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Det internationale og det nordiske lovsamarbejde har i de senere år-
haft en sådan stigende vækst og betydning, at der er god grund til på
et nordisk juristmøde at drøfte dette samarbejde.

Til støtte for en sådan drøftelse gives i det følgende en summarisk
redegørelse for den nuværende organisation af dette lovsamarbejde
inden for den klassiske juras område og en oversigt over de væsent-
ligste af de aktuelle emner, der behandles.

Den generelle bedømmelse af betydningen af det internationale og
nordiske lovsamarbejde bliver genstand for et foredrag på juristmø-
dets plenarmøde. Dette spørgsmål vil derfor ikke blive behandlet i
dette skriftlige indlæg, i hvis andet afsnit der alene vil blive rejst en
række konkrete problemer, som sammen med det generelle indlæg
på plenarmødet kan tjene som oplæg til sektionsmødets diskussion af
det internationale og nordiske samarbejde.

Når der i det følgende tales om internationalt lovsamarbejde, ses
der bort fra det nordiske samarbejde, som behandles særskilt.

1. Oversigt over organiseringen af internationalt og nor-
disk lovsamarbejde

A. Internationalt lovsamarbejde

I modsætning til det nordiske lovsamarbejde finder det internationale
lovsamarbejde almindeligvis sted på traktatmæssigt grundlag, d. v. s.
at der inden for de internationale organisationer vedtages traktater
om lovgivningsspørgsmål, som forpligter de deltagende stater. For de
nordiske landes vedkommende medfører vedtagelsen af sådanne trak-
tater, at landene, hvis traktaten er i strid med gældende national ret,
i de nationale lovgivende forsamlinger må gennemføre lovændringer.
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En oversigt over det internationale lovsamarbejde må derfor inde-
holde en redegørelse for strukturen i de vigtigste af de internationale
organisationer, og det er naturligt i forbindelse hermed at nævne nogle
af de aktuelle lovsamarbejdsspørgsmål, som de enkelte organisationer
for tiden beskæftiger sig med.

1. De forenede Nationer
De forenede Nationers arbejde på det juridiske område udføres i
første række af følgende organer og institutioner, hvis indbyrdes for-
hold er fremstillet skematisk i nedenstående oversigt:

1. Generalforsamlingen.
2. Generalforsamlingens 3. udvalg, der behandler sociale, humani-

tære og kulturelle anliggender, herunder spørgsmål om menneskeret-
tigheder.

3. Generalforsamlingens 6. udvalg, der behandler juridiske, over-
vejende folkeretlige spørgsmål.

4. Folker et skommissionen (International Law Commission), der er
nedsat af generalforsamlingen i 1947 med den opgave at fremme
folkerettens udvikling og kodificering. Kommissionen består af 25
folkeretseksperter, der optræder i denne egenskab og ikke som repræ-
sentanter for deres regeringer. Medlemmerne vælges af generalforsam-
lingen for 5 år ad gangen.

5. Det økonomiske og sociale råd (ECOSOC), som blandt andet
har til opgave at varetage opgaver på menneskerettighedernes og
strafferettens område. Rådet består af 27 medlemmer, der vælges af
generalforsamlingen for 3 år ad gangen.

6. Den økonomiske kommission for Europa (ECE), som behandler
en lang række europæiske problemer i forbindelse med handel, in-
dustri, landbrug, transport. Kommissionen omfatter de europæiske
medlemslande.

7. Den sociale kommission, blandt hvis særlige opgaver kan nævnes
varetagelsen af FN's indsats på kriminalpolitikens område. Kommis-
sionen består af 21 medlemmer, der vælges af Det økonomiske og so-
ciale Råd.

8. Kommissionen angående kvinders retsstilling, der er sammensat
og valgt på samme måde som den sociale kommission.

9. Menneskerettighedskommissionen, der består af 21 medlemmer,
der vælges af Det økonomiske og sociale Råd.

10. Sekretariatet, som har en særlig europæisk afdeling i Genéve.



Internationalt og nordisk lovsamarbejde

Af aktuelle emner af mere almindelig interesse kan inden for folke-
retten nævnes følgende af folkeretskommissionen foreslåede konven-
tioner, der derefter er vedtaget på diplomatiske konferencer indkaldt
af FN:
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1. Genéve-konventionerne af 1958 om retsordenen på havet:
a. Konvention om fiskeri på det åbne hav og bevarelse af dets

levende rigdomskilder.
b. Konvention om det åbne hav.
c. Konvention om det ydre territorialfarvand og den tilstøden-

de zone.
d. Konvention om den kontinentale sokkel.

2. Wiener-konventionen af 18. april 1961 om diplomatiske forbin«
delser.

3. Wiener-konventionen af 24. april 1963 om konsulære forbindel-
ser med to protokoller om tvungen bilæggelse af tvistigheder og om
erhvervelse af statsborgerret.

Inden for civilretten kan nævnes to konventioner om voldgift, nem-
lig New York-konventionen af 10. juni 1958 om anerkendelse og ekse-
kution af udenlandske voldgiftsafgørelser, der er udarbejdet af et af
Det økonomiske og sociale Råd nedsat ekspertudvalg og vedtaget på
en af De forenede Nationer indkaldt diplomatisk konference, og
Genévekonventionen om voldgift i international handel udarbejdet
af en arbejdsgruppe, nedsat af ECE.

FN har med udgangspunkt i menneskeretserklæringen af 10. de-
cember 1948 udfoldet store bestræbelser for at fremme menneskeret-
tighederne. Arbejdet hermed udføres dels i plenarforsamlingen, dels
— under Det økonomiske og sociale Råd (ECOSOC) — i menneske-
rettighedskommissionen, der har etableret en fast underkomité angå-
ende spørgsmål om forebyggelse af diskrimination og beskyttelse af
mindretal, og som( i øvrigt benytter sig af ad hoc-underkomiteer og
rapportører med særligt afgrænsede opgaver. Af aktuelle spørgsmål
i plenarforsamlingen kan nævnes udkast til internationale konven-
tioner om borgerlige og politiske rettigheder, om økonomiske, sociale
og kulturelle rettigheder og om afskaffelse af alle former for race-
diskrimination, der alle er udarbejdet af menneskerettighedskommis-
sionen og nu er optaget på dagsordenen for plenarforsamlingen, hvor
de behandles i 3. udvalg. I menneskerettighedskommissionen arbejdes
der endvidere for tiden med et udkast til deklaration og udkast til
konvention om afskaffelse af alle former for religiøs intolerance og
med undersøgelse af spørgsmålene om retten til frihed for vilkårlig
arrest, tilbageholdelse og forvisning og om anholdtes og fængsledes
ret til at sætte sig i forbindelse med forsvarere etc. Menneskerettig-
hedskommissionens underkomité om forebyggelse af diskrimination og
beskyttelse af mindretal arbejder bl. a. med problemer om frihed til
udøvelse af politiske rettigheder, om lighed i retsanvendelsen og om
retsstillingen for børn uden for ægteskab.
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FN's arbejde med strafferet og kriminalpolitik hører under FN's
sociale kommission og dermed under ECOSOC. Det er aftalt, at alle
FN-lande udpeger en eller flere korrespondenter, der skal give op-
lysninger til FN's afdeling for sociale spørgsmål om udviklingen i det
pågældende land og virke som rådgivere over for afdelingen, at der
hvert 5. år indkaldes til en international kongres til behandling af
almindelige spørgsmål, at der oprettes rådgivende grupper, som skal
mødes hvert andet år eller oftere og behandle mere begrænsede
spørgsmål, og at der kan indkaldes ad hoc-ekspertkomiteer som råd-
givende for generalsekretæren og den sociale kommission. Et af de
vigtigste resultater af dette arbejde er standard minimumsreglerne
for behandling af fanger, som blev vedtaget i 1955 på den første inter-
nationale kongres, og som derefter blev godkendt af ECOSOC i 1957.
For tiden overvejes en ændring af organisationen af FN's arbejde med
strafferet og kriminalpolitik.

2. Europarådet
Europarådets arbejde på det lovgivningsmæssige område udføres af
følgende organer, hvis indbyrdes forhold er fremstillet skematisk i
nedenstående oversigt:

1. Ministerudvalget består af samtlige medlemslandes udenrigs-
ministre eller stedfortrædere for disse. Udvalget har navnlig til opgave
efter indstilling fra den rådgivende forsamling eller af egen drift at
overveje, hvilke skridt der måtte være påkrævet til fremme af rådets
formål. Udvalgets beslutninger herom, der kan have form af anbe-
falinger til medlemslandene, meddeles disse af rådets generalsekretær.

