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Härefter valdes enligt den samfällda styrelsens förslag till vice ord-
förande vid mötet højesteretssagfører Hjejle för Danmark, justitie-
kansler Olavi Honka för Finland, sendiherra Árni Tryggvason för
Island och professor, dr. juris Carl Jacob Arnholm för Norge. Till
sekreterare utsågs landsdommer Henning Krog för Danmark, advokat
Olof Hemberg för Finland, hæstaréttarlögmaður Ágúst Fjeldsted för
Island, høyesterettsadvokat Helge Haavind för Norge och hovrätts-
fiskalen Lars Tottie för Sverige.

Ordföranden meddelade, att hovrättsfiskalen Anders Knutsson
enligt den svenska lokalstyrelsens uppdrag tjänstgjorde som general-
sekreterare för mötet. Denne redogjorde för den samfällda styrelsens
beslut beträffande längsta tider för anföranden (se s. 13).

Härefter höll hovrättspresidenten STURE PETRÉN föredrag över ämnet

Nordisk och annan internationell lagstiftning

Det har fallit på min lott att vid detta plenarmöte anställa några
allmänna reflexioner över hur den rättsbildning som inom Norden
sker under samarbete över statsgränserna förhåller sig till den rätts-
utveckling som äger rum genom samverkan i större internationella
sammanhang. Hithörande frågor av mera konkret natur behandlas
däremot senare på ett av sektionsmötena i eftermiddag med kontor-
chef Madsen som referent.

Den givna utgångspunkten för alla jämförelser mellan nationell
rätt, regional rätt och universell rätt är att staterna har envar sin
egen nationella rättsordning, vars innehåll vederbörande stat själv
bestämmer. I många fall, så också i Norden, har denna nationella rätt
i ett mer eller mindre avlägset förflutet uppstått genom att olika
äldre provinslagar ersatts av en enhetlig rikslagstiftning, en process
vars sista etapp i Norden väl markeras av att Jydske Lov var gäl-
lande rätt i Sönderjylland ännu vid dess lösslitande från Danmark
1864 och förblev så ända till år 1900.

Den utveckling som sålunda lett fram till rättsenhet inom de en-
skilda staterna har i senare tider flerstädes i världen fått en fortsätt-
ning däri att stater, som står varandra nära till följd av geografisk
belägenhet, gemensam kultur och likartat samhällsskick, i skiftande
utsträckning närmat sina rättssystem till varandras. Det rättsliga sam-
arbete i Norden för vilket de första nordiska juristmötena visade
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sig vara en så rik inspirationskälla och som sedan dess oavlåtligt fort-
gått har också huvudsakligen varit inriktat på att inom en rad efter
varandra till behandling upptagna rättsområden uppnå att de olika
staterna var för sig skulle antaga lagar av samma eller väsentligen
samma innehåll.

En sådan rättsenhet eller rättslikhet mellan stater tillhörande en
viss region, i detta fall alltså Norden, kan framstå såsom eftersträvans-
värd ur mer än en synvinkel. Det lättast påvisbara behovet av lagar-
nas överensstämmelse hänför sig tydligen till den internationella pri-
vaträttens område. När det gäller rättsliga situationer med en inter-
nationell aspekt, t. ex. avtal slutna mellan kontrahenter i skilda län-
der eller äktenskap ingångna mellan personer av olika nationalitet,
är det uppenbarligen angeläget att svaret på frågan om efter vilket
lands lag rättsverkningarna skall bedömas icke utfaller olika bero-
ende på inför vilket lands domstolar frågan ställes. Det har också
visat sig, t. ex. i fråga om Beneluxländerna, att den internationella
privaträtten kommit att intaga en framskjuten plats i unifierings-
strävandena. Också inom Norden har ju skett en gemensam reglering
av vissa delar av den internationella privaträtten, särskilt på familje-
rättssidan.

Tydligt är emellertid att, i samma mån som de primära nationella
lagarna bringas att överensstämma med varandra, den praktiska be-
tydelsen av den internationella privaträttens regler avtar. Önskvärd-
heten av en sådan likriktning av lagarnas materiella innehåll blir
också allt större allteftersom samfärdseln inom en grupp stater blir
livligare. Ju mer handelsutbytet och reselivet tilltar, desto angeläg-
nare ter det sig icke bara att reglerna om vilket lands lag som är
tillämplig på olika situationer är desamma i det olika länderna utan
ändå mera att, när en medborgare i det ena landet får sitt hand-
lande eller sina förhållanden bedömda efter det andra landets lag,
dennas föreskrifter icke avviker eller, i allt fall, icke väsentligen av-
viker från vad som gäller enligt hans eget lands lag. Att detta i hög
grad är ägnat att underlätta handelslivet, behöver icke särskilt fram-
hävas. En sådan överensstämmelse mellan lagarna kan emellertid
också väntas verka därhän att det ena landets medborgare känner
sig lika hemma i det andra landet som i sitt eget land, något som
ju vi här i Norden finner vara ett angeläget mål att sträva efter, i
den mån det icke redan är uppnått.

Hur individen och i viss mån även allmänna opinionen i hans
hemland reagerar när kontakten med ett främmande lands lag ut-
sätter honom för obehagliga överraskningar, härav har vi i Sverige
haft färska erfarenheter, föranledda av att svenskar under uppehåll
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i utlandet blivit åtalade och dömda till straff för handlingar, vilkas
straffrättsliga bedömning här hemma är mildare än därute.

I sådana situationer begäres av det svenska utrikesdepartementet
att detta skall inskrida hos det främmande landets myndigheter och
hemställa om lindring i det utdömda straffet under åberopande av
att gärningen i Sverige skulle ha medfört lägre eller rentav intet
straff. Framställningar som ibland, men icke alltid, möter förståelse
hos det främmande landets myndigheter.

Redan denna exemplifiering giver en antydan om att för indivi-
den, som befinner sig på utländsk botten, vissa där gällande lagar
kan vara av mera omedelbar betydelse än andra, liksom om att vissa
lagstiftningsområden kan erbjuda större motstånd mot unifierings-
strävanden än andra. Det förhåller sig vidare icke så att de lagar
vilkas inbördes överensstämmelse skulle betyda mest för att två län-
ders medborgare skulle finna sig lika väl till rätta i det ena landet
som i det andra alltid också är de som är lättast att närma till var-
andra. Det fortgående urvalet av områden för unifiering får tyd-
ligen bestämmas under hänsynstagande till båda dessa aspekter.

