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Skapandet av enhetliga lagar i Afrika1

Afrika är en väldig kontinent som företer stora variationer
i fråga om natur och kultur. Den är uppdelad i approxima
tivt 2 45 olika stater och territorier, vilka alla har sitt eget
rättssystem. Under sådana förhållanden kan läsaren kanske
ifrågasätta det berättigade i att diskutera de rättsliga pro
blemen i ett så stort och mångskiftande område i en kort stu
die. En skarpsinnig läsare skulle kunna gå ännu längre: om
lagarna i Afrika är så många och skiftande, och staterna där
dessa lagar hör hemma har fått sin självständighet så nyligen,
kan det väl ännu inte vara någon brådska med att uniforme
ra dessa lagar, vare sig inom länderna eller internationellt,
när det ändå finns många andra mer brännande problem att
ta itu med, t.ex. att vidmakthålla det konstitutionella styrelse
sättet och nationens blotta existens mot maktanspråk från
militära grupper och enskilda och mot splittrande inverkan
från olika stammar; att övervinna de svårigheter som följde
av den koloniala uppdelningen av Afrika, sådana som sam
färdsleder i fel riktningar och språkliga och administrativa
barriärer som förstärker politiska gränser; att skapa en snabb
ökning av nationalprodukten och en därav följande investe
ring i form av skolor, sjukvårdsinrättningar och alla andra
åtråvärda delar av välfärdssamhället, samt att avskaffa so
ciala orättvisor grundade på skillnader i ras, stamtillhörighet,
kön eller religion.

Tvärtom! Just dessa problem har gett eftertryck åt behovet
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och viljan att göra något åt lagarna i Afrika. Vad än de afri
kanska staterna må sakna i form av moderna arrrH~er, läskun
nig befolkning, tillräckligt utbyggd infrastruktur och erfarna
ledarkadrer på olika nivåer, finns det dock en sak som de alla
har, något som kan produceras lika snabbt och billigt som
papperspengar och som har samma frestande, skenbara för
måga att kunna lösa alla problem: lagstiftande makt.

Regeringarna i de afrikanska stater som har bevarat civila
författningar har vanligen, både konstitutionellt och i prakti
ken, makt att se till att varje lag som de vill se träda i kraft
kan skapas på en mycket kort tid. Samarbetsvilliga lagstiftan
de församlingar (särskilt i enpartistater) och den stora exe
kutiva makt, som är knuten till afrikanska presidenter, med
verkar i denna process.

Situationen är ännu enklare i militärdiktaturerna, där
maktutövning genom dekret utan begränsningar av någon
annan konstitution än den som man själv pålagt sig, i teorin
tillåter militärregimen att genomföra genomgripande och
halsbrytande snabba förändringar av rättsliga institutioner
(som fallet var med Nigerias indelning i 12 nya stater som
ersättning för de tidigare fyra regionerna).

Lagstiftning är en av de regeringsfunktioner som officiellt
utförs i huvudstaden. I huvudstaden i varje land finns lag
textförfattarna och de personer som ger dessa deras instruk
tioner. Inom denna begränsade krets ter sig det rättsliga ma
skineriet i stort sett lika som under kolonialtiden eller som i
samtida stater i Europa och Nordamerika. Men utanför hu
vudstaden är de administrativa resurserna som regel mycket
mindre. Det finns då en naturlig benägenhet att överbrygga
den klyfta, som skapas genom bristen på administrativa resur
ser, genom att utfärda ytterligare lagbestämmelser. Man öns
kar få till stånd en social revolution i hela landet. Denna kan
skapas lugnt och långsamt genom att sprida utbildning och
genom att öka känslan av samhörighet med och styrkan hos
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nya organ och institutioner, eller också kan den genomföras
hastigt genom att stifta en lag som avskaffar månggifte eller
ger kvinnan samma rättigheter som mannen eller skapar en
övergång från traditionella egendomsförhållanden till enskild
äganderätt till jorden. Men det som då uppnås är en illusion.
Lagen har trätt i kraft, men de lokala resurserna för att till
lämpa lagen är lika små som tillgången på administratörer,
och ingenting av betydelse inträffar. Det är detta som jag har
kallat "phantom legislation", skenlagstiftning, dvs. stiftande
av lagar som inte får och förmodligen inte kan få önskad ef
fekt. Man ger intryck av framsteg, av att uträtta något, men
det verkliga läget ter sig helt annorlunda. Jag vill understryka
att en dylik lagstiftning är ett tecken, inte på makt utan på
de makthavandes maktlöshet.

En stor del av de lagar som så förhastat har antagits i det
tropiska Afrika under det senaste årtiondet faller inom den
na kategori. Ibland, särskilt i de fransktalande områdena, er
känner man detta misslyckande och räknar med det på för
hand. Lagstiftning, säger man, är med nödvändighet pro
grammatisk; den försöker att anvisa en väg för utveckling
snarare än att ge ett beteendemönster som omedelbart och i
alla delar blir genomfört.

De nya lagar som nu blir allt fler i det tropiska Afrika har
ett annat karakteristiskt drag som har sin grund i det feno
men som nämnts ovan. De är "elitlagar" i den meningen att
de inte ger uttryck för vad majoriteten av hela folket genom
ett demokratiskt röstningsförfarande har sagt sig vilja styras
av. I stället ger de uttryck för vad en liten grupp av de makt
havande, vare sig dessa är politiker, militärer, ämbetsmän
eller "ideologiska ledare", har beslutat vara det lämpligaste
för folket - vad än folket må tycka. Vidare är de vad jag
i annat sammanhang skämtsamt har kallat "neo-kapitalistis
ka". Med detta menar jag att de är resultatet av ett storstads
tänkande, utformade av behoven i städerna och på grundval
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av de data som finns tillgängliga för folk som sällan rör sig
utanför städerna, snarare än av livet på landsbygden med
dess behov och värderingar, den landsbygd som alltjämt ut
gör den övervägande delen av länderna i det tropiska Afrika,
både i fråga om folkmängd, areal och resurser. Varje land i
hela världen lider av denna skeva huvudstadsbelastning, men
de nya afrikanska staterna gör det mer än andra länder.

Dock utgör president Nyerere i Tanzania ett lysande un
dantag från denna generella regel. Det kan vara värt att åter
ge en passus i hans tal "Socialism and rural development"
som hölls 1967:*

Det är viktigt att framhålla, att det finns så stora olikheter
i Tanzania att det är omöjligt att i Dar es Salaam t.ex. för
söka göra en enda plan för hur jordbruket och samhällena
skall organiseras i varje litet hörn av vårt vidsträckta land.
Man kan mycket väl ha en viss princip som utgångspunkt
men sedan måste man räkna med olika geografiska och geo
logiska betingelser, och man måste även ta hänsyn till alla de
kulturella olikheter som existerar. I Kilimanjaroområdet t.ex.
är enskild äganderätt den allmänna regeln. Och inte bara
det, där finns inte heller någon obrukad jord på bergsslutt
ningarna. Detta påverkar naturligtvis den sociala inställning
en och skapar familjeproblem som inte finns i andra delar
av Tanzania, där en ung man kan få jord i närheten av sin
fars jordbruk så snart han är färdig att bilda familj .... Det
vore absurt att sitta i Dar es Salaam och försöka lösa alla
dessa problem, i synnerhet som jordtypen varierar även inom
små områden. Lokalt självförtroende och lokala initiativ är
absolut nödvändiga faktorer.

Det förhållandet att de ledande gruppernas åsikter i de afri
kanska länderna är elitbundna och förankrade i städerna in
nebär att dessa grupper är mer benägna att hänsynslöst igno-

* Talet i dess helhet återfinns i Julius K. Nyerere: Socialism i Tan
zania. Nordiska afrikainstitutet. 1968.
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rera den spridda lantbefolkningens olikartade levnadsförhål
landen och önskemål i sin strävan att organisera samhället
efter en mer modern västerländsk förebild. Detta är av sär
skild vikt vid utformandet av målen för en uniformering av
lagarna och för ett ersättande, med lagstiftningens hjälp, av
de tidigare skiftande sociala mönstren med ett enda system.
Jag kommer att belysa dessa åsikter senare när jag diskuterar
enhetlig lagstiftning i afrikanska stater mer i detalj.

Den rättsliga situationen i Afrika

Denna studie utgick från hypotesen, framlagd aven tänkt
kritiker av ämnet, att Afrika har så många och så skiftande
rättssystem att det är omöjligt att diskutera dem i samma
andetag. Låt oss nu närmare granska denna tes.

Afrikas rättshistoria kan lämpligen indelas i tre huvud
perioder, naturligtvis med reservationen att varje rättssystem
har undergått en fortlöpande förändring: Den förkoloniala
tiden, innan europeiska kolonialmakter tog kontroll över kon
tinenten och delade upp den, den koloniala perioden och den
nuvarande efterkoloniala perioden.

