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1. Врло ce често нордајско право (Scandinavian Law) узима као јединствен систем и аутори који ce баве упоредним правом често сврс- тавају све правне системе који су овим обухваћени, тј. правне системе Данске, Финске, Исланда, Норвешке и Шведске, у посебну ipany y ок- виру „породице" римско-германског права, да ce послужимо изразом проф. Рене Давида (René David). Овакво стаиовиште свакако није по- грешно, али ce ипак мора истаћи да представља знатно поједностављи- вање. Постоје значајне разлике које превазилазе ниво појединости, не само између нордијског права и других правних система романско-гер- манске ipyne, већ и y оквиру самих система нордијског права. Најши- ре посматрано, утицај римског права, y смислу како je реципирано и проучавано током средњег века на универзитетима y Европи, стигао je касније и био знатно мањи y Скандинавији него y осталим деловима Европе.Ради одређивања основних карактеристика нордијског права, по- себно y компаративне сврхе, често ce на један веома уопштен начин каже да оно заузима средишњи положај (intermediary position) између европског права (Continental Law) и система општег права (common law systems). Ово je мање прецизан начин одређивања нордијског права, с обзиром да уистину има мало елемената који ce истовремено јавља- ју y нордијским правним системима и y општем праву, a који ce не јављају y европским правним системима, иако je тачно да постоји је- дан број института римског права који ce не јавља ни y општем пра- ву, ни y нордијском праву; ово заједничко обележје не говори много о међусобном односу ова два правна система. Уопштено говорећи, нема 



АПФ, 6/1986 — Стиј Стренхолм, Увод y нордијско право(стр. 593—606)никакве оумње да je нордијско право, како y смислу историјског раз- воја, тако и y смислу данашњег садржаја, сродније европском него оп- штем праву.Под претпоставком да сваки правни систем изражава оно што ce може назвати специфичном социолошком и интелектуалном „климом", и да ce као такав не може разумети само као систем техничких прави- ла, чини ce не само корисно, већ свакако и нужно, да ce пре него што ce крене y даље излагање о неким питањима карактеристичним за нор- дијско право, неколико речи посвети историјским, социолошким и кул- турним основама на којима je ово право никло.2. Значајно je истађи да Скавдинавија има знатно краћу историју него што je има медитерански свет — па чак и Британија, ако под историјом подразумевамо догађаје, личности и друштвене ситуације о којима постоје писмени трагови довољно јасни да омогућавају пре- цизне закључке.Данска, Норвешка и Шведска формирају ce као краљевине от- прилике y истом периоду. Тек око 900. године, a у случају Шведске још један век касније, скандинавске ce државе укључују као равноправ- не, иако сиромашне и периферне, чланице културне и религиозне за- једнице средњовековне Европе. До тада су оне живеле свој живот, са повременим упадима иа европску сцену због трговине или пљачке; Фин- ска je убрзо покорена и од XII века надаље постаје део Шведског Краљевства — процес интеграције остварује ce током XIV века.Важно je имати на уму ово касно укључивање y европску сцену. Скандинавска друштва, на свој начин, била су већ релативно чврсто организована пре него што су била изложена трајном и ефикасном утицају римског и канонског права. Нека специфична решења, посебно y односу на организацију судства, јавно право и право својине била су довољно чврста да задрже своја обележја током историјског развоја правног система y питању. Овакав исход међуутицаја европске правне мисли и институција, с једне стране, и нордијских традиција, с друге стране, свакако je великим делом зависио од чињенице да један изу- зетно значајан фактор средњовековне Европе — универзитетски обра- зовани правници — тако рећи не постоји y Скандинавији све до пред крај XVI века. Међу другим карактеристичним елементама континен- талне Европе који никада нису били прихваћени y Скандинавији, био je и феудализам y свом основном и пуном виду. Одувек je постојало, и још увек постоји, изузев y Норвешкој, племство и господство вели- ког политичког и културног значаја, иако феудални систем није био уведен — мада je много касније, крајем средњег и почетком новог ве- ка, слободно сељаштво било стављено под веома тешке притиске, тако да je у Данској, и то само y Данској, практично имало правни положај сличан европској сабраћи. Међу оригиналним јавним институцјама које су створене током средњег века, треба истаћи шведски Riksdag, однос- но парламент. Изгледа да je то једино тело ове врсте ван Енглеске које од настанка постоји без прекида. Од свог настанка y XV веку све док ce није трансформисало y савремени дводомни парламент (тек 1866. године) сачињавали су га представници четири сталежа — плем- ства, свештенства, грађанства и сељаштва.