Beträffande den grad i vilken individens trivsel i ett främmande
land är beroende av att dettas lagar överensstämmer med dem i hans
hemland, har man naturligtvis att räkna med en mångfald person-
liga variationer. Man äger väl också antaga att ibland trivseln ökar,
om lagen i det främmande landet är en annan än i hemlandet, och
detta icke bara när det gäller spritlagstiftningen. Emellertid skulle
väl en något så när allmängiltig skala kunna tänkas innebära bl. a.
att vederbörande, väl kommen över gränsen till det andra landet,
kan finna där gällande trafikregler för honom mycket besvärande,
om de t. ex. i fråga om valet mellan höger- och vänstertrafik eller
i andra väsentliga hänseenden skiljer sig från vad han är van vid
från sitt hemland. I snabbt uppdykande, kritiska situationer kan
sådana olikheter i trafikföreskrifterna ju rentav vara direkt livsfar-
liga. Därnäst äger man kanske tänka sig att främlingen kan med
för honom högst ogynnsamma verkningar missräkna sig i sina mel-
lanhavanden med exempelvis hotelldirektioner, resebyråer och bu-
tiksinnehavare, om nämligen landets rätt i fråga om sådant som in-
gående av avtal och hävande av köp på grund av fel i varan skiljer
sig från vad som gäller i hans hemland. Om sedan hans intresse för
det främmande landet och dess invånare skulle så koncentrera sig på
någon viss av de senare, att fråga blir om förlovning, kan det upp-
stå vanskligheter för honom, om han stöter på regler angående för-
lovnings ingående och de rättsliga verkningarna därav, som är okän-
da i hans eget land. Det lär sålunda ha förekommit att en och annan
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ung svensk under uppehåll i något sydligt land gjort en av dettas
döttrar sin uppvaktning under former som härhemma icke skulle ha
uppfattats annorlunda än som fjärilns fladdrande på blomsterängen,
men som av den uppvaktade och hennes talrika familj med stöd av
den lokala rättsuppfattningen ansetts innebära förlovning med därav
följande förpliktelser. Likaså har det för nordbor som ingått äkten-
skap i vissa främmande länder visat sig kunna uppstå smärtsamma
överraskningar till följd av svårigheten respektive lättheten — i det
senare fallet för mannen — att få ett sådant äktenskap upplöst.

När det vidare gäller frågor om hur vårdnaden om barnen i ett
upplöst äktenskap skall vara anordnad, har erfarenheten visat att
olikheter härutinnan mellan skilda länders lagar kan giva upphov
till många konfliktladdade situationer.

Om man sedan från familjerätten låter blicken gå till exempelvis
fastighetsrätten, vågar man kanske anse att de rättsregler som gäller
förvärv och innehav av fast egendom icke är av så stort intresse för
det stora flertalet utlänningar som besöker eller uppehåller sig i ett
land men däremot kan bliva av den allra största betydelse för dem
som avser att varaktigt etablera sig där, men av vilka då också kan
förväntas att de ordentligt sätter sig in i landets lag. Ur den synvin-
keln framstår onekligen ett fastighetsförvärv som ett vidlyftigare före-
havande än en förlovning.

Om alltså önskvärdheten av enhetlig nordisk lagstiftning kan vara
olika starkt accentuerad för olika rättsområden, så kan också, som
likaledes förut framhållits, möjligheterna att i praktiken åstadkomma
en sådan överensstämmelse te sig olika stora när det gäller olika la-
gar, beroende på styrkan av de nationella traditioner och åskådningar
på vilka de är fotade. Med hänsyn härtill kan det framstå såsom be-
tydligt svårare exempelvis att ändra på fastighetsrätten, vilken bru-
kar tillhöra de mest inifrån framvuxna beståndsdelarna av ett lands
rättsordning, än att göra ingrepp i upphovsrättslagstiftningen. Dom-
stolsväsendet och processrätten kan också förete så utpräglat natio-
nella drag att omläggning av processuella föreskrifter på sitt sätt skulle
vara förenad med större vanskligheter än en övergång från vänster-
till högertrafik på vägarna.

Det kan å andra sidan också tänkas förhålla sig så att det bereder
svårigheter att ändra på en lag, icke därför att den är så gammal och
införlivad med nationella vanor och ingrodda åskådningar, utan
tvärtom emedan den är så färsk och varit så besvärlig att utarbeta
och få antagen. Man är då obenägen att riva upp resultatet av så
mycken inhemsk tankemöda och diskussion; det är väl också mänsk-
ligt att de som själva utarbetat lagen och kanske däråt ägnat några
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år av sitt liv har svårt att tänka sig att någon bättre produkt än den
de åstadkommit skulle kunna framkomma ur nya överläggningar med
andra personer.

Dessutom kan lagstiftningsapparatens begränsade dimensioner i
och för sig hindra att ett en gång färdigbehandlat ämne ånyo upp-
tages, eftersom så icke kan ske utan att annan, såsom brådskande be-
dömd lagstiftning får anstå.

Därför inställer sig den reflexionen att det överhuvud får beteck-
nas som nyttigt att här i Norden ny lagstiftning av någon betydelse
alltid blir föremål för samråd, även om den icke vid första påseendet
skulle förefalla att vara av intresse för samfärdseln mellan våra län-
der i fråga om vare sig personer eller varor. Man äger ju nämligen
också anlägga den synpunkten att, när det gäller att finna lagtekniska
lösningar på nya problem inför vilka samhällsutvecklingen ställer
lagstiftaren, det för en grupp små stater med gemensam kulturgrund
kan vara en fördel att med gemensamma krafter gripa sig an med
uppgifterna. De begränsade personella resurserna kan på det sättet
samordnas och införandet i diskussionen av erfarenheter från alla
länderna inom gruppen bör vara ägnat att gynnsamt påverka re-
sultatet.

Inom Norden har vi ju också redan för länge sedan kommit fram
till stadgade former för ett samarbete i lagstiftningen, vilket ständigt
utvidgas till att omfatta nya områden. I allmänhet har ju samarbe-
tet icke, som flerstädes ute i världen, varit inriktat på att upprätta
konventioner, genom vilka de olika staterna gentemot varandra för-
pliktar sig att i sin nationella rätt vidmakthålla eller införa regler
av visst, i konventionen fixerat innehåll. I stället har det ju tillgått
så att de nordiska staterna på grundval av gemensamma överlägg-
ningar var för sig antagit lagar av inbördes överensstämmande inne-
håll, utan att någon konvention först lagts i botten.

Det finns likväl undantag och vägen över en konvention vill före-
falla särskilt naturlig, när det blir fråga om gemensam lagstiftning av
ett slag som har till uppgift icke att reglera individernas relationer
till varandra utan att berättiga dem till vissa prestationer från det
allmänna, t. ex. för uppnående av social trygghet. Här förtjänar
framför allt att nämnas 1955 års konvention mellan de nordiska sta-
terna om social trygghet. I en tid då människornas rörlighet över
statsgränserna tilltagit så starkt som i våra dagar är det uppenbart
att frågor om rätten till socialförmåner av olika slag för den som
blir i behov av sådana under vistelse i annat land än det vari han är
medborgare skall få stor praktisk betydelse.

Efter denna högst summariska karakteristik av det nordiska lag-
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samarbetet vänder jag blicken mot det samarbete av motsvarande slag
som pågår eller kan antagas förestå i större internationella samman-
hang.

Vilka återverkningar bör sådan internationell lagstiftning rimligen
få på uppläggningen av det nordiska lagstiftningsarbetet? Det kan
ju till en början tänkas att ett internationellt konventionsarbete icke
berör något ämne som man hittills sysslat med på det nordiska pla-
net eller avser att där upptaga till behandling. Det kan emellertid
också förhålla sig så att det internationella arbetet är inriktat på att
reglera frågor som är aktuella även inom det nordiska lagsamarbetet
och man kan då fråga sig om detta senare arbete med avseende på
sådana frågor bör fortgå oberoende av vad som sker på det inter-
nationella planet eller koordineras därmed eller få anstå i avvaktan
på dess resultat. Fråga kan vidare uppkomma, huruvida de nordiska
länderna inom ramen för ett internationellt konventionsarbete vari
de deltager skall försöka uppnå en särordning i sina inbördes förhål-
landen.

