstiftningens område. Hans stora
arbete »Frivillig voldgift» innehåller ett fullständigt förslag till en dansk
skiljedomslag. Men om hans livserfarenhet har lett till en annan stånd-
punkt, så ar denna värd all respekt och det danska skiljedomsväsendet
all beundran. Det bär vittne om ett lyckligt folklynne och om en hög
rättskultur att man på detta område klarat sig utan någon detaljerad
lagstiftning och att förhållandena i praktiken gestaltat sig på ett så gynn-
samt sätt, att man allt framgent anser en sådan lagstiftning obehövlig.

Det danska folklynnet förefaller att ha ett drag, som just på detta
område kommer väl till pass. Man behöver väl knappast mer än se på
den smidiga trafiken på Köpenhamns gator eller ställa några tveksamma
frågor till personalen på ett hotell eller en restaurang, i en butik eller
en biljettlucka, förrän man lägger märke till detta lynnesdrag. Dan-
skarna är till sitt väsen tillmötesgående och färdiga att ordna upp saker
och ting, utan att vara bundna av formaliteter och fördomar. Det är ju
så, att skiljedomsförfarandet har sina största möjligheter att lyckas väl,
om parterna och skiljemännen besjälas av en sådan anda av tillmötes-
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gående och strävan att i angenäma former ordna upp parternas mellan-
havanden.

En hög och levande rättskultur hos ett folk kan ta sig det uttrycket,
därför att domstolarnas medlemmar äger förmåga och vana att ur rätts-
ordningens allmänna grundsatser finna en riktig och rättvis lösning för
sådana fall där speciella lagstadganden saknas. Men behovet av en
detaljerad lagstiftning blir större i den mån man inte kan lita lika helt
och fullt på domstolarna — om domstolarna visar osäkerhet och hand-
fallenhet i sådana situationer, så att lagens tystnad mer eller mindre kan
bli liktydig med rättsosäkerhet eller rent av rättslöshet för parterna.

Här är inte rätta platsen att gå in på några jämförande studier i
domarmentalitet och domarkvalitet eller att försöka utreda i vilken mån
rättskulturen på det ena och det andra hållet förmått försvara sin plats
eller måhända blivit kantstött i nutidens grottekvarn. Jag hoppas att
man inte skall behöva ha känslan av att det mellan de nordiska länderna
föreligger någon utslagsgivande olikhet i detta avseende. Men i stället
kan man väl våga påståendet att ett land, som redan smakat av lagstift-
ningens frukter på gott och ont, har svårt att återvända till paradiset.
Inledaren har uttalat den förmodan, att man varken i Finland, Norge
eller Sverige i dagens läge skulle vilja helt upphäva de gällande skilje-
domslagarna och övergå till det danska systemet med rättsutveckling
genom rättspraxis. Om denna uppfattning ber jag att få förena mig.

Med detta utgångsläge måste väl frågeställningen i dagens diskussion
sist och slutligen bli denna: »Är skiljedomslagstiftningen i Finland,
Norge och Sverige i behov av reformer eller översyn? Borde detta i
så fall ske i samarbete mellan dessa tre länder?»

För Finlands del är jag beredd att obetingat besvara båda frågorna
j åkande. Behovet av reformer har med önskvärd tydlighet framgått vid
den diskussion, som senaste år fördes inom Juridiska Föreningen i Fin-
land. Det skulle säkerligen vara till stor nytta för Finland, om dessa
reformer kunde genomföras i samarbete med Norge och Sverige. Ett
utbyte av erfarenheter och insikter kunde helt säkert vara ägnat att
undanröja fördomar och förutfattade meningar.

Nu återstår bara att höra vad man i Norge och Sverige tänker om
saken. Det är att hoppas att dagens diskussion skall bjuda på upp-
lysande uttalanden både om behovet av reformer och översyn av skilje-
domslagstiftningen och om önskvärdheten av ett samarbete på detta
område.

I dagens läge får man med full förståelse acceptera, att Danmark vill
stå utanför eller åtminstone vill förhålla sig avvaktande. Men vid
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eventuella gemensamma förhandlingar vore det säkerligen värdefullt
om åtminstone någon dansk delegat kunde följa med förhandlingarna
och hålla de övriga underkunniga om hur man i Danmark ser på olika
principiella och praktiska problem som kommer under debatt. Ty en sak
borde man i alla fall hålla fast vid — även om rättsreglerna i några
länder utformas genom lagstiftning och i andra länder genom rätts-
praxis, borde man likväl eftersträva att själva rättsreglerna till sitt sak-
liga innehåll så mycket som möjligt överensstämmer med varandra.