2. Den rådgivende forsamling, hvis medlemmer udpeges af med-
lemslandenes parlamenter, har til opgave at drøfte anliggender, der
ligger inden for rådets formål og virkefelt, og forelægge resultatet af
sine overvejelser i form af indstillinger til ministerudvalget.

3. Den rådgivende forsamlings juridiske udvalg forbereder de juri-
diske spørgsmål, som optages på forsamlingens dagsorden.

4. Ekspertudvalget vedrørende menneskerettigheder har til opgave
nærmere at overveje de spørgsmål om ændring af menneskerettig-
hedskonventionen, som henvises til det af ministerudvalget.

5. Kriminalkomiteen (ECCP), der har til opgave at behandle kri-
minalitetsproblemer.

6. Udvalget for juridisk samarbejder (CCJ) har navnlig til opgave
at overvåge gennemførelsen af et af ministerudvalget vedtaget pro-
gram for det europæiske samarbejde på det juridiske område, at over-
veje udvidelser eller begrænsninger af dette program og at gennemgå
rapporter m. v. fra ekspertudvalg o. 1., før disse forelægges for mini-
sterudvalget.
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7. Sekretariatet. Under sekretariatet hører bl. a. et direktorat for
menneskerettigheder og et direktorat for juridiske anliggender. Det
sidstnævnte består af en strafferetsafdeling, der virker som sekretariat
for kriminalkomiteen, og en almindelig afdeling, hvis 1. sektion betje-
ner udvalget for juridisk samarbejde og de under dette hørende ud-
valg.

8. Stor betydning har også de møder mellem de europæiske justits-
ministre^ som afholdes med et par års mellemrum.

Der er endvidere oprettet særlige organer til at sikre opfyldelsen af
den europæiske menneskerettighedskonvention, nemlig dels en euro-
pæisk kommission for menneskerettigheder, dels en europæisk domstol
for menneskerettigheder.

Kommissionen kan modtage klager over overtrædelser af konven-
tionen fra de kontraherende stater og også fra enkeltpersoner, hvis
vedkommende stat anerkender kommissionens kompetence til at mod-
tage sådanne klager. Danmark, Island, Norge og Sverige har aner-
kendt denne kompetence.

Kommissionen skal afvise andragender, hvis de er åbenbart ugrun-
dede, eller hvis de frister, der er fastsat i konventionen, ikke er over-
holdt.

Når kommissionen antager en sag til nærmere prøvelse, skal den
stille sig til rådighed for parterne med det formål at opnå en minde-
lig løsning af sagen, og hvis dette ikke lykkes, skal den udarbejde en
beretning til Europarådets ministerudvalg om sagens kendsgerninger
og anføre sin opfattelse af, om vedkommende stat har overtrådt kon-
ventionen. Ministerudvalget skal derefter afgøre, om der foreligger en
krænkelse af konventionen, og i bekræftende fald fastsætte en frist,
inden for hvilken vedkommende stat skal træffe de forholdsregler,
som ministerudvalgets afgørelse medfører. Ministerudvalgets afgø-
relser er bindende for staterne.

Såfremt vedkommende stat har anerkendt domstolens kompetence,
og det har Danmark, Island og Norge, er der mulighed for, at kom-
missionens afgørelse kan indbringes for domstolen i stedet for mini-
sterudvalget. Det er imidlertid kun vedkommende stat og kommissio-
nen, men altså ikke vedkommende enkeltperson, der kan indbringe
en sag for domstolen. Domstolens afgørelse er endelig, og ministerud-
valget skal påse, at den fuldbyrdes.
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Ekspertudvalg og underudvalg.
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I Europarådet arbejdes der i øjeblikket inden for mange områder
med konventioner m. v., som vil give anledning til mere eller mindre
ensartet lovgivning i de europæiske lande. Her skal kun nævnes nogle
få emner inden for civilretten, menneskerettighederne og strafferetten.

Af aktuelle emner inden for civilretten kan nævnes, at to af ekspert-
udvalg udarbejdede konventioner om en fælles lov i Europarådslan-
dene vedrørende voldgift og om skyldforhold i fremmed valuta for ti-

20—653503

9



10 Niels Madsen

den behandles i udvalget for juridisk samarbejde. En konvention om
hotelejeres ansvar, der er udarbejdet af et ekspertudvalg, er åbnet for
undertegnelse, men ingen af de nordiske lande har endnu undertegnet.

Inden for menneskerettighederne arbejdes der især på en effektivi-
sering og udvidelse af den europæiske menneskerettighedskonvention
af 1950, der trådte i kraft den 3. september 1953. Blandt de rettig-
heder, som denne konvention giver beskyttelse, kan nævnes ret til li-
vet, frihed for tvangs- og pligtarbejde, ret til frihed og personlig sik-
kerhed, ret til offentlig og retfærdig rettergang både i borgerlige sager
og i straffesager, forbud mod tilbagevirkende straffelove, ret til re-
spekt for privatliv, familieliv og korrespondance, religionsfrihed, yt-
ringsfrihed, forsamlingsfrihed, foreningsfrihed, ret til uddannelse og
til frie hemmelige valg af medlemmer til den lovgivende forsamling.

Kriminalretskomiteen har nedsat en række underudvalg, der bl. a.
arbejder med dødsstraf, korttidsbehandling af unge lovovertrædere,
forsorgen for betinget dømte og prøveløsladte, straffedommes interna-
tionale retskraft og staternes strafferetlige jurisdiktionskompetence.

3. Haagerkonjerencen
Den internationalprivatretlige Haagerkonference har til formål at ar-
bejde for en harmonisering af internationalprivatretlige regler.

Konferencen, der er en permanent institution med sæde i Haag,
ledes af en særlig kommission, etableret af den hollandske stat. Under
kommissionen er oprettet et permanent kontor.

Medlemmer af konferencen er de fleste vesteuropæiske stater samt
U. S. A., Japan, Jugoslavien, Israel, Tyrkiet og Ægypten. Konferen-
cen har afsluttet en samarbejdsaftale med Europarådet, og konferen-
cens generalsekretær overværer møderne i rådets udvalg for juridisk
samarbejde (CGJ).

Konferencen arbejder i særlige samlinger, der normalt afholdes
hvert 4. år. Seneste samling er afholdt i oktober 1964. Af de konven-
tioner, som konferencen har vedtaget, kan nævnes konventioner om
internationale løsørekøb (internationalprivatretlige regler, ejendoms-
rettens overgang, værnetingsaftaler), anerkendelse og fuldbyrdelse af
underholdsbidrag, testamentsformer, værgemål, adoption samt civil-
processuelle konventioner.

En konvention om anerkendelse og fuldbyrdelse af domme i civile
sager blev påbegyndt i 1964 og ventes færdiggjort på en ekstraordinær
samling i 1966, og på den kommende ordinære samling skal der bl. a.
arbejdes med et udkast til konvention om anerkendelse af skilsmisse,
separation og eventuelt omstødelse af ægteskab.
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4. Rominstituttet for udarbejdelse af ensartede regler inden for
privatretten

Instituttets opgave er i princippet først og fremmest at udarbejde ud-
kast til ensartede interne retsregler om forskellige forhold af interna-
tional karakter. Medlemmer af instituttet er de fleste europæiske
stater, samt en række ikke-europæiske stater.

Instituttet ledes af et præsidium, et styrelsesråd og en »perma-
nent-komité». Der afholdes årlige generalforsamlinger i Rom. Insti-
tuttet har fast sekretariat, der ledes af en generaldirektør. Instituttet
har afsluttet en samarbejdsaftale med Europarådet, og instituttets ge-
neralsekretær overværer møderne i rådets udvalg for juridisk sam-
arbejde (CCJ).

De udkast, som instituttet lægger navn til, er som regel udarbejdet
af specialkomiteer, eventuelt på grundlag af forudgående enkelt-
mandsundersøgelse.

Aktuelle er to af konventionerne om ensartede købe- og aftalelove
angående internationale løsørekøb, som er udarbejdet af specialko-
miteer. Konventionerne tilsigter at gennemføre i de nationale lovgiv-
ninger to love, der er optaget som bilag til konventionerne, og som
angår henholdsvis internationale varekøb og indgåelse af aftaler om
sådanne køb. Konventionerne er i 1964 vedtaget på en diplomatisk
»ad hoc»-konference i Haag (altså ikke af den under pkt. 3 nævnte
Haagerkonference). Især aftalelovskonventionen er af interesse for
de nordiske lande, idet dens lovudkast knytter sig ret nært til de gæl-
dende nordiske aftalelove. På visse punkter er mindre afvigelser be-
grundet i bevishensyn. Hvor de nordiske love lader det være afgøren-
de, om tilbud eller svar er kommet til modtagerens kundskab, lægger
udkastet i stedet vægt på løfteerklæringens fremkomst. Og hvor de
nordiske love lægger vægt på parternes subjektive forhold (uoverens-
stemmende og forsinkede accepter), anvender udkastet i stedet et
objektivt, men vagt kriterium.