I fråga om inriktningen av det internationella respektive det nor-
diska samarbetet för rättsordningens utbyggande är till en början att
märka att det internationella arbetet i stor utsträckning ägnats den
publika internationella rätten eller enligt nordisk terminologi folk-
rätten i egentlig mening, medan det nordiska lagstiftningsarbetet
endast i begränsad utsträckning befattat sig med hithörande frågor,
något som ju också framstår som naturligt med tanke på folkrättens
i princip universella karaktär. Alla den senaste tidens stora kodifika-
tionsarbeten inom folkrätten har sålunda varit förlagda till det inter-
nationella planet utan att det skurit sig med några motsvarande
nordiska projekt. Man kan som exempel nämna 1949 års Röda Kors-
konventioner, 1958 års havsrättskonventioner, 1961 års konvention
om diplomatiska privilegier och immunitet samt det pågående arbe-
tet med rymdrättens kodifiering.

Det finns emellertid också ämnen tillhörande folkrätten, vilka i
första hand lämpar sig bättre för bilateral reglering än för multilate-
ral, eftersom det gäller frågor av den natur att sättet för deras lös-
ning påverkas av staternas skiftande nationella rätt i olika hänseen-
den. Som exempel kan nämnas å ena sidan utlämning för brott och
å andra sidan konsulatväsendets utformning. I fråga om utlämning
är det tydligt att den utsträckning vari en stat är villig att till annan
stat utlämna personer, dömda eller misstänkta för brott, i avsevärd
mån är beroende av hur straffrätten och straffprocessrätten är ut-
formade i det egna landet respektive i den stat som begär utläm-
ningen. Beträffande konsulatväsendet åter kan t. ex. konsuls behö-
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righet att omhändertaga kvarlåtenskap efter medborgare i den stat
konsuln företräder eller att eljest tillvarataga sådana medborgares
intressen vid dödsboutredning bliva att bestämma med hänsyn till
föreskrifterna om dödsboförvaltning i det land där konsuln verkar.

Genom åren har ingåtts ett stort antal bilaterala utlämningsavtal
och konsularavtal, men på den senaste tiden har också multilaterala
sådana avtal sett dagen. Inom Europarådet har sålunda upprättats en
utlämningskonvention, avsedd att gälla mellan Europarådets samtliga
medlemsstater, och i FN:s regi tillkom vid en diplomatisk konferens
i Wien 1963 en konvention om konsulära förbindelser, som syftar till
universalitet i fråga om anslutning till konventionen men som icke
reglerar alla sidor av den konsulära verksamheten. Oaktat tillkoms-
ten av denna till geografisk universalitet syftande konvention pågår
därför f. n. inom Europarådet arbetet på att utforma även en kon-
sularkonvention för dettas medlemsstater.

När det gäller sådana folkrättsliga ämnen som i första hand läm-
par sig för bilateral reglering, kan de nordiska länderna uppenbar-
ligen sinsemellan utbilda en ordning som tar hänsyn till deras sär-
skilda förhållanden. Utlämning regleras sålunda genom inbördes vä-
sentligen överensstämmande lagstiftning i alla fem länderna, antagen
1959 utan någon bakomliggande konvention. Denna lagstiftning skil-
jer sig i två viktiga hänseenden från innehållet i de flesta utlämnings-
traktater, nämligen dels därigenom att även medborgare i det egna
landet kan utlämnas till annat nordiskt land och dels därigenom att
utlämning är medgiven även för politiska brott, dock att utlämning
av egen medborgare för sådant brott icke medges. Gentemot icke
nordiska länder upprätthålles däremot grundsatserna att egen med-
borgare icke utlämnas och att utlämning icke medges för politiskt
brott. Enligt Europarådets nyss nämnda utlämningskonvention är det
för de fördragsslutande staterna tillåtet att vägra utlämning av egna
medborgare. Utlämning för politiskt brott är däremot enligt samma
konvention förbjuden. I sistnämnda hänseende tar den europeiska
konventionen över tidigare bilaterala konventioner och tillåter icke
nya sådana av avvikande innehåll. Emellertid upptar konventionen
en särskild regel enligt vilken fördragsslutande stater, i förhållandet
mellan vilka utlämning är reglerad av enhetlig lagstiftning, äger
tillämpa denna oberoende av konventionens bestämmelser.

Innebörden härav är sålunda för de nordiska ländernas del att
de genom att biträda konventionen blir förpliktade att icke medge
utlämning för politiska brott till icke nordiska länder men bevaras
vid rätten att sinsemellan medge utlämning för sådana brott enligt
den särskilda nordiska lagstiftningen. Här föreligger alltså ett exempel
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på att det varit möjligt att säkra fortbeståndet av en nordisk sär-
ordning inom ramen för en internationell konvention. Ett tillgodo-
seende fullt ut av de nordiska intressena i sammanhanget skulle väl
ha inneburit även att en nordisk stat icke enligt den europeiska kon-
ventionen skulle kunna ådraga sig skyldighet att utlämna medborgare
i annan nordisk stat till icke-nordisk stat. Så har emellertid icke
varit möjligt, i det den europeiska konventionen endast medger de
fördragsslutande staterna att vägra utlämning av egna medborgare,
låt vara att varje stat enligt konventionen själv äger bestämma hur
termen medborgare skall förstås i dess särskilda fall.

Ett annat stadgande i den europeiska konventionen vari kan spå-
ras inverkan av nordiska tankegångar är föreskriften att, om utläm-
ning begäres för ett brott som är belagt med dödsstraff i den stat som
begär utlämning, sådan kan vägras om samma straff icke är stadgat
i den stat till vilken framställningen riktas, därest icke den förra sta-
ten lämnar garantier, som befinns tillfredsställande, för att dödsstraff
icke skall verkställas. Denna reglering står i samklang med den
opinion som på senare tid inom de nordiska länderna kommit i rörel-
se, då fråga uppstått om utlämning av någon härifrån för brott, vil-
ket i den stat som begärt utlämningen är belagt med dödsstraff.

Här erbjuder sig sålunda ett exempel på hur vid utarbetandet av
en multilateral konvention med andra stater om ett folkrättsligt ämne
de nordiska staterna i samverkan lyckats vinna beaktande av vissa
för dem särskilt angelägna synpunkter. På motsvarande sätt har i den
fiskerikonvention som upprättades i London år 1964 mellan en rad
europeiska stater de deltagande nordiska staterna medgivits rätt att
inom sina av konventionen omfattade kustvatten sinsemellan reglera
rätten till fiske på sätt som avviker från konventionens generella be-
stämmelser om den utsträckning i vilken fiskare från en fördrags-
slutande stat äger rätt att fiska inom de andras kustvatten.