Det är att hoppas, att vi under diskussionen också skall få höra hur
man i Island ser på frågan. Utgångsläget i Island förefaller att vara i
huvudsak detsamma som i Danmark. Men det vore av värde att få höra
vad man där tänker om den vidare rättsutvecklingen i ämnet.

När det sedan gäller att försöka uppdraga några riktlinjer för ett
lagstiftningssamarbete, kunde jag börja med att hänvisa till den önske-
lista, som uppställdes av mig när jag senaste år inledde diskussion i
ämnet i Juridiska Föreningen i Finland, och dessutom till de ytterligare
önskemål, som då framfördes av andra deltagare.

Ett huvudönskemål hänför sig till reglerna om skiljeavtalets form
samt övriga regler som angår skiljeavtalets giltighet och verkningar.
Skiljeavtalet bör göras så formfritt som möjligt. Med tanke på de många
fall, då en skiljedomsklausul ingår såsom en punkt i ett huvudavtal, bör
man sträva att avlägsna och utmönstra alla sådana rättsregler, som
kan leda till att skiljedomsklausulen blir ogiltig och overksam fastän
huvudavtalet blir giltigt och länder till efterrättelse. I Finland kan man
ur det levande livet anföra flere exempel på att en part velat fasthålla
vid ett huvudavtal och velat dra nytta av dess innehåll, men försökt
undandra sig tillämpningen av en skiljedomsklausul som ingår i avtalet.
Tyvärr kan man anföra många exempel på att en sådan manöver lyckats,
därför att lagstiftningen inte gett tillräckligt stöd åt den part som velat
åberopa skiljedomsklausulen. I några fall har utgången blivit direkt
stötande.

Ett annat huvudönskemål är, att själva förfarandet befrias från form-
föreskrifter och andra sådana föreskrifter, som efteråt kan medföra för-
argelse och måhända kan på ett illojalt sätt utnyttjas av den part, som
förlorar i skiljedomen. Jag skall inte här gå in på några detaljer, men
vill belysa saken med ett enda exempel. Finlands skiljemannalag före-
skriver beträffande skiljeavtal om framtida tvist, att den som påkallar
skiljeavtalets tillämpning skall meddela sin motpart skriftlig uppgift om
den eller de frågor, för vilka han äskar skiljedom, samt tillställa skilje-
mannen ett exemplar av denna anmälan. Om käranden försummar
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någonting av detta, men likväl inför skiljedomstolen framställer sitt
yrkande så klart och tydligt att svaranden kan inlåta sig på svaromål
och skiljemännen ge dom i saken, så svävar ett damoklessvärd över
skiljedomen. Vardera parten, således också den försumliga käranden
själv — om skiljedomen går honom emot — kan när som helst göra
denna försummelse gällande som en absolut ogiltighetsgrund. Om skilje-
domen inlämnas för verkställighet, måste överexekutor ex officio beakta
denna ogiltighetsgrund, även om ingen invändning göres därom. Sådana
fallgropar bör inte få finnas.

Det krav på skriftlig form, som kanske alldeles särskilt framträtt i
Finlands skiljedomslagstiftning, kan måhända åtminstone delvis sättas i
samband med en ganska väsentlig olikhet mellan Danmark å ena sidan
samt Finland, Norge och Sverige å den andra. I Danmark måste man
alltid vända sig till domstol för att få förordnande av verkställighet av
skiljedom. I Finland, Norge och Sverige har man att gå direkt till exe-
kutiv myndighet. För detta ändamål har man i dessa länder velat skapa
ett mer eller mindre fullständigt skriftligt underlag. Strävan till en
enklare verkställighet har härvid tillgodosetts på bekostnad av enkel-
heten i själva grundreglerna för skiljedomsförfarandet.