Instituttet har planer om udarbejdelse af ensartede regler på en
række yderligere områder, særlig inden for formueretten.

5. De europæiske fællesskaber (EEC, EURATOM og Kul-
og Stålunionen)

Inden for fællesskaberne kan der som bekendt i vidt omfang forventes
gennemført harmonisering af lovgivningen enten ved gennemførelse
af særlige konventioner eller gennem direktiver om ændring af den
nationale lovgivning. Der foreligger udkast til konventioner om patent
og om anerkendelse og fuldbyrdelse af retsafgørelser. Endvidere er
spørgsmålet om udarbejdelse af udkast til en konvention om konkurs
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optaget til overvejelse. På en række specielle områder er direktiver
om harmonisering allerede vedtaget.

I anledning af Nordisk Råds rekommandation nr. 1/1962 om det
nordiske retsfællesskab og EEG er der i 19(52 nedsat et nordisk sam-
arbejdsudvalg, der særlig udveksler informationer vedrørende de
ovennævnte spørgsmål, og som endvidere samarbejder om de øvrige
juridiske og lovgivnings tekniske problemer, som tilslutning til fælles-
skaberne vil rejse.

6. ICAO (International Civil Aviation Organization)

ICAO's juridiske komité (Legal Committee) har på sit arbejdspro-
gram først og fremmest optaget spørgsmål vedrørende luftprivatret-
ten. Der er vedtaget konventioner bl. a. om international anerkendel-
se af rettigheder over luftfartøjer og om forbrydelser begået om bord
på luftfartøjer. Af aktuelle emner, der er optaget til drøftelse, kan
nævnes en revision af Romkonventionen af 1952 om skade tilføjet
tredjemand uden for luftfartøjet og nye konventioner om sammenstød
mellem luftfartøjer og om kontrolorganer for lufttrafik.

7. Den europæiske Transportministerkonference — CEMT
Konferencen består af de fleste vesteuropæiske lande og enkelte yder-
ligere lande. Den har fast sekretariat i Paris og beskæftiger sig med
alle arter af spørgsmål (økonomiske, administrative, tekniske) vedrø-
rende transport mellem medlemslandene, foruden vejtransport også
flod- og anden skibstransport, jernbane- og lufttransport.

Der er årligt 2 ordinære ministermøder, et antal stedfortrædermø-
der samt møder i en række arbejdsgrupper. Af særlig vigtighed er
arbejdet med ensartede europæiske færdselsregler, færdselstavler og
vej afmærkning.

8. Særligt om atomerstatning

1. Pariskonventionen af 29. juli 1960 om civilretligt ansvar over for
tredjemand på den nukleare energis område.

Denne konvention, der er afsluttet inden for OEEC, danner grund-
lag for en dansk lov af 16. maj 1962 om nukleare anlæg, men er ikke
ratificeret. Konventionen har endnu ikke ført til lovgivning i de andre
nordiske lande.

Konventionens hovedformål er for det første at yde skadelidende
beskyttelse ved at pålægge objektivt ansvar og at sikre en vis dækning
for erstatningskrav gennem en tvungen forsikring eller sikkerhedsstil-
lelse og for det andet at betrygge den nukleare industri ved at sætte
et maksimalansvar for hver nuklear ulykke, så'edes at industrien er i
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stand til at dække ansvaret gennem forsikring, og ved som hovedregel
at fritage andre end indehaveren af de nukleare anlæg, der har an-
svaret for skaden, for erstatningspligt.

2. Supplementskonventionen (Bruxelleskonventionen) til Pariskon-
ventionen, afsluttet 31. januar 1963.

Denne konvention er underskrevet af Danmark, Norge og Sverige,
men ikke ratificeret. Den tilsigter at skabe en slags overbygning over
Pariskonventionen, idet staterne kollektivt inden for visse grænser for
hver ulykke skal garantere, at der ydes erstatning.

3. Wienkonventionen af 21. maj 1963 om civilretligt ansvar for nu-
klear skade.

Denne konvention — der ikke er underskrevet eller ratificeret af
noget af de nordiske lande — tilsigter at skabe en praktisk talt ver-
densomfattende ensartet løsning af atomerstatningsproblemerne. Dens
principper stemmer i det væsentlige med Pariskonventionen.

4. Tillægsprotokollerne af 28. januar 1964 til de under 1 og 2
nævnte konventioner er udarbejdet med det formål at tilpasse Paris-
konventionen og Wienkonventionen til hinanden.

Der er i Danmark, Finland og Norge nedsat udvalg til at overveje,
om de ovennævnte konventioner bør ratificeres, og til at udarbejde
forslag til lovændringer herom.

B. Nordisk lovsamarbejde1

Som foran nævnt præges det nordiske lovsamarbejde i vidt omfang af,
at der, uden at der i forvejen er afsluttet konventioner mellem lan-
dene, søges udarbejdet ensartede love i de enkelte lande.

De nordiske juristmøder har stor betydning for dette samarbejde.
Mest iøjnefaldende har dette været, indtil samarbejdet i de senere år
er blevet mere fast organiseret. Men de nordiske juristmøder har sta-
dig stor betydning, bl. a. som inspirationskilde for samarbejdet og
som et velegnet forum til en mere almindelig drøftelse af lovsamar-
bejdsspørgsmål.

I det følgende gives en summarisk oversigt over den nuværende or-
ganisation af det nordiske lovsamarbejde.2

1 Se herved Nordskov Nielsen i »Juridisk Grundbog». København 1962, side
95—100.
2 Om den historiske udvikling se bl. a. W. E. von Eyben i Tidsskrift for Retts-
vitenskap 1960, side 299—322 med henvisninger.
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/. Nordisk Råd

Af stor betydning er den nordiske samarbejdsoverenskomst (Helsing-
fors-aftalen), som blev vedtaget af Nordisk Råd den 23. marts 1962
og samme dag underskrevet af repræsentanter for de fem nordiske
regeringer. Overenskomsten indeholder et særligt afsnit om retsligt
samarbejde, der lyder således:

Artikel 2
De kontraherende parter skal fortsætte arbejdet med at opnå den størst mu-
lige retslige ligestilling mellem statsborgere i et nordisk land, som opholder
sig i et andet nordisk land end hjemlandet, og opholdslandets statsborgere.

Artikel 3
De kontraherende parter skal søge at lette adgangen for statsborgere i et
nordisk land til at opnå statsborgerskab i et andet nordisk land.

Artikel 4
De kontraherende parter skal fortsætte lovgivningssamarbejdet med henblik
på at opnå den størst mulige overensstemmelse på privatrettens område.

Artikel 5
De kontraherende parter bør tilstræbe ensartede bestemmelser om forbry-
delser og strafferetlige retsfølger.

Med hensyn til forbrydelser, der er begået i et nordisk land, bør efter-
forskning og strafforfølgning i videst mulig udstrækning kunne finde sted i
et andet nordisk land.

Artikel 6
De kontraherende parter skal tilstræbe indbyrdes samordning af anden lov-
givning end den her nævnte på områder, hvor dette findes hensigtsmæssigt.

Artikel 7
Enhver af de kontraherende parter bør virke for at gennemføre sådanne be-
stemmelser, at afgørelser truffet af domstole eller andre myndigheder i et
andet nordisk land tillige kan fuldbyrdes inden for partens område.

Af betydning for det foreliggende emne er også følgende bestem-
melse i aftalens afsnit om formerne for nordisk samarbejde.

Artikel 35
For at nå de mål, som er angivet i denne overenskomst, bør de kontrahe-
rende parter til stadighed rådføre sig med hverandre, og hvor behov derfor
foreligger, træffe samordnende foranstaltninger.

Dette samarbejde skal som hidtil finde sted på ministermøder, inden for
rammerne af Nordisk Råd og dets organer i overensstemmelse med de ret-
lingslinjer, som er afstukket i vedtægten for rådet, i særlige samarbejdsor-
ganer eller mellem vedkommende myndigheder.