Beträffande åter bilaterala konventioner med icke-nordiska stater
angående regleringen av folkrättsliga relationer i något visst hänse-
ende där de nordiska staterna har ensartade intressen att bevaka,
skulle det måhända från deras sida kunna eftersträvas att förhand-
lingar fördes med samtliga nordiska stater på en gång och koordine-
rades, varigenom de nordiska synpunkterna skulle kunna hävdas med
samlad styrka. Så skulle t. ex. kunna tänkas ske, om det gällde att
i förhållande till något visst icke-nordiskt land reglera konsulatfrå-
gor, varvid måhända också skulle kunna beaktas önskvärdheten av
att i fall av behov konsuln för ett nordiskt land finge behörighet att
inskrida för att bistå även medborgare i annat nordiskt land. Detta
är som bekant en aktuell fråga.
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Eftersom likväl det nordiska samarbetet inom lagstiftningen icke i
någon större utsträckning varit inriktat på folkrättsliga ämnen, över-
går jag nu till de internationella konventionsarbeten inom andra
områden och då främst privaträtten som skulle kunna resa problem
med hänsyn till det nordiska samarbetet. Av tidsskäl nödgas jag ty-
värr förbigå straffrätten och även socialrätten, men vissa allmänna
resonemang i det som följer äger förstås giltighet även för deras del.

Initiativet till internationella konventioner med privaträttsligt inne-
håll kan härflyta ur två olika slags bevekelsegrunder. Det kan till
en början gälla ämnen beträffande vilka det på grund av deras na-
tur framstår såsom önskvärt att det kommer till stånd en enhetlig
reglering täckande så stor del av jordklotet som möjligt. Syftet är
med andra ord en såvitt möjligt universell reglering av ett visst rätts-
område, som är av betydelse t. ex. för den internationella samfärdseln
och handeln. Sedan kan det också i stället förhålla sig så att en grupp
stater, som står varandra nära geografiskt, men också kulturellt, poli-
tiskt och ekonomiskt, på grund härav önskar sinsemellan skapa ett
enhetligt regionalt rättssystem, inom vilket deras nationella lagar i så
stor utsträckning som möjligt bringas att överensstämma med var-
andra. Här är sålunda målet icke universell lagstiftning inom ett
visst rättsområde utan regional lagstiftning inom så stora delar av
rättsordningen som möjligt. Naturligtvis kan en regional lagstiftning
inbegripa även ämnen av betydelse för samfärdseln och handelsut-
bytet mellan länderna, men icke heller när det gäller sådana delar
av privaträtten är det meningen att stater utanför regionen skall del-
taga i samarbetet.

Norden framstår ju som en region, inom vilken stora delar av rät-
ten redan blivit föremål för enhetlig lagstiftning, åstadkommen ge-
nom samverkan, och där ytterligare sådan gemensam lagstiftning
inom olika områden f. n. forberedes eller kan tänkas bliva aktuell
i en nära framtid. Jag får här erinra om den stora nordiska samar-
betsöverenskommelsen av år 1962. När det gäller ämnen beträf-
fande vilka ny nordisk lagstiftning sålunda redan är eller kan väntas
inom kort bliva aktuell, kan det tydligen förekomma att samma äm-
nen är föremål för kodifieringsarbeten antingen på det universella
planet eller inom någon annan region än den nordiska. Om det i
det senare fallet är fråga om någon regional bildning vari de nordiska
länderna icke ingår och till vilken de heller icke kan väntas komma
att ansluta sig, t. ex. Arabiska Ligan eller De Amerikanska Staternas
Organisation, uppstår ju icke några problem för de nordiska lagstif-
tarna. Så kan däremot bliva fallet, om sammanträffandet gäller nor-
disk lagstiftning och universell lagstiftning eller nordisk lagstiftning
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och annan regional lagstiftning av intresse för de nordiska länderna
— eller något eller några av dem.

Verkligt universell lagstiftning om annat än folkrättsliga ämnen är
icke någon vanlig företeelse och särskilt gäller detta för privaträt-
tens del, varom nu närmast är tal. Framhållas bör likväl att Natio-
nernas Förbund på sin tid tog upp växel- och checkrätten till be-
handling, något som gav upphov till Genéve-konventionerna i dessa
ämnen av år 1930 och år 1931, konventioner vilka vunnit nära nog
universell anslutning. Nationernas Förbunds efterföljare som världs-
organisation, Förenta Nationerna, har icke hittills tagit några lik-
nande initiativ inom privaträttens område, ett förhållande sorn får
ses mot bakgrunden dels av att FN nedlagt så mycket arbete på kodi-
fiering av folkrätten att inom FN krafter och medel knappast funnits
disponibla även för privaträtten, dels också av att i fråga om sådana
grenar av privaträtten där en universell reglering framstår som mest
påkallad arbetet härpå av gammalt bedrives i annan regi.

Sålunda har den internationella privaträtten omhändertagits av
Haag-konferensen för internationell privaträtt. Beträffande civilrät-
ten verkar Rominstitutet för privaträttens unifiering. För immate-
rialrätten finns Bern- och Paris-unionerna. I fråga om sjörätten
— man får ju numera skilja mellan den privaträttsliga sjörätten
och den folkrättsliga havsrátten — sammankallar belgiska re-
geringen tid efter annan diplomatiska konferenser, vid vilka brukar
behandlas förslag till konventioner, utarbetade inom Comité Mari-
time International; den senare är till skillnad från de övriga nu
nämnda organisationerna icke en sammanslutning av stater utan en
privat internationell organisation med underavdelningar i olika län-
der. Samtliga dessa organisationer är inriktade på att utarbeta kon-
ventioner, avsedda att antagas av staterna, ibland också att med jäm-
na mellanrum revideras av dem.

De konventionsarbeten det här gäller syftar till en universell regle-
ring och de organisationer som tagit till sin uppgift att uppodla dessa
rättsområden står följaktligen i princip öppna för alla stater som vill
ansluta sig till dem. De har emellertid icke hittills uppnått sådan
universell anslutning, i det de huvudsakligen som medlemmar räknar
de gamla europeiska staterna med inslag av några äldre amerikanska
och asiatiska stater, varemot de flesta av de nya staterna ännu står
utanför dessa organisationer. Skälen härför skall jag icke här försöka
att analysera. Det kan emellertid vara anledning framhålla att vid
Förenta Nationernas förra generalförsamling, hösten 1965, Ungern
väckte förslag om att Förenta Nationerna skulle på sitt program
upptaga också kodifieringen av privaträtten, på samma sätt som re-
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dan skett med folkrätten. Början borde enligt förslaget göras med
den internationella köprätten, av vars utformning utvecklingsländer-
na med hänsyn till sina särskilda förhållanden vore starkt intresse-
rade. Om detta initiativ skulle få efterföljd och leda till att FN bör-
jade syssla även med lagstiftning på privaträttens område, kan tyd-
ligen uppkomma olika problem rörande förhållandet till det arbete
som bedrives inom de äldre, till universalitet syftande men icke i
praktiken så sammansatta organisationerna.

När det emellertid gäller att taga ställning till hur man inom det
nordiska lagstiftningsarbetet skall förhålla sig, för det fall att frågan
om lagstiftning angående något visst ämne samtidigt blir aktuell både
inom Norden och på det universella planet, kan ju svaret tänkas ut-
falla olika, beroende på vilket ämnets art är och vilka utsikterna är
att inom rimlig tid nå ett positivt resultat på den ena eller andra
vägen.