Svårigheten att sammanjämka dessa två intressen kan emellertid
undanröjas, om man öppnar två alternativa vägar för verkställigheten.
Den som har ett fullständigt och klart exekutionsunderlag skulle få gå
direkt till exekutiv myndighet. Men om underlaget inte är så klart och
fullständigt som lagstiftaren oundgängligen anser sig böra fordra, skulle
sökanden få vända sig till domstol för att få ett förordnande om att skilje-
domen skall gå i verkställighet. En sådan möjlighet skulle betydligt
lätta den börda som de av lagstiftaren nödigbefunna formföreskrifterna
innebär. En del av de grunder, som obönhörligen leder till att skilje-
domen blir ogiltig och inte kan verkställas, skulle förändra karaktär och
i stället endast leda till att verkställigheten måste sökas domstolsvägen.
Möjligheten att vända sig till domstol skulle åter helt säkert i betydande
mån förtaga parterna lusten att dra krokben och göra formella invänd-
ningar. Man skulle på detta sätt få ett slags säkerhetsventil, som skulle
lätta övertrycket och ge skiljedomsförfarandet en gynnsammare atmo-
sfär.

På ett annat plan än de här anförda önskemålen ligger de önskemål,
som hänför sig till parternas likställighet och till skiljedomens opartisk-
het. I dessa frågor har i Danmark utbildats rätt föredömliga grundsatser
genom domstolspraxis. Obunden av alla legala regler har man här kun-
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nat uppställa och fasthålla vid jämförelsevis höga anspråk. I Finland
förefaller det som om den nu gällande lagstiftningen just i dessa frågor
skulle innebära en allvarlig fara. Genom att domstolarna och de exe-
kutiva myndigheterna är obenägna att ställa högre krav än lagen
uttryckligen fordrar, kan det här tänkas uppstå ett tomrum, som inte nås
av lagens regler och som inte heller blir utfyllt av domstolarna och de
exekutiva myndigheterna. Här borde lagens mer eller mindre kasuis-
tiska regler utbyggas med ett par generalklausuler, som ger domstolarna
och de exekutiva myndigheterna klar anvisning att vägra medverkan i
sådana fal] där parternas likställighet blivit åsidosatt eller där förutsätt-
ningarna för ett opartiskt avgörande inte blivit behörigen tillgodosedda.
I Norge och Sverige finns åtminstone delvis mera generellt hållna regler,
men också där förefaller det att finnas rum för en vidare utveckling,
särskilt när det gäller likställighetsprincipen.

Jag skall inte belasta framställningen med en uppräkning av möjlig-
heterna till rent tekniska förbättringar i de olika ländernas skiljedoms-
lagstiftning. En sak förtjänar måhända att särskilt nämnas — frågan om
orten för skiljedomsförfarandet. Det vore helt säkerligen av vikt att
skiljedomslagstiftningen skulle innehålla en supplerande regel om orten
för skiljedomsförfarandet om parterna inte överenskommit någonting
därom och oenighet uppkommer i frågan. I samband därmed borde upp-
märksamhet ägnas åt en förenkling och ett förtydligande av reglerna om
behörig domstol för rättshjälp och för tvist i anledning av ett skiljedoms-
förfarande.

Här kan jag passa på att inskjuta en sak, där Finlands lag kan tjäna
som föredöme. Finlands skiljemannalag förutsätter inte att skiljedomen
givits inom Finland. Detta innebär att en utländsk skiljedom kan gå i
verkställighet alldeles på samma sätt som en inländsk, om blott den i
övrigt uppfyller de krav som uppställts av skiljemannalagen. Om denna
regel antas av de övriga länderna och om man dessutom kan enas om
att uppställa åtminstone i huvudsak överensstämmande giltighetskrav,
så når man en ganska enkel lösning av frågan om verkställighet av
skiljedom i annat nordiskt land — en fråga vid vilken inledaren fäst
särskild uppmärksamhet.

Härmed är jag färdig att framlägga mina slutpåståenden, som egent-
ligen inte motsäger inledarens uppfattning i sak, men innebär ett sätt att
angripa hela problemet ur andra utgångspunkter. Mina teser är föl-
jande:

1) Finlands skiljedomslagstiftning är i behov av reformer.
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2) Om även Norges och Sveriges skiljedomslagstiftning anses vara
i behov av reformer eller översyn, så borde arbetet ske i samråd
mellan dessa tre länder.

3) I detta samarbete skulle det vara av värde att uppehålla kontakt
med Danmark och Island, även om dessa länder inte önskar någon
detaljerad skiljedomslagstiftning.

4) Om samarbetet inriktas endast på lagstiftningen i Finland, Norge
och Sverige, så behöver man inte känna sig bunden att begränsa
förhandlingarna till de problem som inledaren uppräknat i sin 7.
punkt.

