STADGAR FÖR DE NORDISKA JURISTMÖTENA
Antagna 1872, ändrade 1919, 1934, 1948 och 1960
§1
De nordiska juristmötena hava till ändamål att genom anordnade förhandlingar mellan
danska, finska, isländska, norska och svenska jurister verka till utbildande av ett på
sakkunskap grundat och såvitt möjligt sammanstämmande omdöme angående rätts- och
lagstiftnings-frågor, som äro av vikt för de nordiska rikena.
§2
Vid varje juristmöte bestämmes tid och plats för nästa sammankomst.
§3
Vid varje juristmöte väljes för varje rike av deltagarna från det riket en lokalstyrelse, som
fungerar till slutet av nästa möte. Den utgöres av högst tio ledamöter. Lokalstyrelserna bilda
tillhopa en gemensam styrelse.
§4
Det tillkommer lokalstyrelsen i det land, varest möte skall hållas, att vidtaga nödiga åtgärder
för dettas förberedande och anordnande. Alla förslag till överläggningsämnen, betänkanden,
utlåtanden o.dyl., som önskas förelagda mötet, avgivas till detsamma.
§5
Såvitt möjligt är, skola de muntliga förhandlingarna på juristmötena förberedas därigenom, att
förslagen till överläggningsämnen, försedda med en kortfattad motivering eller utveckling,
utdelas till deltagarna lämplig tid före mötet. Om så finnes ändamålsenligt, kunna över de
inkomna förslagen inhämtas skriftliga betänkanden eller utlåtanden, vilka, likaledes tryckta,
före mötet utdelas.
§6
När en fråga icke anses vara tillräckligt debatterad på ett juristmöte, kan densammas vidare
behandling uppskjutas till ett följande, och kan då åt en eller flera deltagare i mötet lämnas
uppdrag att i ämnet avgiva skriftliga betänkanden eller utlåtanden, vilka skola tryckas och
utdelas lämplig tid före nästa möte.
Förhandlingarna om en på ett möte förekommande fråga kunna, när ordföranden finner det
lämpligt, avslutas med omröstning över föreslagna resolutioner.
§7
Förhandlingarna på juristmötena ledas av en för varje möte utsedd ordförande, vilken tillika
bestämmer, i vilken ordning ämnena skola företagas till behandling.
Ordföranden väljes vid förhandlingarnas början av och bland deltagarna i mötet.
På samma sätt väljas fyra vice ordförande och fem sekreterare, en för varje rike.

§8
Förhandlingarna äga rum på de fem nordiska språken. Göres under mötets offentliga muntliga
förhandlingar diskussionsinlägg på finska eller isländska, bör inlägget omedelbart genom den
finska resp. den isländska lokalstyrelsens försorg översättas till danska, norska eller svenska
och även på detta språk upptagas i den tryckta berättelsen över förhandlingarna.
§9
Över förhandlingarna på varje juristmöte utgives en tryckt berättelse.
§ 10
Var och en deltagare i de nordiska juristmötena erlägger en avgift som för varje möte
fastställes av den gemensamma styrelsen. Den som en gång har antecknat sig anses som
deltagare till dess han anmäler sitt utträde. Deltagarna äga rätt att erhålla de tryckta
meddelanden, som utdelas före mötet, och den tryckta berättelsen om förhandlingarna, vilken
sedermera utgives.
§ 11
Lokalstyrelsen i det land, där mötet skall hållas, har att föra räkenskaper över samtliga
inkomster och utgifter rörande mötet. Avgiften för mötet uppbäres i varje land av
lokalstyrelsen därstädes, vilken senast en månad efter det mötet ägt rum, till lokalstyrelsen i
det land, där mötet hållits, inbetalar vad sålunda uppburits med avdrag av vad enligt
åtföljande räkning utgivits för mötets förberedande. Avgifter, som därefter erläggas i annat
land, än det där mötet hållits, skola efter hand som de inflyta översändas utan avdrag.