Vårt intresse riktas först och främst mot de nuvarande
rättssystemen, vilka allmänt - om vi bortser från kvarvaran
de portugisiska, spanska, franska och brittiska besittningar 
hör hemma i självständiga stater, men det är ändå omöjligt
att förstå det väsentliga i dessa system och de problem som
uppkommer genom dem utan att studera tidigare perioder
i Afrikas rättshistoria. De nuvarande rättssystemen i de afri
kanska stater, som tidigare stod under utländsk förvaltning,
grundar sig fortfarande i stor utsträckning på den koloniala
styrelsen, som inte bara fastställde de gränser, inom vilka des
sa territoriella system skulle gälla, utan också införde och till
lämpade ett främmande västerländskt rättssystem som den
generellt giltiga lagen i varje territorium. Det är helt klart att
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självständigheten ger varje stat möjlighet att ändra de lagar
som man fått i arv. Men även i de länder där man gjort vid
sträckt bruk av denna möjlighet, såsom i Guinea och Tanza
nia, kvarstår det grundläggande bandet med det tidigare
rättssystemet. Tanzania är exempelvis fortfarande en "com
mon-Iaw"-stat. Dess domstolar fungerar på ett sätt som lik
nar det som gäller i länder med detta rättssystem, och lan
dets lagstiftning har samma struktur och rättsliga begrepp
som Englands och dess rättsfallsredogörelser visar tydligt att
landet har traditioner från common-Iaw.

De koloniala rättssystemen i sin tur vidmakthöll - i stor
om också växlande utsträckning - de rättssystem som man
stötte på när man först kom till området. Sålunda var det
i de tidigare brittiska områdena ett grundläggande drag i
den brittiska koloniala administrationen att behålla "native
courts" och infödingarnas sedvanerätt som de grundläggan
de rättsliga institutionerna för den afrikanska befolkningen.
Engelsmännen gick så långt i detta avseende att de i många
områden t.o.m. erkände den sedvanerättsliga strafflagen och
använde den skrivna lagens sanktioner för att upprätthålla
sedvanerättens inflytande.

Under den förkoloniala tiden hade vart och ett av de auto
noma afrikanska samhällena - av vilka somliga var tillräck
ligt stora och välorganiserade för att förtjäna benämningen
"stater" - egna rättssystem, vilka för varje samhälle repre
senterade de samlade rättsliga institutionerna, såväl offentliga
som privata. En del av dessa inhemska rättssystem var påver
kade av tidigare politisk eller religiös kolonisation som hade
infört bestämmelser från muselmansk rätt i det rättsliga syste
met. I de länder där härskaren var muselman och ideologin
genomgående muselmansk, var straffrätten, rättsliga institu
tioner och ägandeförhållanden, liksom också privaträtten,
grundad på muselmanska principer. I andra områden var det
bara i familjerättsliga frågor, såsom förhållandet mellan barn
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och föräldrar, man och hustru, samt arvsrättsliga bestämmel
ser, som muselmansk rätt var tillåten för att reglera förhål
landen mellan de troende.

Den koloniala perioden samlade och separerade dessa in
hemska system på ett konstlat sätt. Rättssystem hos folk utan
gemensam kultur eller gemensamma levnadssätt fördes sam
man - så t.ex. kungadömena mellan sjöarna och de hövding
lösa nilotiska kulturerna i Uganda - samtidigt som folk med
likartade rättssystem delades genom konstlade territoriella
gränser, t.ex. massajerna mellan Kenya och Tanganyika och
mossi-folket mellan dåvarande Guldkusten och Övre Volta.
Vad varje område på detta sätt fick var ett konglomerat av
inhemska rättssystem som inte hade mer verklig släktskap än
de språk som dessa folk talade. Denna brist på gemensamma
drag underströks av förhållandet att områden med gemen
sam kultur och gemensamma rättssystem både i Öst- och
Västafrika som regel gick parallellt med kusten (jfr Islams
spridning i Östafrika och akan-folkets utbredning i Ghana),
under det att det europeiska framträngandet och de euro
peiska gränserna gick vinkelrätt mot kusten (jfr de kvadra
tiska staterna i Västafrika). Det mest uppenbara exemplet på
detta förhållande är den lilla staten Gambia, vars smala land
remsa bara är 10-15 eng. mil bred, men sträcker sig 300 eng.
mil in i hjärtat av Senegal.

De europeiska härskarna införde sina egna lagar, eller nå
gon variant av dem, som de generella lagarna för territorier
na, men dessa lagar ersatte inte helt de inhemska och religiösa
lagarna. Snarare bildade den koloniala lagen i territoriet en
överbyggnad ovanför de inhemska rättssystemen, fastslog när
dessa ägde tillämpning och gav alternativa sätt att reglera
formaliteter, sådana som att upprätta kontrakt, ingå äkten
skap eller inneha egendom. Resultatet blev att det samlade
rättssystemet i varje område blev en blandning av olika sys
tem, "dualistiskt" i den grundläggande motsättningen mellan
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importerad västerländsk rätt och inhemsk rätt, och "multi
pel", mångskiftande, genom att en mängd sedvanerättsliga
eller religiöst betingade bestämmelser erkändes som ett kom
plement till den generellt giltiga rätten i varje territorium.
Men till skillnad från brittiska Indien användes inte religio
nen som det viktigaste kriteriet på vilket rättssystem som
skulle äga tillämpning på den enskilde individen. Musel
mansk rätt hade begränsad giltighet både för afrikaner och
icke-afrikaner, och hinduisk rätt liksom andra asiatiska reli
giösa rättssystem erkändes i privaträttsliga frågor vid regle
randet av förhållanden mellan ickekristna asiater i Östafrika.
Men fastän erövrarna som regel var kristna, eller åtminstone
kom från nominellt kristna länder, ingick inte kristen rätt som
någon direkt del i rättssystemet, om vi undantar länder som
Sudan, där alla varianter av religiöst grundad äktenskapsrätt
är tillåtna.3 Kristna trosuppfattningar och bruk påverkade
dock i väsentlig grad utformningen av äktenskapslagarna,
framför allt genom att erkänna kristna former av ritual och
genom att införa en lagfäst form av monogamt äktenskap (i
lagtexten felaktigt benämnd "kristet äktenskap") .

De viktigaste kriterierna i de forna brittiska områdena för
att tillämpa de olika rättsformerna var:

I. Ras. "Afrikaner" eller "infödda" - hur än begreppet
definierades - var som regel underkastade native courts och
sedvanerätt, utom i de fall där a) den generella rätten ägde
tillämpning på dem vare sig de ville eller inte (som i fråga
om strafflagen) eller b) de frivilligt hade valt att låta sina
mellanhavanden regleras av någon annan rättspraxis och be
stämmelserna erkände giltigheten av detta val (se nedan un
der III).

Icke-afrikaner var i princip endast underkastade den gene
rella rätten och de domstolar som tillämpade denna rätt,
båda av europeisk typ. Dock kunde i några territorier (t.ex.
Guldkusten och Nigeria) icke-afrikaner vara underkastade
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sedvanerätt i en speciell transaktion med en infödd - om
nämligen domstolen fann att endera parten skulle ha uppen
bar nackdel aven strikt tillämpning av den generella rätten
i den händelse att transaktionen senare skulle leda till process.

Personer av asiatisk börd hade i Öst- och Centralafrika
möjlighet att tillämpa sina egna asiatiska religiösa privaträtts
liga lagar i frågor rörande äktenskap, skilsmässa och arv.

II. Forum. Native courts tillämpade i allmänhet endast
sedvanerätten; de koloniala domstolarna tillämpade den ge
nerella rätten. Endast i undantagsfall kunde en domstol till
lämpa en rätt som inte var dess egentliga. Sålunda avgjorde
valet av domstol vilken rätt som skulle tillämpas - vilket var
av vikt t.ex. om en afrikansk kärande stämde en annan afri
kan för ärekränkning i en "High Court".

III. Rättshandlingens art. Avsiktligt eller genom lagangi
velse kunde en person ha ansetts ha valt att låta sina skyldig
heter i samband med en viss rättshandling regleras av andra
rättsregler än dem som ägde tillämpning på honom. Lagen
kunde i enskilda fall tillåta en afrikan att gifta sig antingen
enligt sin sedvanerätt - som medgav polygami - eller en
ligt den generella äktenskapslagen - som tvang honom till
engifte - att förvärva land enligt en "engelsk" förvärvsart
eller att upprätta ett skrivet testamente, i varje enskilt fall
som ersättning för sina rättigheter och befogenheter enligt
den på honom tillämpliga sedvanerätten osv.