Jag är ändå angelägen att framhålla, att inledarens uppräkning kan
synas som en god vägledning. Den visar vilka frågor som framför allt
kan vara i behov av att lösas inom nordiskt lagstiftningsarbete. Den
utgör en allvarlig och välbehövlig varning mot att låta lagstiftningen
svälla ut och bli alltför detaljerad, så att den lägger band på skiljedoms-
väsendets fria utveckling. Jag hyser den meningen, att vi får vara inle-
daren mycket tacksamma för att han gett oss en både försynt och vid-
synt tankeställare. Men den bör inte avskräcka de andra länderna från
att i samråd genomföra de reformer och den översyn som behövs här
och som endast kan fås till stånd genom ändring i de nu gällande lagarna.

Højesteretssagfører Niels Klerk (Köpenhamn):
Der er måske een faktor, der har betydet, at vi i Danmark har kunnet klare os

uden den svampeskov af retssager, som vi har hørt om fra Finland, i hvilken for-
bindelse jeg dog gerne vil takke Finland for de kantareller, jeg just har spist til
frokost. De var aldeles fremragende. Men det er dette, og jeg ser her bort fra de
voldgiftssager, som dr. Hjejle omtalte, som er forenings voldgiftssager, som er et
problem for sig selv, hvor vi skal passe lidt på, fordi vi der kommer ind i en hvepse-
rede af politik, fagforeningsbevægelse og så meget andet, og jeg ser også bort fra de
tidspunkter, hvor følelserne er stærkere end forstanden — jeg tænker her på f. eks.
de voldgiftssager, vi havde i Danmark efter den tyske okkupations ophør om udstø-
delse af unationale personer fra forskellige organisationer, men når man ser bort
derfra, så er situationen i Danmark den, tror jeg, man kan sige, at selv om par-
terne, når de vælger deres repræsentanter, der skal sidde på hver side af opmanden,
som oftest kan være lidt hæmningsløse, det er f. eks. i Danmark ikke sjældent, at
man har sin advokat, og som voldgiftsmand udpeger advokatens kompagnon, så er
det en meget fast tradition i Danmark, at opmanden vælges ud fra helt andre krite-
rier. I virkeligheden tror jeg, at forholdene er det, at 95 % af danske voldgifts-
domme eller voldgiftskendelser afsiges af et meget lille fåtal af opmænd, og opmænd,
der foruden at have sådanne kvalifikationer, at de kendelser, de afsiger, ikke lider
af ugyldighedsgrunde, fordi de passer på, og ved, hvad de skal passe på under selve
voldgiftssagens behandling, så er det ofte sådan, at i alt fald en del af disse meget
få mænd har den egenskab, at når parterne sidder over for dem, og disse ganske
få personer — danskerne ved, hvem jeg tænker på — de har sagt deres mening, så
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retter man sig efter dem. Der bliver ingen retssager bagefter, fordi det er meget
stærke personligheder. Men jeg tror, dette skal nævnes, fordi vi kan risikere i
Danmark, at hvis denne tradition forlades, hvis vi får voldgiftsopmænd af ringere
kvalitet på den ene eller den anden måde, at så kan vi komme ud for de retssager,
som vi hidtil har været forskånet for, og så kan vi måske ikke længere i Danmark
tage det standpunkt, at vi kan klare os uden lovgivning, uden at vi kommer' ud i
noget større antal retssager i den anledning.

Professor Tauno Tirhkonen (Helsingfors):
Dr. Hjejle har som referent behandlat frågan om gemensam nordisk lagstiftning

beträffande skiljemannaförfärande. Dr. Hjejles slutkläm är den, att föreliggande
ämne inte lämpar sig för en gemensam nordisk lagstiftning. De synpunkter, som dr.
Hjejle i sina teser framför till stöd för denna sin inställning, synes mig övertygande.
Jag instämmer således med dr. Hjejles slutkläm. Till det ovansagda skulle jag vilja
foga ännu följande:

Dr. Hjejle konstaterar, att Sverige, Norge och Finland har en detaljerad lagstift-
ning om skilj emannaförf ärandet, då åter detta institut i Island och Danmark utveck-
lat sig genom domstolspraxis. Därav drar dr. Hjejle den enligt min mening fullt
riktiga slutsatsen, att det är mycket svårt att förmå de länder, som redan tradi-
tionellt äro vana att arbeta med en ingående legal reglering av skilj emannaförf ar an-
det, att avskaffa en sådan reglering. Detta gäller säkert även Finland, där tron på
lagstiftarens möjlighet att genom detaljerade bestämmelser ordna allt mellan himmel
och jord snarare tyckes vara i tillväxt än i avtagande. Utan att göra sig skyldig till
någon större överdrift kan man även säga, att den nyare finska lagstiftningen ej på
långt när motsvarar det kravet, att stadgandena i lag skola vara så enkla och lätt
tillgängliga som möjligt. Det jag nu anfört hänför sig även till den finska lagen om
skilj emannaförf ärande av år 1928. Denna lag innehåller ett stort antal formföre-
skrifter, som delvis äro av den art, att de gett upphov till svåra tolkningsfrågor.
Delvis har följden av dessa stadganden blivit den — som även professor Palmgren
påpekat — att det genom lagens bestämmelser uppstått alltför många möjligheter
att på formella grunder vid statlig domstol angripa skiljedomen. Professor Palm-
gren har ju även framhållit, att efter skiljemannalagens tillkomst talrika rättegångar
vuxit upp som svampar osv. Jag tror å min sida ändå, att det inte skulle bli någon
mera kraftig svampsoppa av det. Inte är det så förskräckligt många fall ändå, men
det är kanske en smaksak.

Just beträffande ogiltighetsgrunderna av skiljedom är den finska lagen om
skilj emannaförf ärande nog i behov av en grundlig översyn. Men — och härvid
måste väl undertecknad betecknas såsom besmittad av tron på lagstiftarens för-
måga att på ett tillfredsställande sätt ordna vissa saker och ting — några enkla och
klara regler angående ogiltighet av skiljedomar borde lagen nog innehålla. Jag
misstänker nämligen, att våra finska domstolar, som traditionellt kunnat ty sig till
de i lagen uppräknade ogiltighetsgrunderna, ej på ett tillfredsställande sätt kunna
giva skydd åt parternas rättmätiga intressen, om domstolarna utan vidare få fritt
bedöma frågan om skiljedomars giltighet. Jag är således pessimist i fråga om en
gemensam nordisk lagstiftning beträffande skilj emannaförf ärandet. Å andra sidan
vill jag nog gärna medge, att det ur alla synpunkter vore ett idealtillstånd att ha en
sådan gemensam lagstiftning och bland de närvarande här finns det säkert många
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jurister, som ser saken från en betydligt ljusare synpunkt än referenten, korreferen-
ten och undertecknad. Såsom belägg därför, att det finns optimister även i den
stora världen, må i detta sammanhang anföras, att det på föranstaltande av Institut
international pour l'unification du droit privé utarbetats ett förslag till en enhetlig
lag om skilj emannaförfärande hänförande sig till privaträttsliga förhållanden av
internationell karaktär (»Projet d'une loi uniforme sur l'arbitrage dans les rapports
internationaux en droit privé»).

Detta förslag är av år 1954. Naturligtvis är det inte min mening att i detta
sammanhang granska förslaget ifråga. Jag vill endast omnämna en detalj, som har
vissa beröringspunkter med det jag ovan anfört. I förslagets 29 artikel uppräknas
under åtta olika punkter de grunder, som göra en skiljedom ogiltig. Även de två
följande artiklarna — artikel 30 och 31 — reglera vissa speciella fall av ogiltighet.
Man kan således konstatera, att förslaget ej upptagit det danska systemet, d.v.s.
systemet att låta domstolarna fritt bedöma frågan om skiljedomars giltighet.

Hovrättsrådet Viktor Petrén (Stockholm):
Icke så mycket som förutvarande ledamot och ordförande i Svea Hovrätt, utan

fastmer som under en lång följd av år ofta anlitad skiljedomare i Sverige, även av
Tekniska Skiljedomsinstitutet, vill jag yttra några ord om min erfarenhet av skilje-
mannalagens tillämpning i Sverige. Om berörda institut, som torde vara en egen-
het för Sverige, må först nämnas följande. Det är ganska vanligt, att kontrahenter
i avtal inom handel och industri förbinda sig att i händelse av tvist rörande avtalets
tolkning eller tillämpning vända sig till Tekniska Skiljedomsinstitutet för utseende
av skiljemän. Detta institut utser då i varje förekommande fall tre skiljedomare
att avgöra tvisten. Ofta utses då en jurist och två tekniskt sakkunniga. Jag har
ofta tjänstgjort som ordförande i sådan skiljenämnd.