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АПФ, 6/1986 — Стиј Стренхолм, Увод y нордијско право(стр. 593—606)Током већег дела XV века сканданавске државе биле су, на до- бровољној основи, уједињене y Савез (Union) под једним заједничким краљем. Око 1520. године Шведска и Финска напуштају Савез; истовре- мено, y току je и Лутерова реформација, што доводи до успостављања националних еписципалних цркви под јаким утицајем световне државе.Седамнаести je век, посебно y Шведској, интензивни период ор- ганизовања. Тако, Шведска постаје јака и добро организована биро- кратска држава. Истовремено, под Густавом Адолфом и његовим нас- ледницима, Шведска постаје, што ће трајати стотинак година, европска велесила. Данска са Норвешком, која je y Скандинавији била водећа, временом заостаје, тако да 1660. године, као последица националног пораза, постаје апсолутистичка монархија и то најекстремнија y За- падној Европи — Данска остаје са оваквим уређењем све до средине XIX века. ПТведска, након краћег периода готово апсолутистичке кра- љевске власти од 1680. до 1718. године, развија током XVIII века пар- ламентарни систем који, пред крај овог периода, постаје сличан раном енглеском парламентаризму. Основна разлика између аутократске мо- нархије y Данској, са практично поробљеним сељаштвом и утицајном буржоазијом и шведског уставног уређења са политичком доминацијом аристократије и јаком бирократијом, пореклом из редова племства и го- сподства, као и са слободним и политички утицајним сељаштвом, још увек ce може уочити y појединим областима јавног права, мада данас можда више y општим погледима и ставовима, него y законима на снази.Фраицуска револуција и промене које доноси наполеонско доба имају одговарајуће последице и на скандинавској сцени. Шведска, 1809. године усваја Устав који покушава да уведе равнотежу између кра- љевске и парламентарне власш и који ce показао прилагодив парламен- таризму и демократији која ће, уз извесно кашњење, доћи, тако да ће тек око 1920. године ова два елемента бити дефинитивно укључена y шведски јавни живот. Шведска усваја нов Устав 1974. године који радикално елиминише формалне остатке краљевоке власти. Норвешка бива 1814. године предата Шведској, као казна Данској што je стала уз Наполеона и као награда Шведској што je стала на супротну стра- ну. Сирота мала Норвешка, међутим, одбија да буде третирана као ,мо- нета за поткусуривање", и проглашава своју незавионост и формира персоналну унију са Шведском која престаје 1905. године. Коначно, Русија одузима Финску Шведској 1809. године, која постаје велико вој- водство под руским царем све до 1917. године, када постаје независна република. Такође и Исланд, који постаје независан од Данске 1940. го- дине, постаје република.3. Први писани извори нордијског права јављају ce y периоду 950—1300. године. У току овог периода, написани су бројни земаљски законици (codes) који чине лаконоке, али y основи ипак потпуне правне оистеме. У појединим случајевима, проглашавао их je краљ уз сагласност регионалне скушптине (thing) y питању. Национални законици рано сту- пају на снагу — y Норвешкој већ 1274, a y Шведској 1350. године. Насупрот томе, током средњег века y Данској ce не усваја национални законик, већ један од земаљских законика, законик Јитланда (1240), y одређеној мери врши ову функцију.
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АПФ, 6/1986 — Стиј Стренхолм, Yboa y нордијско право(стр. 593—606)Иако je лако пронаћи y средњовековним нордијским законицима, барем y оним који ce односе на XIII век и касније периоде, изразе утицаја католичке цркве и канонског права y -областима као што je породично право, ови су текстови ипак y основи настали y германским заједницама, где су страни елементи још увек ретки, односно y рурал- ним заједницама y којима доминира породица y најширем смислу те речи и која je сеоског типа. Власништво над земљом, као најзначајнији облик богатства, припада агнатској породици — не њеним појединим члановима. У овим законицима, такође долази до изражаја и органи- зација судства и политичког система y којем je основна једаница „тинг" скупштина) стотине, којој присуствују сви слободни људи једног подручја и која истовремено представља суд првог степена, као и тело којем су поверени административни задаци које касније преузимају локални органи власти. Градске заједнице (boroughs), не тако бројне, мале и раштркане, имале су сопствене правне системе формиране под великим утицајем права и установа Северне Немачке. У ствари, значајни део, често и више од половине ових малих урбаних популација, сачињавали су Немци или становништво немачког порекла.