IV. Religion. Denna faktor hade betydelse endast för mu
selmanska afrikaner och icke-kristna asiater och - i ett par
områden - för kristna afrikaner som ville ingå ett monogamt
äktenskap. Muselmansk rätt kunde äga giltighet antingen för
samhället som helhet eller för den enskilde, beroende på om
rådet ifråga och det aktuella samhällets rättsliga status.

V. Geografiskt läge. Inhemska sedvanerättsliga bestäm
melser, som till en början hade gällt för speciella samhällen
och grupper, oberoende av deras läge, fick under den kolo-



niala tiden i allt större omfattning ett bestämt samband med
ett visst geografiskt område, vars gränser fastställdes geogra
fiskt och inte politiskt eller socialt. En medlem av Fante-folket
i kolonin Guldkusten skulle enligt den traditionella rättsord
ningen ha varit underkastad rättssystemet i ett visst fante
samhälle, antingen på grund av att han var född där eller på
grund av att han frivilligt hade valt att tillhöra samhället
i fråga genom en överenskommelse med dess ledare. Detta
medlemskap var personligt - fantemedlemmen tog sitt rätts
system med sig vart han än begav sig. Om gruppen flyttade
eller skingrades, flyttade rättssystemet med den. Men det
strikta fastställandet av distriktsgränser och av den geogra
fiska jurisdiktionen för de olika native courts ändrade dessa
förhållanden. I allt högre grad tog de högre domstolarna vid
sitt tillämpande av sedvanerätten hänsyn till rättssystemet i
det område eller t.o.m. i den etniska region, varifrån en per
son härrörde.

Den splittring som framkallades genom uppbyggnaden av
de koloniala rättssystemen var inte så djupgående som denna
framställning kan tyckas ge vid handen, varken på det in
hemska eller internationella planet. Endast ett mindre antal
europeiska makter ägde kolonier i Afrika, och bland dessa
var de romano-germanska rättssystemen i Frankrike, Belgien,
Spanien, Italien och Portugal tillräckligt likartade för att ska
pa en romano-germansk enhet, dit de delar av tysk rätt, som
fanns i Tanganyika och Sydvästafrika, också anslöt sig. Från
engelskt håll å andra sidan hade de rättssystem som infördes
i de av britterna administrerade områdena norr om Zambezi,
direkt eller indirekt sitt ursprung i engelsk common law och
lagstiftning. Till denna grupp hörde också Liberia med dess
angloamerikanska rättssystem, och Sudan med dess något
mer blandade system med lån från engelsk och annan rätt.
Också söder om Zambezi, i det område som formellt var un
derkastat romano-holländsk rätt, hade rättssystemen i Syd-



afrika och i de områden som hade lånat sitt rättssystem från
en av dess provinser, nästan alla drag gemensamma med tra
ditioner från antingen romano-germansk rätt eller engelsk
common law. Efter den koloniala uppdelningen var Afrika
sålunda splittrat på ett litet antal rättssystem, där fransk och
engelsk rätt gjorde anspråk på att vara dominerande inom
de respektive grupper som var grundade på romano-ger
mansk rätt och common law. Nära rättsliga och administra
tiva band mellan grupper av kolonialområden (såsom genom
den västafrikanska Court of Appeal i Brittiska västafrika och
Court of Appeal för Östafrika på andra sidan av kontinen
ten) ledde till att de olika områdenas rättssystem smälte sam
man i undergrupper av nära besläktade territoriella system.

På den territoriella nivån var det två faktorer som minska
de den rättsliga splittringen. För det första var skillnaderna
mellan olika sedvanerättsliga system inte så stora att de ska
pade några större svårigheter, och - liksom fallet är med
olika dialekter av samma språk - undergrupper av olika sed
vanerättsliga system visade en tendens att blandas och smälta
samman till större enheter under trycket aven gemensam
yttre administration och i samband med utjämnandet av
stamskillnader till följd av ökad kontakt och rörlighet mellan
stammarna. Sålunda uppstod Kikuyu-rätten ur en samman
smältning av olika lokala rättssystem från olika delar av stam
gruppen: Metume, Karura, Gaki, Gichugu och Ndia, och
detta system närmade sig alltmer de närbesläktade rättssyste
men hos Meru, Chuka och Embu. På liknande sätt blev på
Guldkusten rätten hos en Fante-stam - exempelvis Oguaa
uppblandad med alla de andra till en allmänt giltig Fante
rätt. Detta rättssystem tenderade sedan i sin tur att smälta
samman med rättssystemen hos Assin, Akim och Ashanti för
att sedan leda fram till en ny allmänt giltig"Akan"-rätt. Och
för det andra blev klyftan mellan sedvanerätt och generell
rätt alltmer flytande, allteftersom domstolarna tillämpade en



blandning av olika bestämmelser och reglementen på ett en
skilt mellanhavande eller en speciell transaktion, och allt
eftersom folket självt med stigande bildningsnivå och ökad
spridning av nya former av ekonomisk och social verksamhet
införlivade västerländska element i sin traditionella verksam
het.

Med självständigheten har nya splittrande faktorer vuxit
fram, särskilt internationellt, eftersom varje land har gått sin
egen väg vid förvaltandet av sitt rättsliga arv. Nationella
rättssystem företer därför större olikheter i dag än för 10-

15 år sedan. På det nationella planet har å andra sidan, till
de omedvetna faktorer som ledde till en rättslig enhetlighet,
och som vi nyss har behandlat, kommit en mer långtgående
och medveten strävan från regeringarna att minska skillna
derna mellan olika rättssystem inom deras länder. Men själv
ständigheten har i många länder, genom skärpning av klass
motsättningar som grundar sig på utbildning och rikedom,
ökat den utveckling mot sociala olikheter som redan har upp
stått. Till de splittrande faktorer, sådana som ras, religion och
geografiskt läge, som redan har nämnts, måste därför läggas
klasstillhörighet, utbildning och urbanisering. Gång på gång
slås man, när man diskuterar med jurister, juridikstuderande
och vanligt folk med olika bakgrund i afrikanska länder, av
den grundläggande motsättningen mellan generationerna.
Den äldre generationen framstår som agrart förankrad med
traditionella handlingsmönster och utan formell utbildning.
Den yngre generationen däremot är orienterad mot städerna,
avvisar otåligt traditionella uppfattningar (inklusive sedvane
rättsliga bestämmelser) och har fått utbildning på grund
skolenivå eller högre. Min fortsatta framställning kommer
att visa att de afrikanska regeringarna kommer att tvingas
välja endera av dessa världsåskådningar. Och eftersom deras
medlemmar tillhör den senare gruppen, visar deras lagförslag
samma grundsyn.
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Rättssystemets funktion

Så långt Afrikas rättsliga mönster. Vi måste nu göra en ex
kurs för att klarlägga den tänkbara betydelsen av rätten som
en faktor i politisk styrelse och som grund för folkets tillvaro,
innan vi övergår till att undersöka de afrikanska ländernas
inställning till det rättsliga ansvaret och till de former av
rättsliga skiljaktigheter som redan har diskuterats.

Lagen, det rättsliga systemet, fungerar först och främst som
en reglerande faktor. Detta påpekande kan synas onödigt och
självklart, men det kan vara värt att påminna om att alla
former av rättssystem innerst är olika sätt att kontrollera
yttre beteende. Detta är fallet med konstitutiv rätt (t.ex. äk
tenskapsrätt) likaväl som med straffrätt, sanktionsrätt. Här
är inte rätta platsen att i detalj utreda de verksamma krafter
na i ett sådant kontrollsystem; låt mig bara påpeka att inget
reglerande element kan upprätthålla ett stabilt system eller
en given norm såvida det inte finns något medel att upptäcka
avvikelser från denna norm, en feed-back-mekanism som vi
darebefordrar denna information tillbaka till den kontrolle
rande instansen, och ett medel varigenom en korrektiv faktor
kan appliceras på avvikelsen. Avslöjande av avvikelser från
det lagliga innefattar inte bara en tillfredsställande undersök
ning aven kriminell handling genom polisiära myndigheter,
utan också sådana saker som vägran att erkänna äganderätt
till jord därför att detta inte blivit registrerat i vederbörliga
register. De rättsliga verkningarna går antingen tillbaka till
domstolarna eller till något annat medel för påtvingande av
lagen, eller ännu djupare ner till den lagstiftande myndighe
ten, varvid något av dessa organ kan genomföra den korrek
tiva åtgärd som är lämplig för ett visst fall eller en viss typ av
fall. Blotta fastställandet aven korrektiv åtgärd är inte till
räcklig, såvida man inte kan vara säker på att åtgärden får
avsedd verkan, vilket i sin tur för oss tillbaka till systemet
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med övervakning.
Rätten är sålunda något mer än en bestämmelse eller ett

system av bestämmelser; den är snarare ett invecklat kontroll
system, där bestämmelserna utgör en del, antingen så att de
fastställer systemets struktur eller genom att de utgör en lag
stadgad instruktion för de reglerande och korrektiva instan
serna. Denna senare funktion är i allmänhet svag eller brist
fällig i afrikanska stater. Man kan inte säga att systemet för
övervakning och korrektion fungerar tillfredsställande när 
för att ta ett exempel från registrerade egendomsförhållan
den rörande jord i ett afrikanskt land med god administra
tion - inemot 50 % av transaktioner rörande skiftad och
registrerad jord enligt Land Consolidation Programme ännu
inte finns upptagna i registret.4 Eller när en nyligen antagen
civillag, som teoretiskt nästan helt skulle ha ersatt sedvane
Iagar och religiösa lagar, i själva verket iakttas och tillämpas
endast av ett fåtal domstolar.5 Detta aktualiserar åter faran
för skenlagstiftning, som jag redan påtalat.