Sedan vill jag nämna några ord gentemot professor Palmgrens uttalande här i
trycket. Där står att det i Finland »som svampar ur jorden» vuxit upp talrika
klanderprocesser emot meddelade skiljedomar. Detta torde gälla endast Finland
och, såvitt jag även i samtal med professor Palmgren funnit, har något annat icke
heller av honom åsyftats; för Sveriges vidkommande har hans uttalande i varje fall
icke någon giltighet. Vi har enligt erfarenhet i vårt land — åtminstone enligt den
erfarenhet jag besitter — ganska ringa frekvens av fall av klandertalan emot skilje-
domar. Under de 20-tal år jag tjänstgjort som viceordförande och ordförande i Svea
Hovrätt är det mycket sällan vi överhuvudtaget fingo sådana rättegångar att hand-
lägga. Min erfarenhet av den svenska lagstiftningen om skiljedom är för övrigt, att
den på det hela taget fungerar tillfredsställande. Vi ha dessa bestämmelser i 1929
års lag och enligt min mening föreligger i stort sett icke något aktuellt behov av
ändring av denna lag. När vi emellertid nu erfara att det i Finland föreligger
behov av att reformera den där gällande lagen i ämnet, så kan det dock vara lämp-
ligt att få en översyn även av de svenska och norska lagarna i ämnet, såsom av båda
de föregående talarna framhållits. På den punkten är jag fullkomligt ense med
dem. Jag vill emellertid framför allt fastslå, att det torde vara en allmän uppfatt-
ning i Sverige, att den svenska lagen och den därå grundade praxis fungerar till-
fredsställande utan de olägenheter, som tycks ha framkommit i Finland.

Det är synnerligen intressant att erfara, huru förhållandena utvecklat sig i
Danmark. Där har praxis vuxit upp utan några detaljerade lagbestämmelser. Jag
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delar helt de föregående talarnas uppfattning, att detta endast är av godo. Det ter
sig för mig mycket sympatiskt, att det där utvecklat sig en sådan sedvanerätt, som
inte behöver stöd utav detalj regler i lag. Jag tycker det rentav vore synd att
ändra förhållandena därvidlag och jag tror icke heller att det är någon gängse upp-
fattning i Danmark att så borde ske. Referenten har ju ställt sig relativt välvillig
till den tankegången. Jag vill för min del helt instämma i deras mening, som finner
det icke vara önskvärt att ändra en sådan praxis av rättskonstruktiv karaktär,
som utvecklat sig i Danmark.

Jag är ense med referenten däruti, att det med hänsyn till sålunda i våra
nordiska länder föreliggande olika förhållanden icke är önskvärt att skapa en
nordisk gemensam lagstiftning i ämnet, men när nu en översyn för Finlands vid-
kommande behövs, bör den som sagt lämpligen omfatta jämväl Sverige och Norge,
och då torde vara lämpligt, att också Danmark och Island bli representerade, i varje
fall som ett slags observatörer. Särskilt vill jag understryka, att om en gemensam
nordisk lagstiftning i allt fall skulle komma till stånd, så är det, som referenten
uttalat, alldeles uppenbart önskvärt, att man bör göra lagen så enkel och litet om-
ständlig som möjligt, och därvidlag finner jag icke något att erinra mot de av honom
föreslagna bestämmelserna. Sedan kan ju under arbetets gång komma fram ytter-
ligare önskemål rörande lagarnas innehåll.

Självklart önskemål är, som av referenten framhållits, att i behörig form i något
av de nordiska länderna meddelad skiljedom bör kunna verkställas jämväl i de
andra av dessa länder lika med i det egna landet avkunnade skiljedomar. För
Sveriges vidkommande är detta i viss mån tillgodosett genom lag, som utfärdades
1929 om utländska skiljedomars verkställande. Denna kan ju utvidgas och förbätt-
ras. Beträffande de önskemål, som professor Palmgren i övrigt framställt, är jag
ense med honom.

Høyesterettsadvokat Dagfinn Dahl (Oslo):
Herr formann, mine damer og herrer.
Jag hadde ikke tenkt å ta ordet her i dag, men som gammel forsikrings jurist vil

jeg gjerne komme med et par spredte bemerkninger.
For forsikringsselskapene g j elder det særlig to hensyn når man skal avgjöre om

man vil gå til prosess mot en forsikringstaker eller en skadelidt. Det er hvor hur-
tig kan man komme frem og pressens referater. Det er meg meddelt fra pålidelig
hold at det nå i Norge tar 5 år fra en prosess inkamineres i underrett og til Höyeste-
retts endelige dom faller. Selskapene har jo tid og råd til å prosedere i 5 år, men
det er ille at man skal utsette sine forsikringstakere eller de skadelidte for en
örkenvandring gjennem domstolene i 5 år.