Током векова, показало ce да средњовековни законици, и поред неких измена, нису y довољној мери одговарали потребама развоја скандинавских држава, исго тако и судски систем, који je y великој мери заостајао нарочито услед унутрашњих политичких сукоба y XV и XVI веку. Седамнаести век je велико бреме реформи чије ce последице још увек осећају. Ово je такође био и период интензивног страног ути- цаја — Француска и Холандија, поред Северне Немачке, јављају ce као основни извори инспирације. Истовремено и римско право про- дире y значајној мери, захваљујући универзитетски образованим прав- ницима који ce, поред судских ствари, у већој мери баве и разним новим пословима растуће јавне управе. Сви ови утицаји заједно, ме- ђутим, нису били довољни да значајније модификују структуру и основне принципе нордијског права. У Шведској, Густав Адолф између 1610. и 1630. године формира нов судски систем са три Краљевска апелациона суда y самој Шведској и Финској, Врховни суд Данске оснива ce 1661. године. Законодавне реформе, међутим, трају дуже. Данска усваја пот- пуно нов Национални законик 1683. године, a четири године касније дански краљ проглашава примену измењене верзије за Норвешку, која je прикључена Данској круни 1450. године. Нови законик Шведске (и Финске) усваја ce 1734. године, a сачињен je од стране најдуже посто- јеће (most long-living) Краљевске комисије у шведској историји — била je основана 1686. године.Ови национални законици формално су још увек на снази. Y Данској и Норвешкој, међутим, мало je од њих данас остало. У Швед- ској, и y мањој мери y Финској, опредељење je било да ce задржи општи оквир законика, тако да савремена законодавна реформа ве- ликим делом има облик измена и допуна (amending) и успешног нове- лирања комплетних „књига" (Books) које сачињавају законик. Тако, да одаберемо један међу многим примерима, када je 1940. године, након ви- ше деценија припрема, Шведска усвојила потпуно нове законе y области грађанског и ривичног поступка, y преамбули стоји да ће .Књига поступка" Општег законика Краљевства („Book of Procedure" of the 596



АПФ, 6/1986 — Стиј Стренхолм, Увод y нордијско право(стр. 593—606)General Code of Laws of the Kingdom), почевши од 1. јануара 1940. бити садржана y новим законима. Данас je већина „књита" y потпуности из- мењена.На тај начин ce савремена правна реформа одвијала y ввду до- ношења нових закона који су мењали стање y одређеној области или, пак, y виду стварања потпуно нових „књига", односно делова ранијег Ошптег законика. Шведска je, као и y мањој мери Норвешка, чинила током XIX века енергичне напоре на доношењу нових законика. Међу- тим, већ око 1850. године, шведско законодавство напушта све покушаје и усваја метод сукцесивне и делимичне реформе.4. Уставни оквири нордијског правног развоја на први поглед из- гледају хетерогени. Шведски Устав из 1809. године био je најстарији писани устав y Европи све док 1974. године није био замењен новим документом правног модернизма чија je сврха била да дâ праву слику уставног развоја који ce одвијао под окриљем старог документа. Исто- времено, Устав из 1809. године изражава утицај теоретичара XVIII века, посебно Монтескјеа (Montesquieu), као и сакупљено нацонално искуство — током XVIII века развио ce партијски систем и парламентаризам, али je такође открио опасности од којих je ослабљена извршна власт, страначка борба и парламентарна корупција, могла изложити земљу. Устав из 1809. године покушао je да створи чврсту краљевску власт са ослонцем, на јак бирократски апарат и парламент са, y основи нега- тивним, односно контролним овлашћењима. У погледу законодавних ов- лашћења ове две власти биле су равноправне, с тим што je y домену пореза парламент био суверен. Парламентаризам je био напуштен и заведена лична владавина краља са владом (Cabinet) коју су, током ве- кова, првенствено сачињавали јавни службеници, правници, генерали и дипломате, a не политичари. Норвешка je усвојила сличан, али ради- калнији устав који je предвиђао једнодомну скупштину 1814. године, a парламентаризам постаје стварност 1880. године. Само je Данска про- шла развојни пут који ce може назвати класично европоким — краљев- ска аутократија од 1848. године, a након тога уставни развој ка демо- кратији и парламентаризму који je окончан почетком XX века. Данаш- њи дански Устав из 1953. године изричито уводк парламентарни систем, што ce такође односи и на Финску, која je усвојила републички Устав 1919. године, након ослобођења од Русије.Једно посебно тело које изражава, као јак осеђај јединства међу нордијским земљама, тако и значај њихових парламената je Нордијски савет (Nordic Council), основан 1946. године и којег сачињавају пред- ставници парламената четири земље и Исланда. Савет заседа по не- колико недеља сваке године како би разматрао питања од заједничког интереса. Његове одлуке не обавезују, али његове препоруке имају ве- ликог утицаја на владе. Такође постоје редовни и институцијализовани састанци чланова влада појединих земаља.Треба нешто рећи и о положају људских права (human rights) y нордијским земљама. Оне које су чланице Европског савета биле су међу првима које су ce придржавале Конвенције о људским правима (Human Rights Convention) и биле међу првима које су допустиле по- кретање поступака пред европским оудским институцијама од стране својих грађана. Број спорова против њих je мали, a свега je неколико 
