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Meddelande om Nordiska rådets rekommendation 3/2019 – 
fortsatt nordiskt lagstiftningssamarbete 

 

Rekommendationen 

 

Nordiska rådet rekommenderar de nordiska regeringarna 

 
att öppna upp en gemensam nordisk rättsdatabas  

att återupprätta det nordiska civilrättsliga lagstiftningssamarbetet, med ett mål att 
harmonisera lagstiftningen inom de områden där gränshinder uppstår  

att garantera tillräckliga resurser för att lagsamarbetet länderna emellan säkras på mi-
nisterienivå  

 

 

Meddelande 

 

I det följande meddelas de nordiska regeringarnas svar på Nordiska rådets rekom-

mendation 3/2019 utifrån de enskilda rekommendationer som ingår i rekommendat-

ionen. 

 
att öppna upp en gemensam nordisk rättsdatabas  

Flera nordiska länder har offentliga databaser där landets lagstiftning är tillgänglig 

för allmänheten. I några av ländernas databaser går det också att finna underlag från 

den förberedande lagstiftningsprocessen, som regeringens lagstiftningsförslag med 

motiveringar. Därtill finns det i länderna kommersiella databaser med ett brett utbud 

av rättskällor som är tillgängliga mot en abonnemangsavgift.  

 

De offentliga databaserna är utformade utifrån hur den nationella lagstiftningspro-

cessen är strukturerad och utifrån de behov som användarna har. Detta gör att data-

baserna ser olika ut i de nordiska länderna.  
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De nordiska ländernas offentliga databaser, med undantag från de databaser som 

tillhandahålls i Island, kan användas på skandinaviska. Eftersom författningsstruk-

turen är likartad i de nordiska länderna är också den information som ingår i databa-

serna strukturerad på ett likartat sätt, även om de nordiska offentliga rättsdataba-

serna bygger på olika tekniska lösningar. Den användare som är van vid att använda 

databasen i sitt eget land borde därmed utan större problem kunna använda databa-

sen i ett annat land. Detta borde fungera problemfritt i den akademiska sfären.  

 

De nordiska regeringarna ser dock att det finns behov av att tillhandahålla informat-

ion om de nordiska ländernas offentliga rättsdatabaser och kan konstatera att ett så-

dant arbete pågår i Nordiska ministerrådets sekretariat.  

 

De nordiska regeringarna noterar också att Finland har för avsikt att initiera ett pro-

jekt för att utreda förutsättningarna för en gemensam söktjänst i de nordiska offent-

liga författningsdatabaserna. 

 
att återupprätta det nordiska civilrättsliga lagstiftningssamarbetet, med ett mål att 
harmonisera lagstiftningen inom de områden där gränshinder uppstår  

Liksom framgår av bakgrunden till det medlemsförslag som ligger till grund för Nor-

diska rådets beslut har det nordiska lagstiftningssamarbetet en historia som är uppåt 

150 år gammal. Detta samarbete har i stor utsträckning skett på det civilrättsliga om-

rådet, vilket avspeglas av Helsingforsavtalets artikel 4 om lagsamarbete på privaträt-

tens område.  

 

Den bedömning av möjligheten för det framtida nordiska lagstiftningssamarbetet 

som genomfördes av professor emeritus Inge Lorange Backer på uppdrag av de nor-

diska samarbetsministrarna och som presenterades för samarbetsministrarna den 8 

februari 2018 i rapporten Styrket nordisk lovsamarbeid - muligheter och utfordringer 

(rapporten) identifierar flera sakområden inom civilrätten. Det är fråga om sakområ-

den där lagstiftningssamarbete även tidigare har bedrivits, nämligen avtalsrätten, 

köprätten, aktiebolagsrätten, immaterialrätten och familjerätten. Dessa rättsområ-

den har stor betydelse för möjligheten för företag att bedriva sin verksamhet över de 

nordiska ländernas gränser och de påverkar familjers livsförutsättningar när de flyttar 

mellan nordiska länder.  

 

Eftersom professor Backer har identifierat dessa områden i sin bedömning av möjlig-

heten för det framtida lagstiftningssamarbetet är det också dessa områden som de 

nordiska regeringarna väljer att fokusera på i detta meddelande. 

 

Nordiska ministerrådet har haft anledning att ta ställning till lagstiftningssamarbete 

inom de civilrättsliga områden professor Backer har identifierat och med anledning 

av de förslag professor Backer har lagt fram när rapporten behandlades av minister-

rådet och även vid besvarandet av Nordiska rådets rekommendation 4/2019. Dessa 

ställningstaganden motsvarar de nordiska regeringarnas inställning. I denna del hän-

visas därför till Nordiska ministerrådets meddelande om Nordiska rådets rekommen-

dation 4/2019. 



 

 

3 / 3 

 

Med anledning av rapporten har Nordiska ministerrådet även beslutat att lämna re-

kommendationer till ministerrådets sektorer om generella åtgärder med syfte att 

motverka nya gränshinder och att främja kunskaps- och erfarenhetsutbyte mellan de 

nordiska länderna inom lagstiftningsområdet.  

 

Den 6 september 2018 rekommenderade de nordiska samarbetsministrarna länderna 

att de förpliktar sig till att säkerställa att nationella riktlinjer för att utarbeta lagstift-

ning innehåller bestämmelser om att lagförslag ska ta hänsyn till förhållanden i de 

övriga nordiska länderna när det är praktiskt möjligt och relevant, bland annat för att 

förebygga gränshinder.  

 

Enligt de nordiska regeringarnas riktlinjer om lagstiftningsförberedande arbete följer 

att det nordiska perspektivet om möjligt ska beaktas när det är relevant. Sådan in-

formation kan användas för att ta del av kunskap och erfarenheter från andra länder 

som har utarbetat liknande lagstiftning men även för att främja nordisk rättslikhet 

som motverkar gränshinder för individer och företag i Norden.  
 
att garantera tillräckliga resurser för att lagsamarbetet länderna emellan säkras på mi-
nisterienivå  

 

Lagstiftningssamarbetet mellan de nordiska länderna sker huvudsakligen inom ra-

men för ländernas ordinarie lagstiftningsarbete. Länderna använder också de möjlig-

heter till informationsutbyte om aktuella lagstiftningsinitiativ i länderna som erbjuds 

inom ramen för Nordiska ministerrådets ämbetsmannakommittéer. De nordiska län-

dernas regeringar säkrar att det finns tillräckliga resurser för detta arbete i ministe-

rier, departement och styrelser.  

 

 

De nordiska regeringarna bedömer med denna bakgrund att rekommendationen är 

delvis uppfylld.  

 

 

 

 