Dörene bör jo stå åpne. Å hevde noe annet ville være meningslöst. Men jeg
har aldri kunnet forstå hvorfor man i den grad som det sk jer i Norge, skal slippe
pressen til med sine referater. Mer eller mindre missoppfattet er de vel som regel.

Her kan en voldgift tre stöttende til og være til gavn for begge parter. — På den
annen side må jeg inrömme at det kan rettes en anke mot den voldgift vi nå som
regel finner på forsikringsrettens område, nemlig den anke at hver part oppnevner
sin voldgiftsmann, og deretter oppnevner disse to en oppmann — hvis de ikke blir
enige. Forholdet er vel kanskje ofte slik at en oppnevnte voldgiftsmann, kan være
så solid og juridisk anlagt han være vil, ofte vil föle seg som en slags sakförer for
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den part som har öppnevnt ham. Meget ofte vil det bli til at der er en som avgjör
hele tvisten, og det er oppmannen. Enkelte norske forsikringsselskaper, det er det
jeg g j erne ville nevne her i dag, har sökt å komme unna denne feil ved etablering
av voldgift, i det de har intatt i sine polisevilkår en bestemmelse om att voldgift-
rettens tre medlemmer skal oppnevnes av Höyesteretts justitiarius. Ingen av par-
terne har det ringeste med selve etableringen av voldgiftsdomstolen å gjöre. Hvis
justitiarius i Höyesterett ikke skulle være villig til å oppnevne en slik voldgiftsrett,
det kan man jo ikke tvinge ham til, er det intatt bestemmelse om at den sed vanlige
oppnevnelsemyndighet trer til. Mitt inntrykk som praktisk forsikringsmann er att
publikum begynner å helle til den anskuelse at en voldgiftsrett sammensatt på denne
maten har alle voldgiftens fordeler og ingen eller få av dens mangler. Det er pussig
nok selskapene som er konservative og nödig vil gå til en såpass stor forandring som
dette vil bety i tilvante forestillinger.

Med inniederen mener jeg at det ingen grunn er til feiles lovregler. Jeg mener
vi vil greie oss lenge med de lovregler vi har, og jeg tror at det er kommet inn så
meget nytt på dette område i den senere tid at det må få anledning til å gjære fra
seg för vi kan tenke på nye og feiles lovregler.

Til slutt vil jeg gjerne nevne ett punkt. Jeg skulle önske at det ble satt en pel
gjennem den uheldige bestemmelse som man ofte finner i voldgiftsavtaler, nemlig
at voldgiftsmennene ikke fritt kan fordele omkostningene. Ofte er det foreskrevet,
det er ihvertfall svært hyppig i visse brans jer, at partene skal dele omkostningene
ved voldgiften. Det er en uheldig bestemmelse som så vidt jeg vet er forbudt i
engelsk forsikringsrett. Det er selvsagt voldgiftsretten som fritt skal fordele om-
kostningene. Jeg tror at dit vil vi komme en gang — uten lovens medvirking.

Korreferenten, professor Bo Palmgren (Helsingfors):
Herr ordförande, mina damer och herrar!
Jag tycker, att diskussionen i all sin korthet har givit det svar som vi egentligen

behövde här i Finland. Också om det bara är ett fåtal talare som har yttrat sig —
bara en från Norge och en från Sverige — så säger detta, tycker jag, ganska mycket.
De två har sagt, att man där är nöjd med den gällande ordningen. Om det hade
funnits någon, som inte hade varit alldeles nöjd med den där gällande ordningen, så
skulle han troligtvis ha sagt det här i dag.

Vad lär vi härav? Det är, att man reder sig gott utan de formföreskrifter, som
vi har här i Finland. Sverige har inte alls motsvarande krav på skrift och Norge
har inte lika stränga krav som vi. Alltså förstår vi, att vi i en kommande lagstift-
ning, som kanske får ske enbart för Finlands del, gott kan klara oss utan dessa
formföreskrifter. Jag tycker att detta är en mycket stor vinning av diskussionen.