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АПФ, 6/1986 — Стиј Стренхолм, Увод y нордијско право(сгр. 593—606)успело. Ово, међутим, не значи да je јасан концепт људских права био изражен y јавним расправама у Скандинавији. Норвешки Устав из 1814. године имао je неколико неповезаних одредаба y стилу тог времена, као што je био случај и са финским, исландским и данским уставом. У шведском Уставу из 1809. године постојала je једна општа одредба, која je преузета из Краљевске заклетве (Royal Oath) која ce давала парламенту y средњовековној Шведској. Мислим да je једино поште- но рећи да, као што je то случај y овој земљи, бројни нордијски прав- ници сматрају да велики број законских одредаба о људским правима постоји y оним државама, y којима законодавна ситуација није обез- беђивала и стварну заштиту. Ипак, значајне су ce промене одиграле. Нарочито у Шведској je ово питање изазвало редовне политичке суко- бе између Социјалдемократске и других несоцијалисгичких странака. Након усвајања Устава из 1974. године, који je предвидео лаконско ре- шење овог питања, два су амандмана била усвојена 1976. и 1979. годи- не, која су значила веома јасно јачање одредаба о заштити људских права. Тешко би ce могло рећи да су ce ове одредбе често користиле. Ипак, оне оу доказ како о растућој свести о овом проблему, тако и о растућој забринутости о моћи и ризицима које y себи носи свепри- сутна држава благостања, чак и y најбеневолетнијим и демократским ОЈраниченим облицима y којима ce јавља.5. Након ове скице историјског развоја и политичких институци- ја скандинавских земаља, издвојићемо неколико карактеристика њиховог правног система које су довољно оригиналне да их вреди споменути y овом кратком компаративном прегледу. Почели бисмо са законодавном процедуром (process of legislation), која има више ових карактеристика, a при томе, задржаћемо ce првенствено на Шведској, где су ове карак- теристике најизраженије.Без обзира да ли иницијативу за измену постојећег или доношење новог прописа упућује влада, посланици y парламенту, односно орга- низације или јавна тела, и за коју влада сматра да ce односи на питање или пропис по којем треба поступити, редовна процедура претпоставља одређивање комисије. Последњих десетак година, просечан број овак- вих комисија које су истовремено биле ангажоване, износио je y Швед- ској преко 300. Када ce расправља о питањима која имају поли- тичке импликације, чланови комисије су, по правилу, посланици — међутим, када ce расправља о питањима стручне природе — судије, јавни службеници, и y нешто мањем броју представници интересних група чине већиву. Комисију најчешће води судија, док су веома важне секретарске функције готово увек поверене млађим судским службени- цима y сталном радном односу. Уобичајено je, y овој фази каријере, да ce неколко година проведе на законодавним пословима било y не- ком министарству, било y некој од законодавних комисија. Израду на- црта (drafting) врши крајње брижљиво комисија, тј. један или више секретара, a извештај (report) комисије, по правилу, садржи исцрну расправу о развоју проблематике или прописа о којем ce ради, тренут но позитивно стање, као и решења страних законодавстава. Коначно, извештај комиоије садржи детаљно образложење самог нацрта, његовог значаја и структуре, као и питања тумачења која ce могу јавити. Ук- ратко, извештај представља детаљни коментар нацрта — уосталом од 
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АПФ, 6/1986 — Стиј Стренхолм, Увод y нордијско право(стр. 593—606)самог ce почетка подразумева да ће га као таквог користити страни судови и други органи који треба да примењују предпожени пропис. Као типичан пример може ce навести Извештај Краљевске комисије из 1956. године, y вези са израдом новог Закона о ауторским правима, који сам има око седамдесет кратких одељака, док образложење са објашњењем — преко 600 страница.Извештај ce доставља министру који je одредио комисију и, у већини случајева, објављује као упутство (command paper). Након тога, министар позива одређене субјекте — судове, јавну управу, локалну управу, a неретко и правне факултете, индустријска и трговинска удру- жења, синдикате и друга приватна удружења која су за тај нацрт заинтересована, да дају своје мишљење о извештају (opinion on the report). Број субјеката којима ce министар обраћа за мишљење, може ce кретати од стотину па до свега неколико специјализованих тела. Ова фаза законодавне процедуре, y којој ce великом броју субјеката пружа могуђност утицаја на владин предлог, очигледно значи и веома много додатног посла. Прошле (1985) године, Правни факултет y Упсали дао je око четрдесет мишљења y вези са разним законским предлозима. Y оквиру Стокхолмског апелационог суда, једно ce цело одељење искљу- чиво бави припремањем мишљења. Већа индустријска удружења, као што je рецимо Шведско удружење синдиката, такође има знатан број сталних службеника који су специјализовани за ове задатке. Само миш- љење, међутим, може бити веома кратко, мада ce у случајевима када ce ради о питању од битног интереса за субјекат који je позван да дâ своје мишљење, могу јавити мишљења од десетак, чак и стотинак стра- на. О посебно значајним питањима, одговарајуће министарство објав- љује резиме (summary).Следећа фаза поступка одвија ce y министарству, где стручњаци за законодавство — обично млађе судије-сарадници, утврђују нов текст нацрта на основу извештаја комисије и датих мишљења. Приступа ce писању — у форми имагинарног говора надлежног министра на сед- ници владе — новог образложења y којем ce сажимају напомене коми- сије и конструктивна мишљења. Текст ce подноси Парламенту као пред- лог владе — осим y случајевима y којима преовлађују питања законо- давне технике, уставности или тумачења, када ce прво предаје Законо- давном савету (Council on Legislation) којег сачшвавају судије Врховног и Административног суда. Савет даје о предлогу образложено мишљење, обично доста кратко, затим га министар опет разматра и коначно, са изменама и допунама Савета, упућује ce Парламенту. Последњи значај- ни документ y изради радног материјала често буде подуже мишљење парламентарног одбора којем ce текст упућује. У овој фази, мање из- мене и допуне су доста честе. Насупрот томе, расправе y самом скуп- штинском дому обично су врло кратке, a само изузетно y последњем тренутку дође до измена и Допуна о којима није раније расправљано.