Ett rättssystem har andra funktioner än att reglera varje
individs beteende; det försöker också skapa enhetlighet och
värdegemenskap i ett samhälle. I så måtto är rätten en uni
formerande faktor. Med andra ord, lagstiftningen formar det
som annars skulle vara växlande och slumpmässigt indivi
duellt beteende till ett enhetligt mönster fastställt av dem som
stiftar lagen. Sett ur den synpunkten är lagen ett viktigt me
del för att skapa samhörighet inom ett samhälle och för att
göra dess medlemmar socialt medvetna.

Men hur långt kan eller bör lagstiftningen gå när det gäl
ler att driva fram ett enhetligt beteende? I ett modernt väs
terländskt samhälle kan man säga att i frågor rörande bostad
och kläder har den enskilde fritt val som lagen inte försöker
påverka: jag bor i en villa, du bor i en våning; en flicka går
i kort-kort, en annan sveper in sig från topp till tå. Lagen
lämnar sålunda ett mycket vitt fält för individuella avgöran-
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den inom vissa sektorer av tillvaron, under det att andra reg
leras mycket hårt: vi får inte själva avgöra huruvida vi ska
slå ihjäl den där besvärliga svärmodern eller inte. Men man
kan bli bedragen av den skenbara valfriheten. Låt oss ta yt
terligare två exempel: vi kan välja bland en mängd varieran
de kläder, men lagen hindrar oss i allmänhet från att välja
att inte ha några kläder alls, utom helt privat i vårt eget hem.
Och den typ av bostad vi väljer är reglerad av stadsplane
bestämmelser, kommunala stadganden, hälsovårdsbestäm
melser o.dyl.; om vi, som zigenarna, väljer att bo i flyttbara
husvagnar, kommer vi att märka att lagen besvärar oss i varje
situation. Om vi å andra sidan bor i Kommunistkina är vår
valfrihet i fråga om kläder synnerligen begränsad, liksom våra
valmöjligheter i fråga om bostad i Moskva.

I det traditionella Afrika var individuella variationer i be
teendet utsatta för liknande inskränkningar. Sättet att bo och
klä sig, liksom de flesta andra områden av det dagliga livet,
var föreskrivet i lag eller genom sociala konventioner, och det
fanns föga utrymme för variationer, bortsett från sådana som
var knutna till ett ämbete eller till social status. Införandet
av västerländsk rätt och västerländska seder i Afrika kan ur
denna synpunkt ses som en frigörande faktor i så måtto att
det skapade nya legala och andra valmöjligheter: en person
kunde nu inte bara välja att bära västerländska kläder och
bo i hus av västerländsk typ utan att ådra sig juridiska eller
sociala sanktioner, han kunde också förvalta sin egendom på
västerländskt sätt, gifta sig i enlighet med västerländska mo
nogama lagar och ta del i mångskiftande handelsverksamhet
och andra aktiviteter som grundade sig på en allmängiltig
avtalsrätt som tidigare inte skulle ha varit tillgänglig för ho
nom.

En viss återgång, ett inskränkande av den enskilda valfri
heten, är nu märkbar i vissa afrikanska stater. Massajerna i
Tanzania måste inte bara bära byxor, vare sig de vill det eller



inte, utan dessutom ser man kritiskt på alltför individualis
tisk affärsverksamhet eller inskränker den med lagstiftningens
hjälp, och det väcks krav på en ny enhetlig äktenskapslag
stiftning etc.

Lagstiftningen kan i alla dessa sociala processer fungera på
två olika sätt. I det ena fallet kan den återspegla de existe
rande beteendemönstren och värderingarna i samhället; detta
är i stor utsträckning fallet i de samhällen där rätten i huvud
sak uppkommer ur praxis, så som de flesta afrikanska rätts
system har tillkommit. I det andra fallet kan lagstiftningen
användas som ett medel att ändra det rådande beteende
mönstret i samhället så att det bringas i överensstämmelse
med någon bestämd ideologi; detta är kännetecknande för de
fall där stiftade lagar utgör den viktigaste rättskällan. Ett
rättssystem kan således antingen avspegla ett socialt beteende
eller vara ett redskap för att åstadkomma sociala föränd
ringar.

Lagstiftning i denna senare form, som ett slags socialt ver
kande måttstock i händerna på de härskande sociala bygg
mästarna, överväger i dagens Afrika. Detta är särskilt påtag
ligt i de områden som har traditioner från romano-germansk
rätt, där all rätt uppfattas som framsprungen ur lagstiftning,
men förhållandet märks också i common-Iaw-länderna. Man
glöIflmer ibland bort att många av de territoriella lagarna i
afrikanska common-Iaw-Iänder föreligger i form av skrivna
lagar och andra författningar, i en kanske större omfattning
än som är fallet i USA eller England.

Det allmänna övertagandet av indiska lagtexter i Östafrika
- ehuru de nu till största delen är ersatta av lagar som till
kommit inom länderna - och övervikten för skriven strafflag
och processrätt i det tropiska Afrika utgör exempel på detta.
Denna tonvikt på stiftade lagar, både under kolonialtiden
och i modern tid, har gått stick i stäv mot både andan i com
mon-Iaw, med dess betonande av av domstolar skapad rätt,
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och mot andan i sedvanerätten, som har uppkommit ur rätts
medvetandet hos dem som har styrts av denna rätt.

Efter dessa inledande iakttagelser kan vi nu närmare grans
ka syften, planer och metoder vid skapandet av enhetlig rätt
i afrikanska länder. För att förenkla diskussionen kommer
framställningen att begränsas till det tropiska Afrika, med
bortseende från problemen både i Nordafrika, där Islam har
dominerat, och Sydafrika, som har varit dominerat av roma
no-holländsk rätt.

Skapandet av enhetliga nationella lagar
Många afrikanska regeringar har påbörjat - och i en del fall
slutfört - program som syftar till att minska variationsrike
domen i lagstiftningen och skapa ett enhetligt nationellt rätts
system. Vilka motiv har drivit dem att ta detta steg?

Den viktigaste faktorn har utan tvivel varit politisk. Det
finns knappast något afrikanskt land, med undantag av dem
som till sin form är monoetniska, som t.ex. Lesotho och Swazi
land, som inte plågas av motsättningar och konflikter mellan
olika stammar och regioner. Som erfarenheten i Nigeria har
visat, finns det ingen bekvämare eller effektivare bundsför
vant för en maktlysten, skrupelfri eller missnöjd politiker än
"tribalism", stamrivalitet. Etniska motsättningar, som däm
pades en smula under kolonialtiden, återuppstår lätt efter
självständigheten och kan lätt slita sönder de nyetablerade
staterna om de inte hålls i styr. Ibland måste regeringarna
kompromissa med dessa splittrande krafter och finna sig i nå
got slag av maktuppdelning i form aven federation eller på:
annat sätt. Men varhelst det är möjligt, försöker de mer radi
kala ledarna att inte kompromissa utan undertrycka sådana
krafter i sitt arbete på den angelägna uppgiften att skapa en
enad nation.
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Varje samhällsaktivitet som skiljer en grupp från en an
nan är en potentiell källa till svaghet, eller förstärker de svag
heter som redan finns. Därför är det inte bara politisk separa
tism som blir fördömd, utan också kulturell och rättslig. Ned
ärvda auktoriteter berövas sin ställning, native courts ersätts
med regeringsdomstolar, lokala sedvanerättsliga system sam
las till en ny enhet eller ersätts helt och hållet aven skriven
lag - och massajerna som avviker från mängden måste bära
byxor för att passa in i det rådande modet.