Artikel 36
Nordisk Råd bør have lejlighed til at ytre sig om nordiske samarbejdsspørgs-
mål af principiel betydning, såfremt dette ikke af tidsmæssige hensyn er
ugørligt.
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Artikel 37
Bestemmelser, som er blevet til efter samarbejde mellem to eller flere
kontraherende parter, må ikke ændres af en part, med mindre de øvrige par-
ter underrettes derom. Sådan underretning kræves dog ikke i hastende til-
fælde, eller hvor det drejer sig om bestemmelser af mindre betydning.

Rådets arbejde med juridiske problemer forberedes i det juridiske
udvalg, som har et nært samarbejde med justitsministrene. Der af-
holdes således flere gange om året fællesmøder mellem det juridiske
udvalg og justitsministrene. Rådets rekommandationer går ofte ud på,
at et emne tages op til nordisk samarbejde, men kan også tage stilling
til forslag, som allerede er behandlet af nordiske udvalg.

Rådet har i 1956 vedtaget følgende rekommandationer om orga-
nisationen af det nordiske lovgivningsarbejde:
»Nordisk Råd henstiller til regeringerne at drage omsorg for, at samarbej-
det i lovgivningsspørgsmål med nordisk aspekt tilrettelægges således, at den
størst mulige overensstemmelse opnås mellem landenes lovgivning, og hen-
leder i denne forbindelse særlig opmærksomheden på det ønskelige i, at sam-
arbejdende kommissioner i de forskellige lande afgiver betænkning samti-
dig, at fællesnordiske lovforslag behandles samtidig i de forskellige landes
parlamenter samt i, at samarbejdet ved lovforberedelsen udstrækkes ud over
kommissionsarbejdet i form af gensidig orientering mellem vedkommende
embedsmænd og eventuelt tillige ved direkte forbindelse mellem de enkelte
landes parlamentsudvalg eller forelæggelse af lovforslag for rådet, hvor disse
fremgangsmåder kan antages at øge mulighederne for et fælles resultat af
lovgivningsarbejdet.»

2. De nordiske justitsminister mø der

Disse møder afholdes mindst én gang årligt. Der tages her stilling til,
hvilke emner der bør tages op med henblik på ensartet nordisk lov-
givning, og det løbende samarbejde drøftes. Endvidere tages der
stilling til, om fællesnordiske forslag, der er udarbejdet af nordiske
udvalg eller på embedsmandsplan, bør søges gennemført i de lovgi-
vende forsamlinger. Der holdes tilsvarende møder af andre nordiske
fagministre.

3. Kontaktmandssystemet

I hvert af de nordiske lande har regeringerne udpeget kontaktmænd
med hensyn til nordisk lovsamarbejde. Deres opgave er at virke for
fremme af det nordiske samarbejde inden for lovgivningens område,
herunder at følge med i pågående og planlagt lovgivningsarbejde i de
nordiske lande, og i samarbejde at virke for, at enhver mulighed for
samarbejde med henblik på at tilvejebringe ensartede regler i de nor-
diske lande udnyttes.
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4. Samarbejdet vedrørende de enkelte lovgivningsspørgsmål

Som hovedregel nedsættes der særlige udvalg i de enkelte lande, og
disse udvalg afholder da under arbejdet fælles nordiske møder. Hvis
nogle af de nordiske lande ikke nedsætter udvalg, følges arbejdet som
hovedregel gennem observatører eller særlig sagkyndige. Når betænk-
ning afgives, gøres der rede for de nordiske drøftelser, og alle de nor-
diske lovforslag trykkes i de enkelte nationale betænkninger. Det vi-
dere arbejde foregår da først på embedsmandsplan og derefter på
justitsministermøde evt. i samarbejde med Nordisk Råds juridiske ud-
valg, og efter forslagenes fremsættelse i de lovgivende forsamlinger
afholdes af og til fællesmøder mellem parlamentariske udvalg fra flere
lande.

Der er også nedsat fællesnordiske lovkomiteer, f. eks. den stående
nordiske strafferetskomité, som skal behandle spørgsmål om ensartet
nordisk lovgivning på strafferettens område og andre kriminalpoli-
tiske spørgsmål af fællesnordisk interesse.

Endeligt forberedes en del nordiske lovforslag rent departementalt
gennem møder mellem de nordiske ministeriers tjenestemænd.

5. Oversigt over aktuelle emner i det nuværende nordiske
lovsamarbejde

På grundlag af de årlige beretninger til Nordisk Råd om samarbejdet
på lovgivningens område kan der gives følgende oversigt over aktuelle
emner i det nordiske lovsamarbejde:

I. Civilret
A. Myndighedslovgivningen

Komiteer til at overveje en revision af myndighedslovgivningen er
nedsat i Finland og i Sverige. I Danmark og Norge er udpeget sag-
kyndige til at følge arbejdet og eventuelt stille forslag om sådanne
ændringer i lovgivningen, som arbejdet i de to komiteer måtte give
anledning til.

B. Ægteskabslovgivningen

1. Almindelig revision af ægteskabslovgivningen

Der er i alle de nordiske lande nedsat udvalg om dette spørgsmål.
Det danske udvalg afgav i november 1961 en delbetænkning om

skifte mellem ægtefæller i ægtefællernes levende live, som er gen-
nemført i 1963. Senere har udvalget afgivet en betænkning om ægte-
skabs indgåelse og opløsning samt om forældremyndighed og sam-
kvemsret, samt om ægteskabets retsvirkninger.



Internationalt og nordisk lovsamarbejde 17

Det norske udvalg har i juni 1963 afgivet indstilling I om mægling
i ægteskabssager, som er gennemført i 1964. — Udvalget har senere
afgivet indstillinger om ægteskabs indgåelse og opløsning, ægtebørn og
ægtefællers formueforhold.

Det svenske udvalg har afgivet betænkning i august 1964.
Det finske Lagberedningen har udarbejdet forslag til revision af

reglerne om ægteskabs indgåelse og opløsning (gennemført 1963) og
forslag til regler om mægling i separationssager og forældremyndighed.

De ikke gennemførte forslag overvejes for tiden i justitsministe-
rierne.

2. Medicinske ægteskabshindringer

Spørgsmålet, der tidligere har været genstand for særlig udvalgsbe-
handling i nordisk samarbejde, overvejes på departementsplan i for-
bindelse med den almindelige revision af ægteskabslovgivningen.

3. Domstolenes internationale kompetence i ægteskabssager

På grundlag af de fællesnordiske drøftelser er der i 1963 gennemført
i det væsentlige ensartede regler i Danmark og Norge. I Finland be-
handles et komitéudkast om international privatret i Lagberedningen.
I Sverige er i 1964 gennemført en provisorisk lovgivning på området,
som betyder en vis tilnærmelse til domicilprincippet.

4. Fuldbyrdelse af administrative afgørelser om forældremyndighed
og samkvemsret

Spørgsmålet har været behandlet på departementsplan, og fællesnor-
disk forslag kan snart ventes fremsat.

C. Adoptions- og børnelovgivningen

1. Adoptionslovgivningen

Nye regler er gennemført i Danmark og Norge i 1956 og i Sverige i
1958. I Finland er nye regler under forberedelse.

2. Ægtebørn

Nye regler er gennemført i Danmark i 1960, i Finland i 1957 og i
Norge i 1956.

3. Børn uden for ægteskab

I det væsentlige ensartede regler er gennemført i Danmark og Norge
henholdsvis i 1960 og i 1956. I Finland foreligger en komitéindstil-
ling om en ny lovgivning på området. I Sverige beror spørgsmålet om
lovændring på gennemførelsen af nye bestemmelser om efterlevende
ægtefællers retsstilling (se nedenfor under D) og på udredningsar-
bejdet vedrørende reglerne om faderskab til børn uden for ægteskab.
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D. Arvelovgivningen

En ny arvelov er gennemført i Danmark i 1963, i Finland i 1964 og
i Island i 1962. I Norge ventes lovforslag fremsat i 1967. I Sverige
behandler familieretskomiteen spørgsmålet om den efterlevende ægte-
fælles retsstilling.

E. Navnelovgivningen

Nye navnelove er gennemført i Danmark i 1961, i Norge i 1964 og
i Sverige i 1963.

F. Købelovgivningen

I Finland er der i 1961 nedsat et udvalg med den opgave at udarbej-
de forslag til en lov om køb af løsøre. I Danmark, Norge og Sverige
er der udpeget sagkyndige til at følge arbejdet i det finske udvalg og
i forbindelse hermed overveje, om der er grund til at foreslå ændringer
i de øvrige landes købelove.

G. Kommissionslovgivningen

I Finland er der nedsat en komité til udarbejdelse af en lovgivning
om kommission, handelsagentur og handelsrejsende.