Основна предност ове сложене јавне расправе y припреми про- писа очигледно je y томе што ce, по правилу, најковпроверзније тачке y потпуности расправе, и што ce сврха прописа y потпуности разјасни све до најмањих појединости. Неодвојиви део припрема сваке сложе- није судске или административне одлуке je детаљно обављање радњи y претходном поступку. Треба, међутим, додати да овакав поступак 
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АПФ, 6/1986 — Стиј Стренхолм, Увод y нордијско право(стр. 593-606)има и својих недостатака, чак и ако ce не узму y обзир фактори као што су утрошено време и труд. Претходни поступак представља изазов влади, нарочито y случају када има слабу или нестабилну позицију, која ће уложити напоре да сам текст нацрта учини неодређеним и безо- пасним, док ће надлежни минисгар гледати да y своје мишљење укљу- чи таква решења и цредлоге у вези са применама, која ce тешко могу извести из самог текста прописа. Са тачке гледишта обичног грађани- на, међутим, постоји очигледни раскорак између текста нацрта који није много разумљив и импликација које постају јасне само путем проучавања обимног законодавног материјала који, мада разумљив правницима, није разумљив и ширим слојевима грађанства. Последњих двадесетак година, овај изазов био je понекад превелики чак и за по- литичаре.У истом овом периоду јавља ce појачана тенденција са циљем да ce поједностави законодавна процедура, прецизније — њене прве фазе, тако што ce припрема предлога и образложења не поверава самостал- ној комисији, већ мањим радним групама (working parties) y оквиру министарства, које раде под непосредним надзором надлежног минис- тра. Тренутно je ангажовано шездесетак оваквих радних група. Овај je систем очигледно једноставнији и бржи, али подразумева теже поли- тичке процедуре, мање отворености у изношењу аргумената pro и contra, a неретко и извештаје који су не само слаби, према шведским стандардима, већ и пристрасни. Овај начин рада постао je нарочито чест током последњих година социјалдемократске владавине седамде- сетих година. Међутим, од избора 1976. године, знатно ce мање користи.Треба нешто рећи и о једном дуго поштованом феномену, тј. о нордијској законодавној сарадњи. Сарадња je успостављена 1872. го- дине и од тада представља карактеристично обележје законодавног рада у области породичног и уговорног права, накнаде штете, привред- ног права, интелектуалне својине, a y знатно мањој мери y областi јавног, кривичног и процесног права, финансијског права и прописа о некретнинама, тј. y областима y којима различите националне традиције имају веćи утицај. Као последица сарадње, нордијско законодавство y области брачног права, старатељства, наслеђивања, уговора, средста- ва плаћања, продаја добара, патената, заштитних знакова и ауторских права, било je крајем шездесетих година готово идентично. Тада ce, међутим, Шведска одлучује да настави сама, пошто су остале земље одбиле да прихвате брзе и радикалне кораке шведских социјалдемокра- та, посебно y областима брачног права. Крајем седамдесетих година, међутим, ред je поново успостављен.Уобичајени начин припреман.а идентичног или веома сличног нордијског законодавства je путем одређивања комисија y свим зем- љама-учесницима, y организовању честих састанака комисија, као н службеника минстарстава који учествују y појединим фазама поступка. На тај начин су крајњи резултати, тј. владини предлози — y мањој или већој мери идентични. Нордијско јединство обично служи као јак ар- гумент против евентуалних веђих измена y самом поступку пред пар- ламентом.6. Разлог што смо ставили нагласак на законодавство je наравно тај, што су нордијски правни системи y бити системи y којима прео- 600



АПФ, 6/1986 — Стиј Стренхолм, Увод y нордијско право(стр. 593—606)владава писано право, као и y свим европским земљама. Ово, међутим, не значи да ce нордијско право карактерише систематизованим кодифи- кацијама по узору на Code Civile или B. G. В. Ни дански, ни норвешки законици из 1683, односно из 1687. године, као ни шведски ни фински законик из 1734. немају ово обележје. Овај последњи je подељен на нешто што би ce могло цревесги као „књиге" („books"), тј. као швед- ска реч која ce користи за означавање главних делова најранијих сред- њовековних законика и која значи „стуб" y смислу компоненте y град- њи кућа. Међутим, наслови и садржина ових књига не представљају научну систематизацију и пре би ce могло рећи да представљају напор да ce обједине правила која регулишу поједина подручја живота која то захтевају. Књиге постојећег шведског законика су: књига брака, књига родатеља и деце, књига о наслеђивању, књига стварног права, „књига градње" — која до дан-данас није y потпуности прерађена и која још увек y великој мери садржи застарела правила у вези са сукобом између суседа на селу, „књига трговине" — од које je остало свега неколико архаичних делова, упоредо са савременим прописима о уговорима, продаји, условној цродаји, цредставништву, осигурању и растућем корпусу прописа о потрошачима. Такође постоје књиге кри- вичних дела и санкција, књига поступака, као и књига о извршењу пресуда. У областима y којима старе кљиге нису замењене новим y којима ce савремено законодавство не може укључити y стару струк- туру. — као што je случај са интелектуалном својином, администра- тивним правом и социјалним законодавством — нови ce прописи озна- чавају према свом службеном наслову и хронолошки систематизују иа крају импресивне публикације коју годишње издаје једна приватна издавачка организација под насловом „Закони Краљевине Шведске" и која je незаменљиво средство сваком правнику.