För att återgå till de omtalade svamparna, så kan det kanske hända att jag
har målat en litet för mörk bild av läget i Finland. Det heter ju att »var smärta
har sitt skri, men hälsan tiger still». Så är det väl också på skiljedomsväsendets
område. De mängder av skiljedomar och rättegångar inför skiljedomstol, som sker
i goda och angenäma former, hör man sällan och mycket litet talas om, medan de
rättegångar som väcker tvister också väcker större uppmärksamhet. Det är kanske
dessutom så att en advokat mera kommer i beröring med de vänliga formerna av
skiljedom, medan on teoretiker kommer att invecklas i sådana frågor, som ger anled-
ning till större tvister.
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Referenten, højesteretssagfører Bernt Hjejle (Köpenhamn):
Mine tilhørere vil kunne forstå, at jeg er bekymret over, at professor Palmgren

anbragte mig i rollen som den dame, der fik det lille brev og svarede på den måde,
som professor Palmgren nævnede. Jeg kan forsikre Dem om, at jeg har aldrig
modtaget en sådan lille billet uden at svare ja. Og jeg vil også gerne sige, at i det
foreliggende tilfælde vil jeg heller ikke undslå mig for at ville som professor Palm-
gren. Jeg sagde i mine indledende bemærkningr, at vi ikke føler nogen trang til en
fællesnordisk lovgivning om voldgift i Danmark, men hvis man føler trang til det i
de øvrige nordiske lande, så er vi selvfølgelig med. Og jeg vil gerne sige, at efter
den måde, på hvilken professor Palmgren opridsede de tanker, som skulle nedlægges
i en sådan voldgiftslov, kan vi have en vis interesse i at være med.

Vi er enige i, at en voldgiftsaftales form bør være så fri som mulig. Vi er enige
i, at voldgiftsrettens virkemåde må betrygge en upartisk afgørelse. Vi er enige i, at
eksekutionsgrundlaget vil kunne etableres på en sådan måde, at vi kan finde en
ensartet løsning på det. Jeg er ikke helt så sikker på, at professor Palmgrens alter-
native opstilling er den, vi skal følge. Jeg er snarere tilbøjelig til at mene, at efter-
hånden som voldgiftsinstituttet udvikler sig til at blive en relativt fast institution,
vil vi kunne slække på vor domstolsprøvelse af kendelser. Man har jo en række
områder, hvor man ikke mener, det er nødvendigt at kræve en forelæggelse for
domstolene for at etablere eksekution. Jeg tænker på en række afgørelser om
underholdsbidrag o. 1.; man må formentlig kunne komme videre frem ad samme
vej for voldgiftkendelsers vedkommende. Og jeg er enig med professor Palmgren i,
at upartiskhedskravet kan udtrykkes ved generalklausuler. Sluttelig er jeg også
enig i, at udenlandske nordiske voldgiftskendelser bør kunne eksekveres som inden-
landske. Det kan de jo forsåvidt allerede i Danmark; der er ingen forskel på inden-
landske og udenlandske kendelser.

Forsåvidt kan jeg altså erklære, at jeg gerne »vil» som professor Palmgren, men
det har jo samtidig vist sig, at de fleste øvrige deltagere i diskussionen har været af
den opfattelse, at der ikke var trang til reformer. Såvel hovrättsrådet Petrén som
høyesterettsadvokat Dagfinn Dahl og professor Tirkkonen synes at være enige med
mig heri. Det er jo nok muligt, at man under disse omstændigheder skulle se tiden
an og se, hvad det bliver til med de internationale bestræbelser for en ensartet lov-
givning — selvom jeg nu ikke har større tiltro dertil.

Jeg må altså konkludere i, at der ikke synes at være tilslutning hverken fra
Norges, fra Sveriges eller fra Danmarks side. I Finland er meningerne øjensynlig
delte. Island har jo ikke deltaget i drøftelsen. Alligevel er jeg glad for, at pro-
fessor Palmgren har bragt spørgsmålet frem. Jeg synes i hvert fald, at jeg under
diskussionen her har lært en del — ganske særligt naturligvis ved professor Palm-
grens indlæg, hvis elegante form jo gjorde det til en fornøjelse at høre på, og i
hvilket der var en række virkeligt interessante tanker. Selv om man måske ikke
kan opfatte diskussionen her som helt repræsentativ for de nordiske lande — for
det er jo kun enkelte, der har taget ordet — vil jeg tro, at stemningen i øjeblikket
nok nærmest er imod at skabe en fællesnordisk lovgivning på dette område. Men
der er grund til at have spørgsmålet under overvejelse, og jeg vil gerne takke del-
tagerne i diskussionen for det bidrag, de har givet til disse overvejelser.