Denna strävan att konsolidera staten, att skapa en nationell
samhörighet, och ersätta mångfald med enhetlighet skär sig
mot ett annat motiv hos många afrikanska stater, nämligen
strävan efter afrikanisering och återgång till de värderingar
och institutioner som fanns under den förkoloniala guld
åldern. Denna konflikt har lösts på olika sätt i olika stater,
men ofta har frågan kolliderat med moderniseringsprogram
met, och alla krav på att rättssystemet skall vara enhetligt,
att det skall vara modernt, att det skall vara "afrikanskt" har
lösts genom att man har avskaffat både den traditionella sed
vanerätten och den importerade västerländska rätten och i
stället skrivit en ny lagtext som uttrycker ett par av principer
na i den gamla sedvanerätten, men serverar dem i en väster
ländsk förpackning. Ett gott exempel på detta har vi fått i
Tanzania som år 1963 ersatte den fria nyttjanderätten till
jord med långfristiga arrenden knutna till vissa krav på ut
veckling.6 Huvudskälet för denna reform var att en oin
skränkt nyttjanderätt stod i strid mot traditionell afrikansk
uppfattning, och att arrende knutet till vissa villkor stod i
närmare samklang med den påstådda begränsade och vill
korsbundna nyttjanderätt som tillerkändes den enskilde be
sittningshavaren enligt sedvanerättens bestämmelser. Men de
gamla sedvanerättsliga bestämmelserna blev inte förstärkta
eller allmängiltiga; den juridiska utformningen av den nya
lagen lånades från den gällande Land Ordinance som trädde
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i kraft 1923, och som var utformad efter engelskt mönster
och avfattad på engelska.

Syftet med ett sådant uniformeringsprogram kan redan
från början begränsas till att minska rikedomen på sedvane
rättsliga bestämmelser, så som fallet var i Tanganyika när
regeringen inledde sitt Unification of Customary Law Pro
ject år 1961, och i Kenya, Zambia och Malawi, vilka samt
liga hade officiella program för uppteckning och senare uni
formering av de sedvanerättsliga bestämmelserna. I sådana
program lämnas sambandet mellan sedvanerätten och resten
av det rättsliga systemet, dvs. mellan den generella lagen av
västerländsk typ och religiösa lagar, orört och obehandlat tills
vidare. Men andra länder har gått längre och försökt att
främja en sammansmältning mellan skriven lag och religiösa
och sedvanerättsliga bestämmelser, sådana de påverkar en
given fråga, till en enda enhetlig lag, tillämplig på alla, obe
roende av ras, religion och samhällstyp. Ghanas Marriage,
Divorce and Inheritance Bill från 1962 försökte utan fram
gång införa en delvis samordnad lag gällande dessa frågor.
Men den har aldrig trätt i kraft, uppenbarligen emedan den
stötte på tekniska och andra svårigheter. Senare har man i
Uganda börjat förarbetet på ett lagförslag som skall skapa en
enhet av bestämmelserna rörande äktenskap och arv; dessa
förslag har dock inte presenterats i sin slutgiltiga form. En
reform av lagstiftningen rörande egendomsförvaltning, enligt
vilken all egendom skall förvaltas enligt en allmänt giltig,
skriven lag håller dock på att genomföras i detta land.

De kommitteer som tillsattes i Kenya i mars resp. april
1967 skulle också behandla dessa områden, alltså äktenskap,
skilsmässa och arv, och undersöka möjligheterna för en revi
dering och eventuell uniformering av lagstiftningen rörande
dessa områden.7 De direktiv från justitieministern som offent
liggjordes samtidigt med tillsättandet av dessa kommitteer,
presenterar på ett mycket bra sätt regeringens motiv. För



arvslagen gäller att:

"... Förekomsten av denna mängd av arvsbestämmelser skapar
många konfliktorsaker och administrativa problem. Dessutom an
ser regeringen att det är nödvändigt att en generell arvslagstiftning
införs, som äger tillämpning på alla invånare i Kenya utan undan
tag. En enhetlig arvslag utgör ju en viktig förutsättning för en sund
ekonomisk utveckling. Dessutom beror, i Kenyas fall, framgången
av vårt jordregistreringsprogram till stor del på införandet aven
enhetlig arvslagstiftning."

I fråga om äktenskapslagstiftningen framställdes fördelarna
på ett något annorlunda sätt:

"... Förekomsten i Kenya av denna mängd av äktenskapliga rätts
bestämmelser skapar många konfliktorsaker och administrativa
problem. Visserligen tillåter vår konstitution skillnader i behand
lingen av olika delar av vårt folk när det gäller den lagstiftning
som rör äktenskap, skilsmässa och andra privaträttsliga frågor, men
detta innebär inte att de mycket stora skillnader, som nu finns i
Kenya, är önskvärda, om vi skall kunna integrera de olika grupper
na som ett led i skapandet aven enda nation. Enhetlighet i äkten
skapslagstiftningen blir vidare alltmer angelägen i en tid då äkten
skap mellan olika grupper blir allt vanligare."

På samma sätt politiskt motiverad, fastän utan tvivel också
påverkad av tekniska hänsyn, har den allmänna uniforme
ringen och kodifieringen av lagstiftningen i Etiopien varit,
som har pågått under det senaste årtiondet, och vars mest
långtgående del har varit antagandet av Civil Code, civil
lagen, år 1960. Inte heller här har man, som vi skall se ne
dan, gjort några försök att bygga på de traditionella sedvane
rättsliga eller religiösa institutioner som finns i olika delar av
Etiopien. Den nya lagen innebär väsentligen en tillämpning
av moderna icke-etiopiska förebilder, med viss hänsyn tagen
till etiopiska förhållanden, snarare än en ny samlad version
av de bestämmelser som redan fanns. Etiopien, som företer
en besvärlig blandning av kristendom, islam och primitiva



religioner och är splittrat i ett antal stundtals fientliga etniska
grupper, med en påtaglig tendens till regional splittring, som
endast motverkas aven stark centralmakt, har i högre grad
än de flesta behov av det stöd som ett enhetligt rättssystem
kan ge åt bilden aven etiopisk nationell egenart.

Politiska motiv för skapande av rättslig enhet framträder
tydligast i de stater som kan kallas rättsligt tvåkluvna, länder
som består aven sammanslagning av två delar med varsitt
rättsliga system med olika prägel och ursprung. De två afri
kanska exemplen på denna typ av stater är republiken Somali,
som bildades år 1960 genom en sammanslagning av British
Somaliland Protectorate och det förutvarande italienska So
maliland, samt republiken Cameroon, som bildades på lik
nande sätt år 196 l genom en union mellan Southern Came
roons - nuvarande West Cameroon - under engelsk förvalt
ning, och Cameroun under fransk förvaltning. Det som ger
ett särskilt intresse åt dessa stater är att i båda fallen den ena
komponenten i den nya unionen förvaltades av ett system
byggt på engelsk common-Iaw-rätt, under det att den andra
förvaltades av ett system byggt på romano-germansk rätt
(fransk respektive italiensk) . De nationella regeringarna grep
sig genast an med uppgiften att jämka samman och om möj
ligt helt förena de olikartade rättssystemen i de två delarna
av respektive stat. De medel som kom till användning var i
båda fallen likartade. Den I l oktober tillsattes på ett dekret
från presidenten i republiken Somali en Consultative Com
mission for Integration of the Laws under ordförandeskap
av Dr. P. Contini, juridisk expert i FN.8 I Cameroon tillsattes
genom dekret av presidenten den 29 februari 1964 två kom
mitteer, en för kriminallagstiftning och en för civillagstift
ning, vilka fick i uppdrag att utarbeta förslag till enhetliga
lagar för hela landet. De tekniska problem som uppkom ge
nom denna verksamhet skall utförligare diskuteras nedan.
Det är dock värt att, för att peka på en skillnad mellan de
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två länderna, påpeka att, medan det i republiken Somali
finns enhetligt språk och enhetlig religion och även en väsent
lig enhetlighet i sedvanerätten, ingen sådan enhetlighet finns
i de två halvorna av Cameroon. Uppgiften är sålunda i grun
den olika i vardera fallet.