I de øvrige nordiske lande er udpeget sagkyndige, der skal følge
arbejdet i den finske komité samt overveje eventuelle forslag til ænd-
ringer i den gældende kommissionslovgivning.

H. Godtroserhvervelse af løsøre

De sagkyndige i Danmark, Finland og Sverige har afgivet betænkning.
Den norske betænkning ventes i den nærmeste fremtid.

1. Forældelseslovgivningen

På grundlag af de tidligere afgivne betænkninger om forældelse (og
præklusion) har der været optaget finsk-svensk samarbejde på depar-
tementsplan vedrørende mulighederne for at nå frem til en ensartet
lovgivning.

På grundlag af et medlemsforslag i Nordisk Råd om fællesnordisk
lovgivning om forældelse er spørgsmålet imidlertid taget op til for-
nyede fællesnordiske forhandlinger på departementsplan.
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K. Erstatningslovgivningen

De i Danmark, Finland, Norge og Sverige afgivne betænkninger om
børns og forældres erstatningsansvar, arbejdsgiveres erstatningsansvar
for ansattes skadeforvoldelser samt det offentliges erstatningsansvar
har været genstand for drøftelser på departementsplan. Lovforslag
kan snart ventes fremsat.

Det videre samarbejde på erstatningsrettens område vil foreløbig
omfatte udredning af spørgsmålene om erstatning for tab af forsørger
og erstatning for invaliditet.

L. Modregning i løn

Lagberedningen i Sverige har i 1965 taget spørgsmålet om en even-
tuel lovgivning om arbejdsgiveres ret til modregning i arbejdstageres
løn op til behandling. I Danmark og Finland er udpeget sagkyndige
til at følge arbejdet. I Norge fungerer justisdepartementets lovafdeling
som kontaktorgan.

II. Procesret

A. Konkurslovgivningen

Konkurslovgivningen er under revision af komiteer i Danmark, Fin-
land og Norge, medens spørgsmålet i Sverige behandles af Lagbered-
ningen. Der er udarbejdet foreløbigt udkast om forskellige spørgsmål
inden for konkurslovgivningen.

B. Eksekutionslovgivningen

Delegerede fra Danmark, Finland, Norge og Sverige har senest holdt
møde i Helsingfors i oktober 1964, hvor det besluttedes at afgive en
redegørelse til regeringerne om det hidtidige samarbejde og fremføre
visse synspunkter vedrørende det fortsatte samarbejde. I overensstem-
melse hermed udføres arbejdet i de enkelte lande uafhængigt af ar-
bejdet i de øvrige, men således at man holder en vis kontakt. Den
norske sagkyndige har afsluttet sit arbejde med en indstilling i 1965.

C. Voldgiftslovgivningen

I Danmark er der i 1962 nedsat et udvalg med den opgave at over-
veje, om der bør indføres en lovgivning om voldgift i Danmark. Ud-
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valget skal herved særlig tage hensyn til det igangværende internatio-

nale arbejde på dette område. I Finland, Norge og Sverige er ud-

peget sagkyndige til at følge arbejdet i udvalget.

D. Skiftelovgivningen

I Danmark er der i 1963 nedsat et udvalg med den opgave at udar-

bejde forslag til en ny skiftelovgivning. I Finland, Norge og Sverige

er udpeget sagkyndige til at følge arbejdet i udvalget og til at over-

veje, om der er grund til at foreslå ændringer i lovgivningen i disse

lande.

III. Selskabslovgivningen

I Danmark og Finland har udvalg arbejdet med en fuldstændig re-

vision af aktieselskabslovgivningen. Norge og Sverige har fulgt arbej-

det ved sagkyndige. Samarbejdet tog oprindelig kun sigte på at opnå

ensartede regler på visse afgrænsede områder, men i 1962 blev det

vedtaget at udvide samarbejdet til en ensartet nordisk lov om aktiesel-

skaber. Det danske udvalg har afgivet betænkning i 1964, men det

nordiske samarbejde fortsætter.

IV. Immaterielretten m. v.

A. Ophavsretslovgivningen

Efter gennemførelsen i 1961 af ensartede love om ophavsret i Dan-

mark, Finland, Norge og Sverige er der fra svensk side påbegyndt ar-

bejde med henblik på en revision af Bernerkonventionen på en inter-

national konference i Stockholm i 1967. De øvrige nordiske lande

følger arbejdet bl. a. ved observatører og fællesnordiske møder.

B. Patentlovgivningen

I 1954 henstillede Nordisk Råd til regeringerne at søge gennemført et

system med nordisk patent. Der blev udpeget sagkyndige, som i 1964

har afgivet en fælles nordisk betænkning, som nu behandles på depar-

tementsplan.

C. Mønsterlovgivningen

Der er nedsat komiteer i Danmark, Finland, Norge og Sverige, og be-

tænkninger forventes afgivet i løbet af 1966.



Internationalt og nordisk lovsamarbejde 21

D. Lovgivningen om arbejdstageres opfindelser

På grundlag af de afgivne betænkninger om spørgsmålet i Danmark,
Finland, Norge og Sverige overvejes lovforslag. Der har herunder
været kontakt mellem departementerne.

E. Firmalovgivningen

Komiteerne i Danmark, Finland, Norge og Sverige har udarbejdet
foreløbige udkast til betænkninger.

F. Lovgivningen om illoyal konkurrence

Spørgsmålet behandles i komiteer i Danmark, Finland, Norge og
Sverige.

V. Søret

Komiteerne i Danmark, Finland og Sverige har i 1965 afgivet delbe-
tænkning om skibsførere og havari. Norsk betænkning blev afgivet i
1963.

VI. Luftfartslovgivningen

A. International luftbefordring udført af andre end fragtføreren

Der foregår fællesnordiske drøftelser på departementsplan om gen-
nemførelsen af den konvention herom, som blev afsluttet i Guadala-
jara i 1961.

B. Forbrydelser og visse andre handlinger begået
ombord i luftfartøjer

Der foregår fællesnordiske drøftelser på departementsplan om gen-
nemførelsen af en konvention om dette spørgsmål, som blev afsluttet
i Tokio i 1963.

VII. Lovgivning om fragtaftaler ved international vej-
transport

I Danmark er i marts 1965 gennemført en lov om fragtaftaler ved
international vejtransport, der har muliggjort ratifikation af den inden
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for De forenede Nationers økonomiske Kommission for Europa
(ECE) indgåede konvention af 19. maj 1956 om fragtaftaler ved in-
ternational godstransport ad landevej. Loven svarer i alt væsentligt
til udkastene til tilsvarende love i Finland, Norge og Sverige.

VIII. Lovgivningen om spirituspåvirkede motorførere

I Sverige arbejder en komité med dette spørgsmål, som følges af de
andre nordiske lande gennem sagkyndige.

IX. Strafferet

Inden for dette område er der gennemført de vigtige ensartede nor-
diske love om udlevering mellem de nordiske lande af lovovertrædere
og om, at straf idømt i et nordisk land kan fuldbyrdes i de andre
nordiske lande.

Den nordiske strafferetskomité afgav i 1964 en betænkning om
konfiskation. På grundlag af denne betænkning og en betænkning
fra det danske straffelovråd er der i Danmark i 1965 gennemført nye
regler i straffeloven om konfiskation.

Komiteen behandler for tiden fire spørgsmål:
1) foranstaltninger over for psykisk abnorme lovovertrædere., 2) bøde-
straf, 3) forældelse af strafansvar og 4) prøveløsladelse. Betænkning
om forældelse af strafansvar forventes afgivet i løbet af ganske kort
tid.

2. Nogle konkrete problemer i lovsamarbejdet

A. Det internationale lovsamarbejde

De enkelte nordiske lande har i vidt omfang haft samme indstilling
til det internationale lovsamarbejde. Selv om der ikke har været op-
rettet særlige institutioner til at fremme en fælles nordisk holdning i
disse spørgsmål, har der ingen vanskeligheder været med at opnå den
fornødne nordiske kontakt, dels under forberedelsen bl. a. gennem
kontaktmændene og ved departementale forhandlinger, dels under
selve de internationale møder. Det har derfor i meget vidt omfang
været muligt at opretholde en fælles nordisk holdning under interna-
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tionale forhandlinger, og dette har givet de nordiske synspunkter en

betydelig vægt.

Set fra et nordisk synspunkt må det vist erkendes, at deltagelsen i

det internationale lovsamarbejde i meget vidt omfang hidtil har kun-

net ske, uden at det har medført afgørende ændringer i de interne

nordiske lovgivninger. Dermed være ikke sagt, at samarbejdet har

haft mindre interesse for de nordiske lande, som naturligvis ønsker at

fremme den internationale retsenhed. Men det er klart, at efterhån-

den som det internationale samarbejde stiger i omfang, vil det med-

føre krav til ændring af også de interne nordiske lovgivninger.