Чињеница да je нордијско, a посебно шведско и финско право, на овај начин задржало оригинална обележја y односу на системати- зацију, терминологију и y одређеној мери у односу на поједина реше- ња, не треба да прикрије околност да je страни утицај био јак и тра- јан од раног оредњег века па надаље. Већ сам ce осврнуо на основне изворе овог утицаја током различитих периода. У овом контексту, ме- ђутим, прикладно je нагласити да ce још почетком XVII века, a и кас- није, осетио јак талас национализма, нарочито у Шведској као реак- ција према страним утицајима. Што ce тога тиче, Катедра за шведско право, основана y Упсали 1620. године, изгледа да je прва катедра до- маћег права у Европи. Француска je следи крајем века, док већина земаља сматра римско право и канонско право за једине предмете вредне академског статуса све до XVIII, па чак и XIX века. Творци Шведског законика из 1734. године, свесно су покушавали не само да задрже све што ce могло користити од старог домаћег права, већ и карактеристични, истовремено лаконски и конкретни језички стил средњовековних извора — нешто што још увек представља идеал, који je очигледно врло тешко остварити y савременом високостручном за- конодавству.7. Као закључак покушаћемо да изнесемо неке особености судског и административног система помоћу којег ce, бар y основним цртама, 601



АПФ, 6/1986 — Стиј Стренхолм, Увод y нордијско право(стр. 593—606)може видети како ово право y стварности функционише. И овог пута ограничићемо ce на Шведску.Све до средине XX века, постојале су значајне разлике између градских и сеоских првостепених судова (rural and urban courts of first instance). Током 40-тих година овог века, усвајањем нове Књиге пос- тупака, ова разлика нестаје, пошто je y основи усвојен систем сеос- ких судова y кривичним и породичним стварима, док je систем градских судова усвојен y општим грађанским стварима. У кривичним стварима, као и y већини случајева y породичним стварима судско веће (Bench) сачињава један стални судија којем су прикључене изабране судије — поротници-лаици (elected lay assesors) који, међутим, нису по- ротници y англосаксонском смислу, већ пуноправни чланови судског већа који одлучују како о фактичким, тако и о правним питањима. Међутим, постоје посебна правила о већању која председавајућем су- дији, осим y неким случајевима, дају одлучујући утицај. Ипак, по пра- вилу, судија ће имати јак утицај на правна питања, као и y вези са тумачењима прописа. С друге стране, судије-поротници су, по правилу, лица са великим искуством y јавним пословима, нарочито y областима локалне управе. Бирају ce на шест година и често су поново бирани, тако да утлавном располажу доста добрим знањем, барем што ce редов- них ситуација тиче.У грађанским стварима, судско веће чине тројица судија.Са многих аспектата, првостепени судови представљају саму срж шведског јавног, a y сваком случају правног живота. Све до недавно, готово сви дипломирани правници проводили су y овим судовима две и по године као службеници — стручни сарадници, без обзира да ли ђе касније наставити судску каријеру или пређи y адвокатуру, јавну управу или привреду. Две и по године проведене y суду још увек ce сматрају као најбоље за почињање правничке каријере. Међутим, пос- ледњих десетак година, број дипломираних правника je толико порастао, да свега око педесет посто има ову могућност. Поред тога, првостепени судови још увек обављају бројне правне и административне послове које y другим земљама обавља управа, адвокатске канцеларије или бан- ке, као што су, рецимо вођење земљишних књига, хипотека, регистра- ција тестамента, обавезно пописивање некретнине умрлог, надзор над старатељством и вођење послова у вези са имовином малолетника. Y том смислу не гледа ce на судове као на нешто што обавезно асоцира на сукобе, кризе или поразе у животу.Постоји шест апелационих судова (courts of appeal), од којих je највећи и најстарији y Стокхолму, основан 1614. године. Ови судови раде у одељењима (divisions), од којих свако сачињава петорица судија. Међутим, последњих 4—5 година, тројица судија-поротника учествују y стварима y којима судије-поротници учествују y првостепеном поступ- ку, тако да je број сталних судија сведен на четири. Правници ову промену нису једнодушно дочекали као корак напред. Остаје да ce види какве ће резултате дати.Врховни суд (Supreme Court) оонован je 1789. године ради преу- зимања послова Судског одељења Краљевог савета (Judicial Division of the King’s Council), које je вршiло функцију суда последњег степена.