En synpunkt som likväl också förefaller att vara värd beaktande
och som betingas av styrelseskicket i våra länder är följande. De for-
mer i vilka det nordiska lagsamarbetet brukar bedrivas innebär ju,
som tidigare framhållits, att de olika staterna icke gentemot var-
andra åtager sig några fördragsenliga förpliktelser att förläna sin
lagstiftning något visst överenskommet innehåll. När de lagtexter
som utarbetats under samarbete mellan sakkunniga från alla län-
derna, förelägges varje lands riksdag för antagande, möter det alltså
icke något hinder för riksdagen att besluta om ändringar i lagtexten.
Ett starkt skäl för att riksdagen icke skall göra detta är naturligtvis
hänsyn till den nordiska rättsgemenskapen, men uteslutet är ju icke
att på en eller annan punkt särskilda nationella förhållanden kan
tala för en modifikation av den framlagda lagtexten och då är alltså
riksdagens prövningsrätt obeskuren.

På det universella planet däremot är lagstiftningsarbetet oftast in-
riktat på att åstadkomma konventioner. När en sådan konvention se-
dan underställes våra riksdagar för godkännandet av att ratifikation
sker, är konventionstexten oåterkalleligen fixerad till den lydelse som
röstades fram eller på annat sätt antogs vid den diplomatiska kon-
ferens vid vilken konventionen såg dagen. Riksdagen har sålunda en-
dast valet mellan att godkänna konventionen i dess helhet för ra-
tifikation eller att avslå regeringens hemställan härom. På sistone
har man emellertid vid internationellt lagstiftningsarbete inom pri-
vaträtten börjat laborera även med tanken att i konventionsform
fastställa endast s. k. modellagar, från vilka avvikelser skulle kunna
ske i den nationella lagstiftningen. Det återstår emellertid ännu att
se huruvida denna utväg kommer att bliva anlitad och i så fall i vil-
ken utsträckning.

3—653503
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Vad nu framhållits kan ha sin betydelse när det gäller att taga
ställning till frågan huruvida man bör låta nordisk lagstiftning an-
gående något visst ämne anstå i avbidan på utgången av internatio-
nell sådan lagstiftning eller huruvida man tvärtom skall genomföra
den nordiska lagstiftningen först, innan man ger sig ut på det inter-
nationella planet.

Om man först deltar i det internationella konventionsarbetet, är
det tydligen av vikt att regeringarnas instruktioner till sina delega-
ter utformas så att dessa genom förslag, debattinlägg och röstningar
verkar för att konventionen får ett innehåll, svarande mot vad den
egna riksdagen kan väntas komma att godkänna. I motsatt fall före-
ligger ju risken att, när konventionen väl föreligger färdig och före-
lägges riksdagen, denna tager avstånd från de riktlinjer efter vilka
ombuden vid förhandlingarna instruerats att agera och förkastar kon-
ventionen.

Det skulle följaktligen kunna sägas att ju säkrare man anser sig
kunna vara angående vad opinionen i de nordiska länderna är be-
redd att godtaga som en för oss lämplig lösning av ett lagstiftnings-
problem, desto mindre borde betänkligheterna vara mot att direkt
deltaga i ett internationellt konventionsarbete på området i fråga.
Risken för opåräknade reaktioner på hemmaplanet är tydligen minst
beträffande konventioner angående frågor av utpräglat lagteknisk
natur, som bäst bedömes av regeringarnas experter. Större kan ris-
ken vara, när det gäller konventioner angående ämnen av stor prak-
tisk betydelse för medborgarna i gemen eller för vissa intressegrupper
med resonans i riksdagen. Då det blir fråga om att förbereda del-
tagande i internationella konventionsarbeten angående sådana äm-
nen, kan det sålunda vara anledning att taga också parlamentariska
kontakter.

Såsom självklart framstår väl numera att de nordiska ländernas
deltagande i internationell lagstiftning skall föregås av inbördes över-
läggningar, syftande till att såvitt möjligt nå fram till en överensstäm-
mande uppfattning i de frågor det gäller och ett gemensamt upp-
trädande vid förhandlingarna.

Om de nordiska länderna emellertid i någon lagstiftningsfråga som
är aktuell på det internationella planet skulle välja att hinna före
med en nordisk lagstiftning, innan de avgörande förhandlingarna om
en internationell konvention kommer till stånd, har man ju därmed
ryggen fri hemåt inför de internationella förhandlingarna. Detta kan
ju sägas vara en styrka, men det kan också medföra en fastlåsthet i
positionerna, ägnad att äventyra utgången av förhandlingarna. Ännu
är icke den experttyp utdöd som uppfattar det som ett kategoriskt
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imperativ att vid internationella förhandlingar övertyga de andra
konferensdeltagarna om förträffligheten av det egna landets lag och
om nödvändigheten av att göra denna till allmänt rättesnöre. Lätte-
ligen inses att, om alla framhärdade i en sådan attityd, konferens-
arbetet skulle hopplöst blockeras.

Det skulle m. a. o. här kunna uppträda individual- och national-
psykologiska symptom av samma slag som också skulle kunna upp-
stå inom Norden, om ett nordiskt land hunnit före de andra med
egen lagstiftning inom något visst område, innan några gemensamma
överläggningar kommit till stånd. Här skulle det däremot gentemot
yttervärlden bliva fråga om en nationalisme å cinq. I båda lägena
gäller emellertid uppenbarligen att förhandlarna måste se som sin
uppgift också att hemåt klargöra vad som kan vara indicerat att
ändra i den egna lagen, antingen därför att till äventyrs sakligt bättre
lösningar framkommit på andra håll — det skulle ju faktiskt kunna
tänkas — eller därför att en ändring ändock framstår såsom nödvän-
dig, om internationellt samförstånd skall kunna uppnås.

För att endast beröra några i tiden näraliggande situationer, i vilka
ordningsföljden mellan nordisk och internationell lagstiftning fått
betydelse, kan två exempel väljas från immaterialrättens marker.

Det första kan hämtas från den industriella äganderätten. När
Paris-konventionen angående skydd för industriell äganderätt senast
reviderades, vilket skedde vid en diplomatisk konferens i Lissabon
1958, behandlades även frågan om mönsterskyddet och i den revide-
rade konventionstexten kom att inflyta en artikel enligt vilken de
fördragsslutande staterna åtog sig att i sin nationella lag stadga möns-
terskydd, utan att därvid medgavs någon inskränkning i fråga om
de industrigrenar inom vilka skyddet skulle gälla. I Sverige är f. n.
mönsterskydd stadgat endast såvitt gäller metallindustrien. Som en
frukt av nordiskt samarbete har nyligen i vårt land framlagts ett be-
tänkande med förslag till ny lag om mönsterskydd. Under utrednings-
arbetets gång har man kommit fram till att mönsterskyddet bör ut-
sträckas till att gälla även inom andra industrier än metallindustrien,
men frågan har varit huruvida icke ett undantag borde göras för
textilindustrien och särskilt för konfektionsindustrien, för vars del
starkt accentuerade krav på sådant undantagande har rests. I betän-
kandet förordas likväl att mönsterskydd införes även inom textil-
och konfektionsindustrien. Det främsta skälet härför är att ett svenskt
tillträde till Paris-konventionens Lissabontext, som ur andra synpunk-
ter framstår såsom önskvärt, icke lär kunna ske, om icke vår lag un-
dergår en sådan ändring. Här är alltså ett fall där den nordiska lag-
stiftningen kommer en akt efter den universella och där det genom
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den senare skapats ett tvångsläge i en fråga som icke varit slutligt
genomdiskuterad här hemma.