Der vil da opstå spørgsmål, om de nordiske lande er villige til at

ændre deres love for at opnå en ensartet international retstilstand,

uanset at man i og for sig er godt tilfreds med den nugældende lov-

givning. Et par eksempler kan vise problemet.

Ved behandlingen i De forenede Nationer af konventionen om

afskaffelse af alle former for racediskrimination er det foreslået, at

staterne skal forbyde alle udtalelser, der fremmer racediskrimination,

uanset på hvilken måde dette sker. Herefter skulle fremsættelsen

blot af meningstilkendegivelser eller synspunkter, der fremmer race-

diskrimination, være ulovlig. Fra nordisk — og anden vestlig —

side har der været afgørende modstand mod en sådan bestemmelse.

Der er fremhævet, at det ville være i strid med den nordiske op-

fattelse af ytringsfriheden at forbyde udtalelser, som måtte fremme

racediskrimination, selv om de ikke indeholder usande beskyldninger

og ophidser til had mod personer af anden race. Mange udviklings-

lande har vanskeligt ved at forstå, at det skal være lovligt at mis-

bruge ytringsfriheden på denne måde, og det kan vel også diskuteres,

om den nordiske indstilling på dette punkt ikke kan ændres.

Et andet eksempel er en konvention afsluttet i Europarådet om ho-

telværters ansvar for deres gæsters ejendele. Efter konventionen på-

hviler der hotelværter objektivt ansvar for indtil 3.000 guld francs for

beskadigelse eller forsvinden af ejendele, som gæster på hotellet har

haft med dertil. Ingen af de nordiske lande har ratificeret denne

konvention. Hotelværternes organisationer har taget afstand fra kon-

ventionen, og man har i øvrigt fra nordisk side ment, at konventio-

nen ikke var nødvendig, fordi gæsterne kan forsikre sig mod sådanne

tab, og fordi de gældende erstatningsregler, herunder hotelværters

ansvar for deres folk måtte være tilstrækkelige. Det må vel erkendes,

at en gennemførelse af konventionen i de nordiske lande ikke vil

være urimelig.

De to eksempler rejser vidt forskellige problemer, som sikkert i
fremtiden vil optræde oftere og oftere.
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Det første er, om de nordiske lande for at fremme international
retsenhed bør være villige til i videre omfang end tidligere at ændre
traditionelle retsopfattelser om f. eks. ytringsfrihed og foreningsfrihed
for det enkelte individ.

Svaret her må vel være, at det måske er muligt, at de nordiske
lande i særlige undtagelsestilfælde som det fremhævede for at opnå
en ønskværdig international retsenhed må indstille sig på at være
mere åbne for en anden opfattelse af frihedsbegreberne end den tra-
ditionelle.

Det andet spørgsmål er, om de nordiske lande i videre omfang end
tidligere bør være villige til alene for at fremme den internationale
retsenhed at ændre retsregler på områder uden principiel betydning,
uanset man i og for sig er godt tilfreds med de gældende regler. Sva-
ret må vel blive, at de nordiske lande på dette område måske nok
kunne være noget mere imødekommende i tilfælde, hvor det må er-
kendes, at det ikke er af større betydning for retssikkerheden i de nor-
diske lande, om man vælger den ene eller den anden løsning.

B. Det nordiske samarbejde

Som anført foran skal generelle spørgsmål vedrørende det nordiske
lovsamarbejde ikke drøftes her, således ikke de gode grunde, der
taler for at fremme dette arbejde og heller ikke spørgsmålet om, hvor
stor betydning en ensartet nordisk lovgivning har. Disse generelle
problemer bliver som nævnt behandlet på et foredrag på juristmødets
plenarmøde. Som udgangspunkt for det følgende er derfor uden nær-
mere undersøgelse taget, at det i al almindelighed er ønskeligt at
fremme det nordiske lovsamarbejde, og fremstillingen begrænses til
mere konkrete problemer i dette arbejde.

1. Det er vist ubestrideligt, at det i det hidtil gennemførte nordiske
lovsamarbejde har været lettest at opnå enighed i tilfælde, hvor der
i forvejen i realiteten var en næsten ensartet retstilstand i de nor-
diske lande, d. v. s. at de enkelte lande enten kun har skullet gennem-
føre mindre, ofte kun formelle ændringer i den gældende lovgivning
eller har skullet kodificere gældende uskreven ret. Det vil dog være
urigtigt heraf at slutte, at der i det væsentlige kun er gennemført ens-
artet nordisk lovgivning på sådanne områder. Imidlertid må det erken-
des, at man under det nordiske lovsamarbejde gang på gang kom-
mer i den situation, at en ensartet ordning ikke kan gennemføres, fordi
et eller flere af de nordiske lande ikke mener at kunne ændre den
gældende lovgivning, selv på områder, hvor en ensartet lovgivning
på forhånd synes at være helt naturlig.
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Det er derfor rimeligt at drøfte spørgsmålet, om de enkelte nordiske

lande er for tilbageholdende med at »ofre» nationale særordninger for

at opnå en nordisk retsenhed.

a. Et aktuelt eksempel er velegnet til belysning af problemet.

Som foran nævnt har justitsministrene i Danmark, Finland, Norge

og Sverige efter henstilling fra Nordisk Råd anmodet sagkyndige fra

de 4 lande om at udarbejde en redegørelse for de gældende regler om

eksstinktiv erhvervelse af løsøre samt afgive en udtalelse om, efter

hvilke principielle retningslinjer, der eventuelt kunne tilvejebringes

nordisk retsenhed på dette område.

I gældende ret er der som bekendt en principiel forskel mellem på

den ene side dansk og norsk ret, på den anden side finsk og svensk ret.

I Danmark og Norge er udgangspunktet, at ejeren har krav på at få

tingen tilbage fra erhververen, uanset om denne ved erhvervelsen var

i god eller ond tro. I modsætning hertil er det i Finland og Sverige

den almindelige regel, at en erhverver, som er i god tro, kan beholde

tingen.

Retsudviklingen i Danmark og Norge er i nyere tid gået i retning

af at anerkende stadig flere undtagelser fra reglen om ejerens ret til

at kræve tingen tilbage fra den senere erhverver. Af særlig praktisk

betydning er den undtagelse, som er formuleret i den såkaldte »for-

handlergrundsætning». Herefter kan den, som med ejendomsforbe-

hold har solgt en ting til en anden, om hvem han ved eller bør vide,

at han er forhandler af genstande som den solgte eller dog —- uden

at være forhandler — har til hensigt at videresælge tingen, ikke senere

forlange den udleveret fra en erhverver i god tro. For at opnå nordisk

retsenhed er det imidlertid nødvendigt, at to af landene ændrer deres

hovedregel. Efter stedfundne nordiske forhandlinger har den danske

sagkyndige i sin betænkning (nr. 370/1964) foreslået, at dansk ret

ændres i retning af det finske og svenske standpunkt, således at den

godtroende erhverver som principielt udgangspunkt får ret til at be-

holde tingen. Man er samtidig fra svensk og finsk side indforstået med,

at man i en eventuel lovgivning nærmere uddyber kravene til erhver-

verens gode tro og navnlig pålægger ham en særlig undersøgelsespligt

i nogle praktiske forekommende tilfælde.

Den danske sagkyndige har forinden betænkningens afgivelse fore-

lagt et udkast til betænkningen for bl. a. en række danske erhvervsor-

ganisationer, som næsten alle har vendt sig kraftigt imod den fore-

slåede ændring af dansk ret. Som typisk for denne modstand skal fra

betænkningen s. 99 citeres flg. ekstrakt af en udtalelse fra Provins-

handelskammeret :

». . . skal Provinshandelskammeret efter påny at have indhentet udtalelser

21—653503



26 Niels Madsen

fra de nærmest interesserede brancheorganisationer, meddele, at vi bestemt
må udtale os imod, at der gennemføres en lovgivning som foreslået af ud-
valget.

Der er i betænkningen ikke fremført, og kan efter vor opfattelse ikke
fremføres tungtvejende praktiske argumenter for den ene eller anden prin-
cipielle løsning i spørgsmålene vindikation eller eksstinktion. Da enhver
ændring i en indlevet retstilstand i sig selv er en ulempe, og ethvert ind-
greb ad lovgivningsvejen derfor må kræve en positiv begrundelse i praktiske
hensyn, mener vi, at resultatet må blive, at der ikke her i landet gøres noget
indgreb i den ordning, som har bestået gennem mange år, og som samtlige
erhvervsorganisationer har udtalt sig til fordel for.