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АПФ, 6/1986 — Стиј Стренхолм, Увод y нордијско право(стр. 593—606)Суд има три одељења, свако са по седам судија. За разлику од многих европских врховних судова, овај суд ce не ограничава само на правна питања, већ поред тога оцењује и чињенично стање. Посебно веће од тројице судија одлучује да ли ће ce поступити по правним средствима, a правила предвиђају да се најчешће одбацују они предмети који ce своде на проверу тачности утврђеног чињеничног стања од стране ни- жих судова.Поред редовних судова, нарочито после другог светоког рата, јав- ља ce све веćи број специјализованих судова (special jurisdictions), што je y неким случајевима без сумње значило напредак. Ово ce нарочито односи на систем општих административних судова на општинском нивоу (general administrative courts on county level) који cy установљени 1965. године, као и на повећани број другостепених административних судова (administrative courts of appeal) којих сада има укупно четири — најстарији je Стокхолмски суд (Stockholm Court of the Chamber), који je готово четири века био једини суд ове врсте. Како би ce олак- шао притисак административних жалби на Краља и Савет, 1909. годи- не оснива ce Врховни управни суд (Supreme Administrative Court) — мада на нижим нивоима систем управних правних средстава утлавном остаје заснован на старим судским одлукама и као такав je компли- кован и донекле конфузан.Још једна успешна творевина XX века био je Суд за радне спо- рове (Labour Court), који je основан 1928. године, са искључивом над- лежношћу да одлучује y првом и последњем степену о стварима које ce односе на тумачење и примену колективних уговора. Сачињавају га председник, без изузетка судија Врховног суда, два правника које пос- тавља влада и по два представника општег удружења послодаваца, са једне, и радника и службеника, са друге стране. Суд има строго суд- ску функцију, тј. нема овлашћења да посредује или да интервенише на тржишту радне снаге. Основ његовог поступања може бити само пос- тојећи уговор. Дуго времена, пресуде овог Суда и озбиљни ставови до којих су долазили представници послодаваца и радника, истицани су као ремек-дела савременог шведског друштвеног планирања. Последњих десетак година, међутим, ова удружења изражавају незадовољство стро- гим придржавањем правних принципа од стране Суда, тако да су со- цијалдемократи основали комисију која треба да проучи могуђност враћања поверења y Суд, у смислу „развоја друштвених вредности", како je то истакао надлежни министар. Остаје да ce види шта ће бити од ове иницијативе.Поред ових специјализованих судова које смо споменули, основани су и други за области као што су социјално осигурање и стамбена пи- тања. Уопштено говорећи, Социјалдемократска партија je крајем шез- десетих и почетком седамдесетих година, изразила извесно неповерење према редовним судовима и с тим у вези, занимљиво je упоредити пос- тојање мноштва специјализованих судова савремене државе благостања са бројним квази-судовима који су настали током XVII и XVIII века y доба меркантилизма и против којих ce готово пре сто педесет година изјаснио либерални покрет са јасним опредељењем за редовне судове.He бисмо могли завршити без неколико речи о правном артиклу шведског извоза — омбудсману (Ombudsman). Функција je установљена 603



АПФ, 6/1986 — Стиј Стренхолм, Yboa y нордијско право(стр. 593—606)1809. године y Шведској, и прихваћена y Данској 1953. године, где je врло обдарен први вршилац ове функције иницирао веома успешно пропагирање ове инстапуције, толико успешно да je концепт омбудсма- на, уз безброј неспоразума и неразумевања, уживао највећу подршку од стране најегзотичнијих земаља. Можда je то велика иронија правне историје, да управо y тренутку када ce овај изум прихвата y целом свету, његова судбина у земљи где je настао није извесна. Омбудсман je посебан јавни тужилац кога je изабрао Парламент из редова најува- женијих судија коме je поверен задатак да врши надзор и води пос- тупак. Формално, његова овлашћења су била, и још увек јесу, да по- крене кривични поступак против једног или више јавних функционера, укључујући и судије, за радње које, по његовом мишљењу, захтевају, примену санкција. Редовни судови одлучују да ли je захтев основан, тако да и омбудсман, као и сваки други тужилац може и да не успе пред судом. Он ни y ком виду не може наложити отклањање незако- нитости или неправилности. Пет je разлога (raison d’être) његовог ос- нивања. Пре свега некомплетност и неефикасност правних средстава y административном поступку против управе (Crown), друго, надмоћни положај бирократије, треће, начелна несменљивост готово свих јавних функционера — од председника Апелационог суда, до сеоског жандара, наредника или цариника; четврто, свеприсутност прописа у јавном жи- воту која готово није допуштала расправу у управним стварима, као и веома екстензивна кривична одговорност чак и за најмањи преступ као нужна противтежа привилегованог положаја јавне функције. Оно што нас оправдава када изражавамо сумњу y будућност омбудсмана y његовој рођеној земљи je то да једини прави основ његове функције — утврђивање кривичне одговорности јавних службеника, готово да да- нас уопште и не постоји. Ово je последица двеју конвергентних тен- денција: са једне стране жилави напори сивдиката, посебно нижих службеника, да ce ослободе положаја који их у исто време награђује и угрожава, a са друге стране, егалитаристичка оријентација социјал- демократске владе која ce зарекла да уклони све што je остало од традиције и прописа који праве разлике између државних (краљев- ских) службенка и индустријских радника. Последица je била та да je кривична одговорност уз неке изузетке, замењена тзв. дисциплинскол! одговорношћу која ce примењује на сличан начин као и код радних спорова y вези са колективним уговорима. Тако, одговорног службе- ника, по правилу, представља његово синдикално удружење. У овој врсти спора нема места за омбудсман, који мора да чека неку ретку и незанимљиву прилику у којој je јавни службеник уложио посебан напор да изврши редовно кривично дело у вези са службеном дуж- ношћу. Мада je било реакције када су пуне импликације предочене посланицима, Парламент je ове разлоге уважио и нема потребе да на- глашавамо да je након овакве одлуке мало вероватно да ће повратити систем који je био оријентисан ка појединачној одговорности службе- ника, насупрот интересима грађана за дисциплинованим јавним службе- ницима, егалитаристичким идеалима и иступања организованих интереса.С енглеског превео