När det åter gäller skyddet för den litterära och konstnärliga ägan-
derätten, är läget det motsatta. Bern-konventionen, vari detta skydd
är internationellt förankrat, reviderades senast vid en diplomatisk
konferens i Bryssel 1948 och nu förestår en ny revisionskonferens i
Stockholm 1967, till vilken alltså Sverige står som inbjudande makt.
Här är förhållandet att ett nordiskt samarbete för ny upphovsrätts-
lagstiftning, vilket var inlett redan före Brysselkonferensen, och som
därefter fick inriktas på att överföra dennas resultat till de nordiska
lagarna, kom att täcka även nya frågor, som icke fått någon lösning
i Bryssel och som delvis hänger samman med den fortgående tek-
niska utvecklingen inom t. ex. televisionen. Frukten av detta nordiska
samarbete blev de nya nordiska upphovsrättslagarna från de första
åren på 1960-talet, vilka fört utvecklingen vidare, utöver det stadium
som representeras av Bern-konventionens Brysseltext. Vid förbere-
dandet av den instundande Stockholmskonferensen, varvid Sverige
haft ett särskilt ansvar som inbjudande och därmed även förslags-
ställande makt, har det uppenbarligen varit en stor tillgång att som
bakgrund ha haft denna nya nordiska lagstiftning, samtidigt som det
gällt att icke framkalla det intrycket att man från nordisk sida icke
kunde tänka sig att på det universella planet andra lösningar kunde
vara indicerade än som återfinnes i de nordiska lagarna.

Här har alltså den nordiska lagstiftningen hunnit före den univer-
sella, vilket är motsatsen till det läge som rådde vid Brysselkonferen-
sen 1948 och får antagas medföra en större fastlåsthet av de nordiska
positionerna vid den blivande Stockholmskonferensen.

I de två nu nämnda, från immaterialrätten hämtade exemplen gäl-
ler det sålunda att avstämma nordisk lagstiftning mot internationell
lagstiftning, som syftar till universalitet. Det ges emellertid också ex-
empel på att de nordiska staterna lyckats deltaga i sådan lagstiftning
under bevarande av sin inbördes rättsgemenskap orubbad. I 1964 års
Haag-konventioner rörande uniforma lagar om internationella köp av
lösa saker och om slutande av avtal om sådana köp öppnas sålunda
möjlighet för stater, som redan i förhållandet sinsemellan tillämpar
överensstämmande regler om avtal och köp, att gemensamt förklara att
de icke anser sig vara skilda stater i de uniforma lagarnas mening.
En sådan förklaring medför att de uniforma lagarna icke blir till-
lämpliga på avtal mellan parter med rörelse eller hemvist i de ifråga-
varande staterna.

Det sagda får här räcka som exempel på olika mönster som kan
förekomma när det blir fråga om att avväga nordisk lagstiftning mot
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universell lagstiftning. Angående förhållandet mellan dessa båda slag
av lagstiftning må endast två ytterligare synpunkter av mera allmän
natur anföras. Den ena, som redan berörts i det föregående, gäller
relationerna till utvecklingsländerna. I många sammanhang kan det
framstå såsom önskvärt att få med dessa länder i internationell lag-
stiftning angående privaträttsliga ämnen, samtidigt som de ännu icke
hunnit så långt i utveckling att de anser sig kunna giva sin nationella
lagstiftning samma innehåll som industriländernas i de hänseenden det
gäller. Det blir då ett problem hur man skall kunna finna övergångs-
former som medger att utvecklingsländerna anslutes till gamla etable-
rade konventionssystem utan att till en början ådraga sig alla de
skyldigheter som dessa ålägger de fördragsslutande staterna, men
också utan att dessa eftergifter åt utvecklingsländerna medför ett
sänkande av den nivå på vilken konventionerna i fråga fört upp lag-
stiftningen i industriländerna. Frågor av denna innebörd har in-
ställt sig t. ex. inom upphovsrätten, där de kommer upp till behand-
ling vid den blivande Stockholmskonferensen för revision av Bern-
konventionen och de kan komma att bliva aktuella också inom andra
områden av privaträtten med internationella aspekter.

Ett annat drag i tiden är att gränsen mellan den inre rättsord-
ningen, däribland privaträtten, över vilken staterna själva bestäm-
mer, och folkrätten, som ålägger dem förpliktelser gentemot var-
andra, successivt förskjutes till förmån för folkrätten. En mäktig driv-
kraft härvid är den betydelse som efter det andra världskrigets slut
som en följd av den föregående tidens erfarenheter tillagts de mänsk-
liga rättigheterna och som medfört att respekterandet av dessa, också
i staternas förhållande till sina egna medborgare, kommit att be-
traktas som en internationell angelägenhet av största vikt både för
att tillfredsställa världssamvetets krav och för att förebygga sådana
kränkningar av de mänskliga rättigheterna inom ett land genom vilka
dettas styresmän skulle kunna få möjlighet att sätta freden och sä-
kerheten i fara. Med utgångspunkt från den av FN år 1948 antagna
universella deklarationen om de mänskliga rättigheterna har sålunda
inletts ett arbete på universell lagstiftning i hithörande ämnen,
av vilka det senaste utslaget är den av FN:s generalförsamling hös-
ten 1965 antagna konventionen mot rasdiskriminering.

De nordiska ländernas hållning till denna sistnämnda interna-
tionella lagstiftning, vars blickfält omfattar stora delar av staternas
inre rättsordning, förefaller att kunna röna inverkan av bl. a. följande
två faktorer. Å ena sidan anser man sig i våra länder med deras
gamla frihetstraditioner icke för egen del behöva någon ny lagstift-
ning inriktad på garantier för de mänskliga rättigheterna, men å
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andra sidan vill man icke undandraga sig att medverka i en inter-
nationell lagstiftning varav behovet gjort sig känt i större samman-
hang, även om detta skulle kunna medföra skyldighet att här hemma
genomföra lagstiftning som icke i och för sig skulle ha befunnits
indicerad från nationella utgångspunkter. Den nyss nämnda konven-
tionen mot rasdiskriminering erbjuder sålunda exempel härpå.

Här må emellertid erinras också om Europarådets konvention om
de mänskliga rättigheterna, enligt vilken de avtalsslutande staterna
förpliktat sig att garantera envar som befinner sig under deras juris-
diktion en rad närmare definierade rättigheter. Genom denna kon-
vention, som utgör en av Europarådets främsta skapelser, har de del-
tagande staterna också underkastat sig kontroll genom särskilda
Europarådsorgan av att konventionen efterleves.