Ett andra skäl till skapande av enhetlig lagstiftning kan ha
sin grund i religiösa trosförhållanden. I vissa muselmanska
länder finns det en stark opinion för att anta ett rättssystem
som är mer uttalat muselmanskt och avvisa de delar av det
västerländska och sedvanerättsliga rättsarvet, som strider mot
muselmanska trossatser och seder. Bland de afrikanska stater
som har låtit sin religiösa tillhörighet komma till uttryck i
lagstiftningen märks Mauretanien, republiken Somali och
den forna Nordregionen i Nigeria. Paradoxalt nog kan man
inte påstå att islam i dessa länder ännu har lett till någon
genomgripande revision av lagstiftningen; andra orsaker och
behov har varit dominerande. Den revision av straffrätt och
processrätt i Nordnigeria som ledde fram till antagandet av
en ny strafflag för den dåvarande regionen år 1959, drevs
huvudsakligen fram aven önskan från den härskande musel
manska majoriteten att få en ny strafflagstiftning som var,
om inte muselmansk så dock i överensstämmelse med islam.
Men regionens nya strafflag var ingalunda en kodifiering av
sedvanerättsliga muselmanska strafflagar. Den muselmanska
strafflagen som gällde fram till 1959, försvann och ersattes av
en strafflag som innehållsmässigt och språkligt är en direkt
fortsättning på Indiens strafflag, och följaktligen på de nya
element som britterna förde in i Indien. De eftergifter för
islam som gjorts i den nya strafflagen begränsar sig i huvud
sak till att göra muselmanernas alkoholförtäring till en straff
bar förseelse samt till att bestraffa vissa former av otillåtna
sexuella relationer, t.ex. otrohet och skörlevnad. Men Ugan
das strafflag, som nyligen reviderats, gör på liknande sätt
otrohet straffbar, och detta i ett land där kristendomen har



det dominerande inflytandet, varför man inte kan sluta sig
till särskilt mycket av det sista exemplet.

Etiopien har gått i motsatt riktning. Den härskande amha
riska gruppen är kristen, och Etiopiens historia utgör i hu
vudsak en skildring av den kristna bastionens ständiga försök
att försvara sig mot anfall från islam. Det nästan fullständiga
undertryckandet, åtminstone i texten, av muselmansk rätt i
den nya civillagen,9 och införandet av obligatoriskt monoga
ma äktenskap, återspeglar anspråken på kristen dominans.
Jag citerar den officiella deklarationen av de målsättningar
och motiv som godkänts av lagkommissionen och parlamen
tet:10

"Vi önskar bygga familjerätten på den fasta grund som utgörs av
det kristna äktenskapet, sanktionerat av Fetha Negast; vi vill dekla
rera monogamins princip och äktenskapets oupplöslighet." (Men
i fortsättningen deklareras att dessa ideal måste modifieras så att
de passar in i Etiopiens sociala och religiösa verklighet, varför lagen
i grunden är en kompromiss.)

I allmänhet har dock religionen verkat som en negativ faktor
i Afrika genom att hindra eller försvåra skapandet av enhet
liga rättssystem snarare bidra till det.

Ett mycket vanligare skäl till- eller kanske man snarare
skulle tala om tillfälle till- samordning är önskan att moder
nisera landets rättsliga institutioner. Tankegången är ungefär
följande: Vi måste ha moderna jordägandeförhållanden,
eller lika rättigheter för kvinnorna, eller bli kvitt de tekniska
brister som har sin grund i det moderna engelska rättssystem
som vi fått i arv och nu belastas av. Låt oss alltså tillsätta en
kommission eller någon annan form av utredning av det rå
dande rättssystemet och ge kommissionen fullmakt att utfor
ma ett nytt och bättre rättssystem. De svagheter som det rå
dande rättssystemet påstås ha är ofta brister i de traditionella
sedvanerättsliga bestämmelserna, som tros vara ett hinder för



den enskildes effektiva utnyttjande av sin jord, eller som tros
döma en gift kvinna till något som liknar slaveri. Att avskaffa
dessa gemensamma drag i olika bestämmelser och ersätta
dem med en bättre lag innebär oundvikligen att man ersätter
en mångfald bestämmelser med en enda, eftersom man inte
gör något försök att på olika sätt ändra gällande bestämmel
ser så att de bringas i samklang med moderna värderingar 
detta är en process som skulle ta för lång tid och medföra
svårigheter vid utformningen. Moderniseringen tycks sålunda
medföra fördelen aven förenkling av rättssystemet genom att
den undanskaffar mångfalden av bestämmelser.

Parallellt med kravet på modernisering löper behovet av
ekonomisk utveckling. Detta motiv dyker upp i de mest ovän
tade sammanhang. Det är rimligt att man ägnar uppmärk
samhet åt förmögenhetsrätten, om frågan om ett riktigt ut
nyttjande av resurserna blir aktuell, och att-som i Kenya
ett nytt enhetligt system för enskild, statsgaranterad, registre
rad, i lag given rätt till jorden ersätter de skiftande sedvane
rättsliga bestämmelser som påstås hindra ägarens fulla utnytt
jande av resurserna,u Vad som är mindre rimligt är att man
använder argumentet: "en enhetlig arvslag är ... en viktig
förutsättning för en sund ekonomisk utveckling" (Kenya)
eller att äktenskap förknippat med vederlag ("brudköp")
och ättsystemet inte passar in i en modern ekonomi (Elfen
benskusten). Ännu mindre uppenbart var argumentet att
strafflagen i Nordnigeria måste moderniseras och uniforme
ras, eftersom utländska intressenter annars kunde avskräckas
från investeringar!

Hittills har vi behandlat motiven hos lagstiftarna, de som
officiellt skapar ett rättssystem. Men vi får inte glömma att
lagbestämmelserna, i alla rättssystem, också skapas av dom
stolarna. Domstolarnas sammansmältande av allmän rätt och
sedvanerätt har gått hastigt i det engelsktalande Afrika. Var
helst detta har inträffat, har det i princip lett till ett möte



mellan västerländsk rätt och inhemsk sedvanerätt och till en
sammanblandning och sammanjämkning av olika sedvane
rättsliga system som uppkommit i olika delar aven stats om
råde. Ibland är denna process omedveten, ibland drivs den
medvetet. Speciellt domarna i Ghana har öppet deklarerat
att deras mål är att bidra till uppkomsten aven nationell,
generellt giltig rätt ur de sedvanerättsliga bestämmelser och
den från England importerade rätt som gäller i deras land.
I Ghanas fall har denna domstolarnas samordning av de sed
vanerättsliga systemen visat en tendens att leda till en "aka
nisering" av sedvanerätten, eftersom rättssystemen i de mind
re utvecklade områdena, särskilt längst uppe i norr, tvingas
anpassa sig till mönster från Akan-folkets rättssystem som till
lämpas i de mer aktiva och utvecklade områdena i söder. Där
domarna kommer från en dominerande klass eller folkgrupp,
är sannolikheten alltid stor för att de kommer att utöva tryck
på de rättssystem som de inte känner till, för att på så sätt få
dem att överensstämma med den rätt som de redan känner.
Detta var utan tvekan fallet när domarna var utlänningar
som huvudsakligen hade fått sin utbildning inom engelskt
rättsväsende, och samma sak kan inträffa i dag med domare
som tillhör Yoruba- eller Akanfolket.

Framsteg i enhetsarbete

Jag avser att åskådliggöra olika sätt att skapa enhet genom
praktiska exempel från ett begränsat antal olikartade afri
kanska stater: Kenya, Tanzania, Ghana och Etiopien, med
sidoblickar på vad andra stater uträttar, och genom att un
dersöka en begränsad ämneskrets : bestämmelser rörande
straffrättsliga och privaträttsliga överträdelser samt familje
rätt, äktenskapsrätt och arvsrätt. Skrivna deklarationer be
träffande målsättningarna finns i överflöd i rapporter från
internationella konferenser, sådana som London Conference



on the Future of Law in Africa, 1959-1960, Dar es Salaam
Conference on Local Courts and Customary Law in Africa,
1963, och Ifekonferensen i Ibadan om samordningen av sed
vanerätt och modern lagstiftning i Afrika, 1964. Det som sak
nas i dessa deklarationer är en detaljerad redogörelse för de
procedurer som lagtextförfattarna och revisionskommitteer
na skall tillämpa när de utformar program för skapande av
rättslig enhetlighet, samt ett övervägande av de språkliga och
sociala problem som kan bli följden aven enhetlig lagstift
ning.

Innan jag övergår till att behandla dessa områden inom
den materiella rätten, kan det vara värt att påpeka den do
minerande roll som spelas av formell rätt vid skapandet av
ett enhetligt rättssystem. Domstolsväsendets struktur, domar
utbildningen, det rättsförfarande som de skall tillämpa, reg
lerna för bevisning, stil och språk i förordningarna, alla dessa
faktorer påverkar karaktären hos ett rättssystem och motver
kar avvikande element i det.12 Kanske var de brittiska kolo
niaIadministratörerna trots allt inte så dumma när de inrik
tade sig på att förändra rättsförfarandet vid native courts och
försummade de viktigare och mindre lätthanterliga proble
men med att utveckla den materiella rätten.la I de tidigare
brittiska områdena förde samordningen av domstolarna, var
med ursprungligen inte menades annat än skapandet av rätt
att överklaga från de lägre domstolarna, native courts, dvs.
de domstolar som tillämpade sedvanerätt, till de högre dom
stolar som tillämpade den generella rätten, till en samord
ning av rättssystemen, eftersom domarna i de lägre domsto
larna fick formell utbildning i engelskt rättsförfarande, i att
tolka och tillämpa skriven lag och i bestämmelser om process
förfarande.