Det er muligt, at betænkningens forfatter har følt sig bunden af det ham
givne kommissorium til at lægge afgørende vægt på ønsket om at tilveje-
bringe nordisk retsenhed på området. Det forekommer os imidlertid ejen-
dommeligt, når der til støtte for en dansk lovgivning anføres, at skal nor-
disk retsenhed opnås, vil det være nødvendigt, at dansk-norsk ret ændres,
da det må anses for givet, at man ikke fra svensk og finsk side vil opgive
deres traditionelle standpunkt. Det forekommer os, at man ligesåvel kan
argumentere derhen, at når man fra svensk og finsk side lægger afgørende
vægt på at bevare den nationale retstradition, er det lige så rimeligt, at vi
fra dansk-norsk side gør det samme.

Dertil kommer, at der efter Provinshandelskammerets opfattelse ikke må
tilskrives ønsket om nordisk retsenhed afgørende vægt på et område som
det her omhandlede. Nordisk retsenhed bør efter vor opfattelse ikke til-
stræbes blot for sin egen skyld, men kun på retsområder, hvor de praktiske
samlivsrelationer mellem de nordiske lande gør en sådan retsenhed praktisk
værdifuld. Det er efter vor opfattelse ikke tilfældet, hvad de her omhand-
lede spørgsmål angår.

Videre må vi bemærke, at det efter de indeholdte oplysninger ikke synes
at være tilfældet, at man vil opnå den eftertragtede retsenhed, selv om den
foreslåede lovgivning i Danmark og Norge gennemføres, idet det forelig-
gende norske udkast fastholder den traditionelle linje som hovedreglen i
forbindelse med de tilfælde, i hvilke spørgsmålet er af størst praktisk betyd-
ning . . .»

Den danske sagkyndige anfører heroverfor, at man måske ikke

uden videre kan afvise, at der ikke kan fremføres tungtvejende prak-

tiske argumenter for den ene eller den anden principielle løsning i

spørgsmålene vindikation eller eksstinktion. Men netop hvis man ac-

cepterer dette, er der efter hans mening god grund til at søge nordisk

retsenhed på dette område tilvejebragt, såfremt man i øvrigt er af

den opfattelse, at nordisk retsenhed i sig selv er af værdi og derfor

bør tilstræbes, medmindre den i de enkelte lande vil føre til uheldige

retstilstande. Selv om gennemførelsen af lovudkastene vil betyde en

vis ændring i retstilstanden i de nordiske lande — idet de er kom-

promisløsninger mellem de yderste standpunkter — er der ingen som

helst grund til at tro, at de med ændringen forbundne ulemper vil
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være større på dette end på så mange andre områder, hvor en ny
lovgivning gennemføres.

Derimod tager den danske sagkyndige afstand fra den betragtning,
at man ligesåvel burde søge svensk og finsk ret ændret, som gå den
modsatte vej, idet udviklingen i lovgivning og praksis såvel i Dan-
mark som i Norge gradvis er gået fra en ubetinget vindikationsregel
mod begrænsede regler om eksstinktion, en udvikling, som næppe kan
forventes at ville standse, hvorimod der ikke er sket nogen modsva-
rende ændring bort fra eksstinktionsstandpunktet i Sverige og Finland.
At en sådan udvikling senere skulle komme, er utænkeligt, da stand-
punktet er det, som man i adskillige lande først nu er ved at nærme
sig. Med fremhævet skrift i betænkningen anføres derefter følgende
betragtninger af principiel betydning for vort problem:

»Ser man de nu afsluttede overvejelser mellem de nordiske delegerede i el
noget videre perspektiv, kan man sige, at udfaldet af de legislative overve-
jelser på dette område beror på den værdi, man tillægger ønsket om at
opnå nordisk retsenhed, hvor der — bortset fra en overgangsperiode — ikke
kan anføres afgørende argumenter imod en sådan, og på den værdi, det
kan tillægges, at man i samtlige nordiske lande søger at nærme sig retstil-
standen i det eller de af landene, som er nået længst i retsudviklingen.»

For at muliggøre at holde drøftelsen af det rejste problem på det
principielle plan, kan der nævnes yderligere nogle aktuelle områder,
hvor nordisk retsenhed synes naturlig men alligevel ikke er opnået.

b. Under den hidtil skete nordiske behandling af reglerne om ægte-
skab foreslås der på flere områder forskellige regler i de enkelte nor-
diske lande. I Danmark og vist også i Island foreslås afskaffelse af
lysning som obligatorisk, medens de andre nordiske lande ikke vil
opgive lysning. De fra dansk side foreslåede indskrænkninger i om-
stødelsestilfældene følges ikke af de andre nordiske lande. Alle de
nordiske lande borset fra Danmark foreslår en separationstid på 1 år,
medens det danske udvalgs flertal finder, at 1 år er en for kort be-
tænkningstid for separerede ægtefæller og derfor foreslår en separa-
tionstid på 1 J/2 år. Det anføres dog, at da der under alle omstændig-
heder vil gå nogen tid med gennemførelsen af en skilsmissesag, vil
flertallet dog ikke absolut afvise, at en 1-års frist vil kunne være en
tilstrækkelig prøvetid, og flertallet kan ligeledes tiltræde, at gennem-
førelsen af en 1-års frist vil kunne være en fordel ud fra det syns-
punkt, at der herved opnås en fællesnordisk tidsfrist på dette vigtige
område. Der er ikke nordisk enighed om et forslag om at afskaffe
adgangen for en ægtefælle til at kræve direkte skilsmisse på grund af
den anden ægtefælles utroskab, og der er heller ikke enighed om de
øvrige skilsmissegrunde. Det er af interesse at bemærke, at professor
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Borums anmeldelse af den danske betænkning om disse problemer3

slutter med følgende ord:

»Set fra synspunktet nordisk lovsamarbejde er vi nok en del som vil finde
at det er betænkeligt og beklageligt, at det nordiske retsfællesskab — bortset
fra reglerne om ægteskabsbetingelserne — vil blive betydelig mere afsvæk-
ket efter ægteskabsudvalgets reformudkast end efter de hidtil gældende lov-
ordninger.»

c. Vender vi os f. eks. til arveretten, kan der findes tilsvarende ek-
sempler på uligheder i nordisk ret. Således kan det anføres, at efter
svensk ret kan arvelader ikke bindende give afkald på retten til at
oprette testamente, medens stillingen i dansk ret er den modsatte
efter den nye arvelovs § 67, stk. 1. Denne forskel giver professor
Ernst Andersen anledning til følgende bemærkninger i hans nye
arveret :4

»Det er et vidnesbyrd om de små resultater af arbejdet for en tilnærmelse
af arvelovgivningen i de nordiske lande, at der ikke engang på dette punkt
er blevet tilvejebragt overensstemmelse eller dog en tilnærmelse mellem
dansk og svensk ret.»

Disse udtalelser om nordisk samarbejde ses i yderligere belysning,
når forfatteren senere i fremstillingen påpeger andre forskelligheder
i nordisk arveret, f. eks. at båndlæggelse er ukendt i Sverige, at en
mundtlig renunciativ arvepagt er gyldig i Danmark, men ugyldig i
Sverige, at der ikke er ensartede nordiske regler om, hvorvidt det er
en betingelse for gyldigt afkald på forventet arv, at der er givet ar-
vingen et rimeligt vederlag, at man ikke i Finland og Sverige modsat
Danmark, Island og Norge kender til uskiftet bo med livsarvinger, og
at reglerne om, hvornår afkortning i arv skal ske, også er principielt
forskellige i de nordiske lande.5

d. Også inden for strafferetten kan sådanne tilsvarende uligheder
nævnes. F. eks. er der ikke ensartede straffeformer i de nordiske lan-
de. Den nordiske strafferetskomité arbejder for tiden på en harmoni-
sering af bødereglerne, og på dens arbejdsprogram står også foranstalt-
ninger over for psykisk abnorme lovovertrædere. Men også med hen-
syn til de almindelige frihedsstraffe er der forskelligheder mellem de
nordiske lande. Sverige og i realiteten også Norge har kun én strafart
(fængsel), medens de øvrige nordiske lande har to straf arter (hæfte og
fængsel eller fængsel og tugthus). Det er imidlertid bemærkelsesvær-
digt, at det i almindelighed ikke anses for realistisk på nuværende
tidspunkt at søge gennemført en ensartet nordisk frihedsstraf.