En annan utvidgning av folkrättens domäner härflyter från den
likaledes av FN:s generalförsamling proklamerade principen om fol-
kens rätt att disponera över sina naturtillgångar. I dess släptåg föl-
jer en rad frågor om hur den principen skall förlikas med det folk-
rättsliga skyddet av utländsk privategendom, särskilt då av kapital
som investerats i jordegendomar eller eljest i företag, vilkas verk-
samhet är inriktad på utvinning av naturtillgångar. Vid de försök till
lösningar av dessa frågor som kan komma att göras inom som utom
FN kan uppmärksamhet påräknas för den hållning som kommer att
intagas av de nordiska länderna, vilka ådagalägger stort intresse för
utvecklingsländernas problem, samtidigt som de själva är kapitalex-
porterande.

Om man därefter från den universella lagstiftningen vänder blic-
ken till sådan regional lagstiftning utanför Norden som kan vara av
intresse för de nordiska länderna, är det till en början anledning att
något utförligare än som förut skett dröja vid vad som får anses ut-
göra väsensskillnaden mellan universell och regional lagstiftning. Ge-
nerellt kan väl sägas att den lagstiftning som syftar till universalitet
gäller ämnen, vilka antingen framstår såsom angelägna ur hela
mänsklighetens synpunkt, t. ex. folkrättens regler för sammanlevna-
den mellan staterna och de mänskliga rättigheterna, eller också rör
underlättandet av samfärdseln i allmänhet länder och kontinenter
emellan.

Som regional äger man däremot beteckna en lagstiftning som syf-
tar till en total eller partiell unifiering av rätten inom en krets av var-
andra närstående stater, för vilka en sådan unifiering i och för sig
framstår såsom eftersträvansvärd, detta just därför att staterna i frå-
ga vilja bilda en gemenskap. En region i denna bemärkelse består
oftast av stater som geografiskt gränsar till varandra, såsom fallet
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är med de nordiska länderna och med Benelux-staterna. Enbart
geografisk närhet är likväl icke en tillräcklig grund för regional lag-
stiftning, i det känslan av gemenskap framför allt betingas av fak-
torer sådana som likheter i befolkningens sammansättning och över-
ensstämmelser i fråga om språk, religion och statsskick, gemensamt
kulturarv och gemensam historia. Om sådana föreningsband är till-
räckligt starka, kan regionala bildningar i den bemärkelse varom nu
är fråga, uppstå även utan att omedelbart geografiskt samband före-
ligger. På våra breddgrader kan man som ett historiskt sådant ex-
empel anföra den utbredning som Lübecks rätt en gång hade. I våra
dagar skulle man kunna peka på det föreningsband som common law
fortsätter att utgöra mellan de numera självständiga stater som tidi-
gare ingick i det brittiska imperiet eller på den franska rättens ställ-
ning i de många afrikanska stater som under den nu avslutade kolo-
nialepoken blev delaktiga i fransk kultur. Ordet koloni har i våra
dagar som bekant kommit i vanrykte, men i vissa förbindelser har det
haft en annan klang och skulle kanske kunna få det igen, även om
vägen härför måste tagas över latinet. Är det t. ex. icke för Rhenlan-
dets största stad en källa till stolthet att den en gång hette Colonia
Agrippina, varur namnet Köln är härlett?

Regionala företeelser på rättslivets område kan sålunda vara en
följd av att en sammanhängande statsbildning upplöses, men det kan
också tvärtom förhålla sig så, att en unifiering av rätten i regionala
former föregår de berörda staternas uppgående i en större enhet,
eventuellt en federal sådan. Så föregick t. ex. det Nordtyska Förbun-
det Bismarcks tyska kejsarrike.

Norden utgör, som förut sagts, en region inom vilken unifieringen
av de olika däri ingående ländernas lagar gjort stora framsteg och
avses skola fortgå. Om man emellertid frågar sig till vilka andra re-
gioner, större än Norden, våra länder eller något eller några av dem
är att hänföra, är i första hand att nämna Europarådet. Av denna
organisation av stater är Danmark, Island, Norge och Sverige med-
lemmar. Europarådets i dess stadgar angivna syfte är att åstadkom-
ma en fastare enhet mellan medlemsstaterna, bl. a. genom ett ge-
mensamt handlingsprogram på det rättsliga området. Alltsedan Euro-
parådets tillkomst 1949 har också inom dess ram bedrivits en livlig
lagstiftningsverksamhet, som resulterat i en rad konventioner inom
olika rättsområden. Den fortsatta planläggningen av unifieringsarbe-
tet sker vid regelbundet avhållna konferenser mellan de europeiska
justitieministrarna och inom en däremellan sammanträdande fast ex-
pertkommitté för juridiskt samarbete. Att de av våra länder som är
medlemmar av Europarådet deltager i detta europeiska lagstiftnings-
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arbete framstår som en självklarhet, liksom att de därvid håller fort-
löpande nära kontakt med varandra för att tillgodose gemensamma
nordiska synpunkter på de olika konventionstexternas utformning.
Vad förut sagts angående förhållandet mellan nordisk lagstiftning och
universell lagstiftning äger f. ö. i viss mån tillämpning även på för-
hållandet mellan nordisk lagstiftning och denna europeiska lagstift-
ning. Att märka är emellertid att det inom Europarådet under ett
konventionsarbetes fortgång gives tillfälle även för en parlamenta-
risk opinion att göra sig hörd på det europeiska planet, nämligen
genom Europarådets av ledamöter av medlemsstaternas parlament
sammansatta rådgivande församling. Ett särskilt problem innebär
tydligen att Finland står utanför Europarådet, vilket bör föranleda
de andra nordiska staterna att vaka över att det europeiska samar-
betet icke för deras inre rättsordning medför resultat som ger upp-
hov till sprickor i rättsgemenskapen mellan dem och Finland.

Om Europarådet sålunda bildar ramen för en europeisk lagstift-
ning vari fyra av de nordiska länderna sedan länge medverkar, finns
det också en annan regional organisation i Europa, nämligen den
Gemensamma Marknaden, inom vilken pågår en omfattande rätts-
bildning av intresse även för de nordiska länderna, ehuru de f. n.
samtliga står utanför denna organisation. Den ekonomiska integra-
tion av vårt gamla Europas kärnländer vartill den Gemensamma
Marknaden syftar förutsätter en nydaning och unifiering av viktiga
delar av de deltagande staternas inre rättsordning i vad gäller t. ex.
bolagsrätt, patenträtt, etableringsrätt och regler angående konkur-
rensbegränsning. Tilllämpning och vidare utveckling av denna nya
europeiska rätt har dessutom delvis anförtrotts åt en för ändamålet
skapad överstatlig domstol, till vilken även enskilda företagare har
tillträde. Frågan huruvida vid en unifierad lagstiftning bevarandet
av den sålunda skapade rättsenheten icke kräver även gemensamma
domstolar, eller rättare en gemensam överdomstol, ligger ju i för-
längningen av ämnet för detta inledningsföredrag, men dess existens
kan här endast antydas.