I republiken Somali fördes sålunda en debatt mellan dem
som ville bibehålla kadi-domstolarna, vilka tillämpade Sha
ria-rätt, och dem som ville avskaffa dessa domstolar. Som

30



framgår av Continis rapport,t4 grundades argumenten för ett
bibehållande av de muselmanska domstolarna huvudsakligen
på en önskan att bevara det rådande rättssystemet; utan tvi
vel torde muselmansk rätt tillämpas effektivare av dem som
hade speciella kunskaper i denna rätt. Men utvecklingen, re
presenterad av dem som hävdade att en samordning av dom
stolarna och avskaffande av speciella domstolar med musel
mansk rätt skulle bidra till att skapa ett nationellt medvetan
de, eftersom alla slags domare skulle bli tvungna att äga kän
nedom om all slags rätt, hemförde segern. Kadi-domstolarna
som en speciell form av domstolar försvann (ehuru, som så
ofta, flertalet av de gamla kadierna fortsatte att fungera som
distriktsdomare i de nya domstolarna).

På liknande sätt kan vi, om vi vill se vilket inhemskt rätts
system som dominerar i en sammansatt stat som har skapat
ett enhetligt rättssystem, granska den formella utformningen
av den nya lagstiftningen. I Somali är det uppenbart att det
italienska inflytandet har fått överhanden. Lagstiftningen har
italiensk utformning och tillämpningen av rätten är i allmän
het italiensk, även om vissa delar av den nya rätten är utfor
made efter brittiska eller indirekt brittiska mönster, som fal
let är med processlagen, Criminal Procedure Code.

Kriminalrätt
Sedvanerättsligt straffbelagda handlingar har under senare
tid inte haft större betydelse i Ghanas lagstiftning, där idag
den reviderade Criminal Code inte ger något som helst ut
rymme åt denna typ av överträdelser.

På andra håll i de tidigare brittiska områdena i Afrika har
den allmänna målsättningen varit att kriminalrätten skall
vara enhetlig och tillämplig på alla medborgare oberoende av
ras och samhällstyp, samt till formen vara en skriven lag. I
många självständighetsförklaringar infördes stadganden som



syftade till att ingen efter en viss tidpunkt skulle vara straff
skyldig för andra brott än dem som till art och straffsats var
fastslagna i en skriven lag. En följd av detta är att brott mot
kriminalrättsliga sedvanebestämmelser automatiskt förlorade
sin giltighet i Nigeria, Uganda och Kenya. I Nordnigeria
gjordes år 1959 ett begränsat försök att inordna en del brott
mot muselmansk rätt och sedvanerätt i den nya strafflagen,
men Sydnigerias strafflag gör inte ens denna eftergift. I
Kenya har regeringen grundligt utrett frågan om överträ
delser av sedvanerättens kriminalbestämmelser/5 men detta
tycks ännu inte ha lett till några praktiska åtgärder. I de
franskspråkiga staterna har en enhetlig strafflag länge ingått
i rättssystemet.

Civilrättsliga överträdelser

Skapandet aven enhetlig straffrätt i ett visst land, på så sätt
att samma rätt gäller för alla medborgare oberoende av na
tionalitet, religion och kultur, synes vara en självklar åtgärd
om man vill skapa likhet inför lagen. Ändå vidtogs i allmän
het inte denna åtgärd av engelsmännen under kolonialtiden,
trots att införandet av skrivna strafflagar i de flesta kolonier
utan tvivel underlättade denna eventuella uniformering av
kriminalrätten. Men om man skapar en enhetlig lagstiftning
för brott som faller under allmänt åtal, varför, kan man fråga
sig, skulle då inte lagstiftningen rörande privaträttsliga över
trädelser också göras enhetlig? Det kan inte vara en tillfreds
ställande juridisk situation om en svarandes skyldigheter mot
en kärande, som han har vållat skada genom avtalsbrott, skall
variera beroende på den rätt som äger tillämpning på an
tingen käranden eller svaranden. Om - enligt de gamla kol
lisionsnormerna i östafrikansk rätt - en afrikan skadades ge
nom någon annans förvållande, kunde hans gottgörelse myc
ket väl bero på huruvida den vållande var europe eller afri-



kan, och i det senare fallet kunde det vara nödvändigt att ta
ställning till huruvida svaranden lydde under samma sed
vanerätt som käranden, och, om inte, huruvida gottgörelsen
som föreskrevs i respektive system, eller de omständigheter
under vilka de ägde tillämpning, var de samma. Det gamla
valet av lagbestämmelser i Ghana och Nigeria var något rätt
visare i så måtto att, i en tvist mellan en afrikan och en icke
afrikan, presumtionen att "engelsk" eller generell rätt var till
lämplig kunde åsidosättas om domstolen fann att en strikt till
lämpning av den generella rätten skulle leda till väsentliga
nackdelar för endera parten.

Bland de stater som vi har valt att undersöka, har Tanza
nia och Ghana idag helt nya bestämmelser för privaträttsliga
konflikter, vilka antogs 1963 respektive 1960.16 Dessa bestäm
melser fastslår att skadeståndsskyldigheten inte enbart be
stäms av parternas ras eller den etniska grupp som de tillhör:
en domstol i Tanzania kan t.ex. tillämpa sedvanerättens be
stämmelser på en icke-afrikansk svarande, om domstolen fin
ner det vara "rimligt och rättvist" att göra det. I Ghana har
skadeståndskäranden, om den rätt som äger tillämpning på
honom är sedvanerätt, möjlighet att välja om han skall stäm
ma motparten enligt den generella rätten eller sedvanerätten.
De nya stadgandena för tillämpning av sedvanerätt i Kenya,
vilka framläggs i Judicature Act av år 196717 är oklara både
i sin formulering och sitt innehåll :

"High Court och alla underlydande domstolar skall tillämpa afri
kansk sedvanerätt i civilrättsliga mål där en eller flera av parterna
lyder under denna rätt eller påverkas av den, i den mån denna rätt
äger tillämpning och inte strider mot rättvisans eller rättssäkerhe
tens krav eller brister i överensstämmelse med någon skriven be
stämmelse ..."

men resultatet synes vara att villkoren för tillämpning av sed
vanerätt nu anses uppfyllda om en av parterna i ett mål lyder
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under sedvanerätten eller påverkas av den (under det att
tidigare samtliga parter i ett mål måste vara afrikaner). I
Etiopien har rättskollisioner beträffande skadeståndsskyldig
het i teorin eliminerats, och det finns en enda enhetlig lag
text som äger tillämpning på alla. Denna slutliga lösning har
inte genomförts i något av common-law-länderna i det tro
piska Afrika, bland vilka inget land har - eller avser att i
den närmaste framtiden skaffa sig - en enhetlig lagstiftning
för skadeståndsrätten.

Ett skäl till detta kan vara att uppgiften erbjuder tekniska
svårigheter med tanke på de bristfälliga kunskaperna i sed
vanerättens skadestånds- och ansvarighetsbestämmelser och
bristerna i den engelska rätten rörande dessa områden, vilken
man övertagit. Det är också möjligt att man har haft upp
fattningen att utomobligatorisk och quasi-obligatorisk skade
ståndsskyldighet endast är ett komplement till en materiell
skyldighet eller relation i någon annan gren av rätten, t.ex.
familjerätt eller egendomsrätt, och att en kodifiering och uni
formering av rättigheterna till gottgörelse utan en samtidig
uniformering av de materiella rättigheterna skulle vara svår
eller meningslös.

Denna fråga kan tydligast åskådliggöras med hjälp av frå
gan om ansvar vid äktenskapsbrott och olaga intrång på jord
egendom. Sedvanerätten gav i allmänhet gottgörelse åt en
make vars hustru hade varit otrogen med en annan man. I
den traditionella rätten låg skyldigheten till gottgörelse hos
den manliga parten i otroheten och inte hos hustrun. Den
yttrade sig endast i skadestånd och den gällde inte för en
hustru som klagade över sin makes utomäktenskapliga för
bindelser. Om äktenskapslagen skall moderniseras och göras
enhetlig, måste regeringen ta ställning till hur man skall för
fara med bestämmelserna om otrohet. Om monogami är det
system som man valt, förefaller det rimligast att common-law
länderna övertar den engelska typen av otrohetsbestämmelser
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och ger dessa allmän och ömsesidig tillämpning. Om alla äk
tenskap skall vara potentiellt polygama, kan hustrun rimligt
vis inte ges möjlighet att klaga om mannen tar ytterligare en
hustru, och följaktligen bör hon rimligen också sakna rätt till
gottgörelse om ~annen tar en älskarinna.