3 UfR 1965 s. 84.
4 Arveret, 1965 s. 93.
5 Se også Snævarr i Festskrift til Borum, side 491 og flg.
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Nogle af de under a til d nævnte eksempler kan nok give anled-
ning til overvejelse af, om de enkelte lande er tilstrækkeligt indstillet
på nordisk lovsamarbejde. Er der virkeligt på alle de berørte områ-
der så store forskelle på forholdene i de nordiske lande, at disse uens-
artede regler er rimelige. Eller er der tale om nogle af de eksempler,
der tænkes på i følgende udtalelse fra profssor Illum i en anmeldelse6

af den ovenfor under pkt. a nævnte danske betænkning om eksstink-
tion og vindikation:
»Den fællesnordiske lovgivning frembyder desværre alt for mange eksempler
på, at der trods fællesskab i hovedlinierne er forskelligheder i detaillerne,
der ikke så meget skyldes forskelle i forholdene i de enkelte nordiske lande
som uenighed mellem de delegerede.»

(Professor Illum anvender ikke denne udtalelse til at argumentere
for nordisk retsenhed i spørgsmålet eksstinktion-vindikation, idet han
anfører, at da den norske delegerede ikke vil acceptere en hovedregel
om eksstinktion, mister hensynet til den nordiske retsenhed sin vægt.)

Det må vist erkendes, at de anførte eksempler viser, at man ikke
har bragt tilstrækkelige ofre for den nordiske retsenhed. Selv om
måske nogle af de anførte eksempler kan forklares alene ved »uenig-
hed mellem de delegerede», er hovedårsagen nok, at hverken de nor-
diske jurister i almindelighed eller de toneangivende institutioner og
organisationer, f. eks. erhvervsorganisationer, er tilstrækkeligt ind-
stillet på at ofre selv mindre nationale særregler på det nordiske lov-
samarbejdes alter.

2. Det er dog givet, at den påståede manglende »offervilje» ikke
er den eneste hindring for et mere vidtgående nordisk lovsamarbejde.
Der er på flere områder problemer, som det sikkert vil være vanske-
ligt at løse.

a. Det har således trods gentagne forsøg vist sig uhyre vanskeligt at
få gennemført en almindelig ensartet nordisk erstatningslovgivning.
Man har måttet nøjes med at søge gennemført ensartethed på be-
grænsede områder, f. eks. om børns ansvar. Hovedårsagen er sikkert,
at det her drejer sig om problemer, som man i de enkelte nordiske
lande ikke har løst ved lovgivning, men overladt til retspraksis, fordi
man herved mener at få den smidigste løsning. Det må sikkert er-
kendes, at det er ganske særligt vanskeligt at opnå gunstige resultater
af nordisk samarbejde på dette område og på andre områder, som
ikke i de enkelte lande er lovreguleret.

b. Efter beslutning på et justitsministermøde har sagkyndige nær-
mere overvejet, på hvilke områder inden for eksekutionslovgivningen

6UfR 1965, side 37—38.
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der eventuelt kunne skabes større ensartethed i de nordiske lande.
Drøftelserne viste imidlertid, at der næppe foreligger forudsætninger
for at optage et videregående program med henblik på at opnå en
fælles nordisk eksekutionslovgivning, bl. a. fordi organisationen af de
tvangsfuldbyrdende myndigheder er forskellig i de enkelte lande. Der
kan således næppe ventes større nordisk ensartethed på dette område,
selv om noget kan nås, f. eks. ved at udvide reglerne om tvangsfuld-
byrdelse af domme, forlig m. v. fra et nordisk land i andet nordisk
land. Lignende vanskeligheder kan ventes på andre områder, hvor
de myndigheder eller institutioner, som reglerne angår, er organiseret
på forskellig måde i de enkelte nordiske lande. En effektiv løsning af
disse vanskeligheder vil naturligvis være at gennemføre en ensartet
organisering af myndighederne, men det er næppe muligt inden for
den nærmeste fremtid.

c. Som et yderligere moment, der har medført skuffelse i nordisk
lovsamarbejde, kan anføres, at lovgivningen på det område, som man
ønsker gjort ensartet, kan være så nøje knyttet til andre uensartede
love i de enkelte lande, at samordning på nordisk basis må opgives.
Som et aktuelt eksempel kan nævnes bestræbelserne for at opnå ens-
artede regler om radioens juridiske ansvar. De sagkyndige, der for
nylig undersøgte dette spørgsmål, anså det for nærliggende som ud-
gangspunkt at tage reglerne om pressens straffe- og erstatningsretlige
ansvar. De påpegede imidlertid, at der med hensyn til reglerne om an-
svar for trykt skrift råder betydelige uligheder i de nordiske lande,
og de mente bl. a. af denne grund, at en nordisk samordning af reg-
lerne om radioens ansvar næppe kan gennemføres for tiden.

3. Efter denne gennemgang af nogle af de vanskeligheder, som kan
hindre nordisk lovsamarbejde, er det rimeligt at drøfte, om der kan
anvises nye muligheder for at lette samarbejdet.7 Det må undersøges,
om der kan anvises andre veje end blot at vælge områder, som ikke
spærres eller vanskeliggøres af de ovennævnte eller af andre vanskelig-
heder.

Da planlægningen og koordineringen af samarbejdet som helhed
nu varetages permanent af Nordisk Råd, de nordiske justitsministre
og de nordiske kontaktmænd, er det ikke at vente, at der kan an-
vises mange værdifulde uprøvede muligheder.

Der kan muligvis opnås noget ved at udpege permanente fælles-
nordiske komiteer inden for afgrænsede områder. Et forsøg i denne
retning er allerede gjort inden for strafferetten, hvor den nordiske
strafferetskomité virker som et stående samarbejdsudvalg. Lignende
stående samarbejdsudvalg burde måske udpeges med henblik på nor-
7 Se hertil W. E. von Eyben i TfR 1960, side 298—322.
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disk samarbejde inden for retsplejen og inden for den offentlige ret,
f. eks. forvaltningsret ten, hvor det ifølge sagens natur er særlig van-
skeligt at opnå nordisk retsenhed. Disse udvalg kunne på eget initiativ
tage problemer op til ensartet nordisk løsning, ligesom regeringerne
kunne stille dem specielle opgaver.

Man kunne måske også i videre omfang end nu nedsætte fælles
nordiske udvalg til løsning af afgrænsede opgaver. Det er muligt, at
et sådant fællesnordisk udvalg, hvor man arbejder sammen lige fra
undersøgelsens begyndelse, og indtil der er afgivet en fælles betænk-
ning, vil være velegnet til at tilvejebringe grundlag for nordisk retsen-
hed. Et forsøg i denne retning er gjort med den fællesnordiske be-
tænkning om patentlovgivningen, som blev afgivet af samarbejden-
de danske, finske, norske og svenske komiteer.

Selv om der ikke nedsættes fællesudvalg, men arbejdes med sær-
lige udvalg i de enkelte lande, burde man måske også forsøge et
endnu snævrere samarbejde end det, der nu sædvanligvis praktiseres.
Det må også være muligt f. eks. at lade historiske undersøgelser og
især undersøgelser af fremmed ret foretage alene i et af landenes
udvalg, således at resultaterne stilles til rådighed for de øvrige nor-
diske udvalg. Et sådant samarbejde har været praktiseret inden for
de nordiske udvalg om arbejdsgiveres erstatningsansvar, idet oversig-
ter over fremmed ret blev udarbejdet i den danske og den svenske
komité og stillet til rådighed for alle de nordiske komiteer.

Det ville sikkert også gavne det nordiske lovsamarbejde betydeligt,
såfremt det blev muligt at gennemføre samarbejdet betydelig hurti-
gere end nu. Dette forudsætter imidlertid, at man i hvert enkelt af
de nordiske lande har jurister til rådighed, der kan anvende betyde-
lig mere tid på den specielle opgave inden for det nordiske lovsam-
arbejde, som de har fået overdraget, således at nordiske møder mel-
lem udvalg og sagkyndige fra de enkelte lande kan afholdes med
betydeligt kortere mellemrum, end det sker nu. Det er imidlertid klart,
at denne forudsætning meget vanskeligt kan opfyldes under de nu-
værende arbejdsforhold for jurister i de nordiske lande.

Afgørende for det nordiske lovsamarbejde er det imidlertid, om der
fortsat er et levende ønske herom i alle de nordiske lande, og om dette
ønske er så stærkt, at man er villig til at bringe betydelige ofre i form
både af arbejdskraft og af afkald på nationale særordninger for at få
det opfyldt.