Den rättsbildning som här sålunda är i full gång kan bli av största
betydelse även för våra länder den dag även dessa skulle komma att
knytas till den Gemensamma Marknaden och är redan i dag ägnad
att medföra verkningar även för vårt näringsliv. Hur nära den lag-
stiftning som äger rum inom den Gemensamma Marknaden kan be-
röra oss framgår t. ex. därav att man inom den Gemensamma Mark-
naden var på väg att skrida till gemensam lagstiftning angående
köprätten samtidigt som de sedermera vid Haagkonferensen 1964
antagna konventionerna i ämnet började taga form. Eftersom des-
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sa konventioners innehåll tecknade sig att bli tillfredsställande även
ur den Gemensamma Marknadens synpunkt, beslöt man sig emel-
lertid inom denna för att inställa motsvarande lagstiftningsarbete i
avvaktan på utgången av Haagkonferensen. Dennas resultat har den
Gemensamma Marknaden numera förklarat sig beredd att godtaga.
De nordiska länderna, vilka hörde till dem som medverkade till upp-
rättandet av Haag-konventionerna, måste tydligen med tillfredsstäl-
lelse hälsa denna utgång beträffande förhållandet till den Gemen-
samma Marknaden när det gäller ett så centralt område av han-
delsrätten.

Inom många andra rättsområden fortgår emellertid inom den Ge-
mensamma Marknaden en självständig rättsbildning som vi har all
anledning att uppmärksamt följa med tanke på vad framtiden kan ha
i beredskap för oss. Vi vet att från våra regeringars sida denna ut-
veckling bevakas genom särskilt utsedda experter och att följakt-
ligen på regeringsplanet här upprätthålles en beredskap. Det är emel-
lertid anledning även för vidare kretsar av nordiska jurister att hålla
sig å jour med framväxandet av den europeiska rätt som är den Ge-
mensamma Marknadens. Nordiska jurister har ju f. n. icke möjlig-
het att medverka vid utformandet av denna europeiska rätt, vilken
sålunda tar form uteslutande under inflytande av de kontinentala
rättssystem ur vilka den framgår. För att kunna tillägna sig den-
samma kommer att erfordras förtrogenhet med det rättsliga tänkan-
det liksom med den rättsliga terminologien i den Gemensamma Mark-
nadens nuvarande medlemsstater. En icke oväsentlig omständighet är
härvid att den Gemensamma Marknaden f. n. har fyra officiella språk,
av vilket intet är engelska, det språk som för de flesta nordiska ju-
rister utgör det främsta internationella språket, för många det enda
språkliga kommunikationsmedlet med yttervärlden. Den inlevelse i
kontinentalt rättstänkande och rättsspråk som en blivande anpass-
ning till den Gemensamma Marknaden kan komma att kräva är i
England föremål för stor uppmärksamhet. En engelsk universitets-
lärare och kännare av den gemensamma marknaden E. H. Scamell
från University College of London har sålunda häromåret i en fram-
ställning av de problem som här möter uttryckt sig på följande sätt:

»With regard to legal education, the wisdom of the current policy
to oust Roman law from the scene of both academic and professional
examinations may be doubted. Perhaps now more than ever before
in recent history it is important for us to be able to understand the
basis of Continental jurisprudence. It should, I think, also be borne
firmly in mind that the language barrier, if not broken down, could
place English lawyers at a real disadvantage. In the first place, since
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there are, at present, four official languages of the European Court
of Justice and proceedings may be taken in any one of them, it is
clear that appointments to the bench and permanent staff of the
Court will be made only from amongst lawyers who have the neces-
sary linguistic qualifications. It is also clear that in order to succeed
as a Common Market lawyer linguistic knowledge will be indispen-
sable. Even if, in the event of the United Kingdom being admitted
as a member, English were added to the official languages of the
Court, this would in no way override the above considerations.

During the years which lie immediately ahead, English lawyers
cannot participate in the evolution of Common Market law. These
years may well see the emergence of a group of specialists in Com-
mon Market law. English lawyers must, I submit, equip themselves
now to keep pace with Common Market legal developments and lay
the foundation for possible future participation.»

Här hörde vi alltså en engelsk röst.
Vad här uttalats synes ha lika stor giltighet för Norden och be-

lyser nödvändigheten av en beredskap här hemma även hos andra
än ett fåtal regeringsexperter inför vad den fortsatta utvecklingen av
Gemensamma Marknadsfrågor kan komma att medföra för vår del.
Oberoende av vilka former ett eventuellt närmande till den Gemen-
samma Marknaden för vår del skulle komma att taga, lär angelägen-
heten av att även hos oss bygga upp en sådan beredskap svårligen
kunna bestridas och en livligare diskussion av hithörande problem sy-
nes därför vara påkallad.

Vi har alltid stått öppna för rättsinflytelser utifrån, om än i skif-
tande grad under olika tider. Ett av de äldsta vittnesbörden därom
finns i den äldre Västgötalagen, där det för äldre nordisk rättsupp-
fattning främmande testamentet trängt in i den formen att det stad-
gades att ingen kan på sin dödsdag ge bort gods från sin arvinge,
med mindre arvingen säger ja därtill, men tillfogas det: Så säga lärde
män att enligt Guds rätt får man icke säga nej därtill.

På samma sätt som i den tiden lärde män med den kanoniska la-
gen i bakgrunden för tvivlande västgötabönder predikade att hänsyn
till själens frälsning krävde att man fick göra testamente, kan i våra
dagar utländska lärde män komma att undervisa oss om att den nya
europeiska rätten kräver att vi ändrar vår näringslagstiftning på det
ena eller andra sättet. Vi behöver" då egna lärde män som kan på
jämställd fot taga upp sådana resonemang med dem.

Om det tillätes mig att sluta med en annan liten historisk parallell,
så skulle jag vilja erinra om att vi en gång hade en svensk kungason,
som hamnade på Polens tron, Sigismund III. Det berättas att det i
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Polens gamla kungaborg om honom bland hans hovmän viskades att
tre ting på T vår konung ofärd vållat:

Tria t fecerunt regi nostro væ:
tenacitas, tarditas, taciturnitas.

Detta förefaller vara just tre egenskaper som Nordens jurister bör
akta sig för att lägga i dagen inför den utveckling som nu är i gång
inom den Gemensamma Marknaden.

På eftermiddagen fortsatte förhandlingarna med sektionsmöten i
Folkets hus.

I sektion A behandlades under ordförandeskap av højesteretssagfører
HJEJLE ämnet

Internationalt og nordisk lovsamarbejde

Referenten, Justitsministeriets kommitterede i lovgivningsspørgsmål,
kontorchef NIELS MADSEN, Danmark:

Det internationale lovsamarbejde — herunder også det nordiske — er
i de senere år vokset så betydeligt, at der er rimeligt at sætte organi-
sation af og principerne for dette samarbejde på programmet. Det
er også naturligt, at disse problemer drøftes netop på det nordiske
juristmøde, som altid har haft stor betydning for det nordiske lov-
samarbejde. Det helt generelle spørgsmål om betydningen af det
internationale lovsamarbejde er behandlet i Hovrättspresident Sture
Petréns foredrag i plenarmødet i formiddags og jeg vil derfor be-
grænse mig til nogle mere konkrete problemer i samarbejdet.

Det vil føre for vidt her at gøre rede for organisationen af de insti-
tutioner, som varetager det internationale samarbejde. Jeg må her
henvise til min skriftlige redegørelse i indlægget. Jeg vil dog nu prøve
at følge et forslag, som det går gennem de Forenede Nationer, Euro-
parådet og gennem det nordiske samarbejde. Hvis vi først interes-