др Стеван Лилић604
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Stig Stronholm, 
Professor of Laws, Provost of the University in Upsala, Sweeden, and 
President of the Royal Academy of Sciences and Literature in UpsalaINTRODUCTION IN THE NORDIC LAW

SummaryIt is not a rare case that the Nordic law is considered as a single legal entirety within a wider family of the „Romano-German law", in spite of the existing particularities which distinguish it not only from the European continental legal system, at the one hand, and the general, namely common law system, at the other, but which make a ground of making a difference between legal systems of individual Nordic countries — Sweeden, Norway, Denmark, Finland and Iceland. Along these lines, the Nordic law is taking an „intermedial position" between the European and general law. Out of historical circumstances which were influential for the particularity of the Nordic law, special role has been played by a relatively late including of Scandinavia into European trends, as well as by a relatively well-established and stable social structure of the Scandinavian countries, which have prevented deeper penetration of the adopted Roman and Canon laws in the Middle Ages, namely which had made possible the existence of numerous traditional legal institutes (for instance, in the family and property law relations). The institutes of the Nordic law which are of the comparative interest are numerous and they are characteristic for almost all aspects of legislation, administration and judiciary. Thus, for example, in the sphere of law-making in Sweeden (the situation is similar in other Nordic countries, too), the medieval codes are still, in use, namely „the books" which regulate various spheres of legal activities. In fact, the contents of most of these books is changed today, but they still, as such, make a foundation of the Sweedish legislative order.Numerous are also the particularities of the legislative procedure — namely, specific role of the so-called royal commissions, wide and composite public discussion, the significance of the commentaries, and the like. The organisation of the judiciary, too, as well as that of the administration in Sweeden has some specific characteristics, such as performing some affairs and activities by the courts, which are done in other countries by the banks, practicing lawyers or by the administration agencies (keeping the books of title for real priperty, the inventory of the property of the deceased, supervision and guardianship, and the like).Finally, there is the well-known institution and creation of the Nordic law of „ombudsman", which amounts to a particular kind of public prosecutor, and which has been established in 1809. A paradox of legal history in this case is perhaps also in the fact that, while this institution has been accepted by quite a number of countries in the world, people think in Sweeden about the possibility of its abolition.
Stig Stronholm,
professeur de Droit, Vice-Recteur de l’Université à Upsala, Suède, 
président de l’Académie Royale des Sciences et des Lettres à UpsalaL’INTRODUCTION AU DROIT NORDIQUE

RésuméIl est assez fréquent d’observer le droit nordique comme une entité ‘ juridique à l’intérieur de la famille du droit »romano-germanique«, bien qu’il existe des spécificités qui le distingue non seulement du droit euro- 6(4



АПФ, 6/1986 — Стиј Стренхолм, Увод y нордијско право(стр. 593—606)-continental, d’un côté, et du système (juridique du Common Law, de l’autre, mais qui sont également la base de la distinction entre les différents systèmes juridiques des états nordiques la Suède, la Norvège, le Danmark, la Finlande et l’Islande. Dans ce contexte, le droit nordique occupe une position intermédiaire entre le droit européen et le droit du Common Law. Parmi les circonstances historiques qui ont exercé un impact sur la spécificité du droit nordique il faut relever l’insertion relativement tardive de la Scandinavie dans les courants européens, tout comme la structure social relativement façonnée et stable des états Scandinaves qui a enpêché une plus profonde pénétration de la réception du droit romain et du droit canonique au Moyen Age, assurant le maintien de nombreux instituts juridiques traditionnels (dans les rapports de famille et de propriété, notamment). Les instituts du droit nordique ayant un intérêt pour l’analyse comparative, sont nombreux et recouvrent presque tous les aspects de la législation, de l’administration et de la jurisdiction. Ainsi dans la législation de la Suède (comme dans les autres pays nordiques), les codifications médiévales sont toujours en vigueur, à savoir, »des livres« qui règlent certains domaines de la vie juridique. Bien que le contenu de la plupart de ces livres soit aujourd'hui modifié, ils continuent à constituer, en tant que tels, le fondement de l’ordre législatif suédois. Il existe, en outre, de nombreuses spécificités de la procedure législative, notamment le rôle particulier des soi-disantes »commission royales«, des débats publics amples et complexes, l'importance des commentaires, etc. L’organisation de la jurisdiction et de l'administration en Suède a aussi ses caractéristiques propres, à titre d'illustration, les tribunaux sont chargés de certains travaux qui sont dans d’autres pays effectués par les banques, par les avocats ou par l’administration (la gestion du cadastre, l'inventaire de la propriété du défunt, la surveillance et la tutelle, etc.)- Enfin l'originalité du droit nordique la plus connue est l’institut d'»omboudsman«, une sorte de procureur public, établi en Suède en 1809. C'est un paradoxe de l’histoire du droit qu'au moment même où un grand nombre de pays du monde commence à accepter cet institut, en Suède on parle de sa suppression.
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