Liknande svårigheter uppstår vid frågan om olaga intrång.
Sedvanerättens bestämmelser skyddade individens intressen i
den jord som vederbörande kontrollerade, men definitionen
på olaga intrång var mycket snävare än i engelsk rätt. Några
rättssystem har låtit det engelska rättsinstitutet "olaga in
trång" äga giltighet för att skydda egendom grundad på sed
vanerätt (t.ex. i Ghana) , men en förening av dessa två system
leder lätt till motsättningar och förvirring. De som utformar
en enhetlig jordägandelag måste ställas inför samma val mel
lan rättsmedel grundade på sedvanerätt, skriven lag eller
common law. Lagstiftningen i Kenya som fastställer och reg
lerar skiftade egendomar, som tidigare reglerades av sed
vanerättsliga ägandeförhållanden, gör inget klart uttalande
på denna punkt.18 Man kan anta att den engelska gottgörel
sen för olaga intrång under common law gäller för den regi
strerade ägaren i Kenya, men det tycks inte finnas något stad
gande som hindrar honom från att också stämma en person
på sedvanerättslig grund, ehuru detta kanske inte utfaller till
hans förmån.

Synpunkten att offentliga och privaträttsliga utomobliga
toriska rättsavvikelser skall regleras aven enda lag grundas
på det orättvisa i att fastställa ansvarighet på grundval av de
bestämmelser som råkar äga giltighet i de rättssystem som
gäller för parterna. Denna synpunkt saknar giltighet vid av
talsbundna ansvarighetsförhållanden, där den enda frågan
som uppkommer är i vilken utsträckning det allmänna skall
tillåta individuell frihet vid valet av de rättsbestämmelser
som skall reglera personers avtal. Skall en icke-afrikan ha rätt
att sluta avtal på grundval av sedvanerätt, eller omvänt, en
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afrikan på grundval av generell rätt? Den senare frågan är
väl klarlagd, och avsevärd avtalsrättslig frihet har redan i alla
rättssystem givits den afrikan som vill sluta avtal på grundval
av generell rätt (bortsett från vissa stadgade rättigheter och
skyldigheter i den för honom tillämpliga rätten som han inte
kan sätta sig över genom eget åtagande). I det omvända fal
let är de moderna lagarna i Ghana, Tanzania och (sanno
likt) Kenya mycket mer benägna än förr att tillåta en icke
afrikan att påta sig fördelarna och skyldigheterna i ett sed
vanerättsligt system.

När en kodifierad och enhetlig lag ersätter de tidigare sed
vanerättsliga bestämmelserna, som fallet var i Etiopien, kan
lagstiftaren försöka hindra de gamla bestämmelserna att smy
ga sig tillbaka igen och bli de bestämmelser som parterna väl
jer att tillämpa. Fastän sålunda den etiopiska lagen ger stora
friheter åt parter som ingår avtal, har tydligen inte två makar
befogenhet att införa sedvanerättsliga drag i ett äktenskap in
gånget enligt den skrivna lagen.19 Och i Elfenbenskustens nya
äktenskapslag 20 har erläggandet av den sedvanerättsligt stad
gade hemgiften - även om den erläggs på överenskommelse
mellan parterna - inte bara fråntagits sin rättsliga verkan,
utan dessutom gjorts till ett brott, som leder till svåra straff.
Den avtalsrättsliga friheten har sålunda inskränkts i den all
männa målsättningens intresse.

Familjerätt
Om vi med "familjerätt" menar bestämmelser rörande man
och hustru och föräldrar och barn, är detta frågor som bru
kar regleras av de nya äktenskapslagarna. Men "familjerätt"
kan ha en annan och mer "afrikansk" innebörd, i så måtto
att termen avser de bestämmelser som reglerar de befogenhe
ter och rättsförhållanden som är förknippade med en tradi
tionell afrikansk ätt, ett utvidgat hushåll eller någon annan



form av kollektiv, grundat på släktförhållanden. Förändring
ar av äktenskapsrätten får konsekvenser för dylika grupper,
men det som får de svåraste följderna för dem är föränd
ringar av arvsbestämmelser och jordlagar. Jordskiftesrefor
men i Kenya, som befrämjade en förening av afrikanska och
icke-afrikanska ägandeförhållanden på "engelsk" grund, av
skaffade i ett svep de hävdvunna rättigheter som tillkom afri
kanska släkter och familjer, trots att den delvis lämnade de
sedvanerättsliga arvsbestämmelser, som var knutna till de
sedvanerättsliga jordägandebestämmelserna, orörda.

Den etiopiska civillagen lämnar ett avsevärt utrymme åt
"familjen", speciellt i äktenskapliga frågor. I Elfenbenskusten
å andra sidan har den nya enhetliga äktenskapslagstiftningen
synbarligen gett dödsstöten åt hela systemet med kollektivt
släktinflytande. I stället för de utvidgade grupper som grun
dades på nedstigande led på endera den manliga eller kvinn
liga sidan (beroende på respektive etnisk grupp) infördes en
tillämpning av den franska, på äktenskapliga band grundade,
familjen. Kan en så genomgripande förändring fungera? Ma
dame Abitbol anser, i den tidigare citerade studien, att denna
förändring har stöd hos den yngre generationen, men att de
äldre kan tänkas göra motstånd mot den. Risken finns sålun
da att reformen kommer att skapa en klyfta mellan äldre och
yngre och mellan landsbygd och stad, eftersom man endast
i städerna finner de förhållanden och de attityder som är nöd
vändiga för ett framgångsrikt genomförande av denna re
form, och eftersom landet har valt att inte påskynda genom
förandet med några straffrättsliga sanktioner.

Innan vi lämnar Elfenbenskusten, bör vi uppehålla oss vid
ännu en aspekt på den ändrade äktenskaps- och familjelag
stiftningen. En av de viktigaste drivkrafterna bakom många
av de planerade förändringarna av äktenskapsbestämmelser
i Afrika är önskan att förbättra kvinnornas rättsliga och so
ciala status, som ibland är låg eller begränsad i de sedvane-
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rättsliga religiösa bestämmelserna. Nu råkar kvinnans rätts
liga ställning i de kognatiska samhällena i Elfenbenskusten
vara väl utvecklad; den nya reformen innebär i själva verket
en tillbakagång för kvinnan, eftersom den ålägger egendoms
gemenskap inom äktenskapet under makens förvaltning i stäl
let för den delvisa egendomsuppdelning som kvinnan åtnjöt
enligt sedvanerätten.

När vi övergår till den egentliga äktenskapslagstiftningen,
kommer vi till kärnan i problemet med att skapa enhetlighet.
Rapporten från konferensen i Dar es Salaam 21 ställde sig på
deras sida som förordar en viss försiktighet på detta område.
Fastän åsikterna var delade, ansåg de flesta deltagare att det
inom överskådlig framtid inte var möjligt att samordna lag
bestämmelserna rörande äktenskap, skilsmässa och arv till ett
enda nationellt system, och "att det var oundvikligt att en
monogam form av äktenskap, en muselmansk form samt sed
vanerättsliga former av äktenskap skulle fortsätta att finnas
vid sidan av varandra". Konferensen ansåg vidare att det
enda som omedelbart var möjligt att genomföra, var att anta
"en allmän reglerande förordning avseende vissa speciella
aspekter på äktenskapet" i varje land. En sådan förordning
skulle behandla de formella sidorna av äktenskapet och för
söka skapa enhetlighet i fråga om status och konsekvenser,
men skulle inte ålägga någon enhetlighet i fråga om villkoren
i själva äktenskapet. Konservatism, både religiös och sedva
nerättslig, samt de mycket olikartade samhällen inom vilka
rättssystemen fungerade, gjorde denna försiktiga politik be
rättigad.

Det är intressant att se i vilken utsträckning afrikanska sta
ter har följt rekommendationerna från sina representanter på
denna konferens. Vid tiden för konferensen hade det nya



system, som hade införts i Etiopien år 1960, formellt börjat
fungera, men konferensens slutsatser innebar faktiskt ett miss
troendevotum för tanken på en enda enhetlig äktenskapslag.
Den etiopiska civillagen av år 1960 ersatte de religiösa 
kristna eller muselmanska - sedvanerättsliga eller lagstadga
de formerna för äktenskap med ett enda lagstadgat institut,
vars följdverkningar finns inskrivna i civillagen. När det gäl
ler formerna för ingående av ett giltigt äktenskap, tillåter
lagen kontrahenterna att gifta sig antingen borgerligt, under
religiösa former eller i sedvanerättsliga former, men de rätts
liga följderna är i varje enskilt fall lika. Den skrivna äkten
skapslagen återger inte i något väsentligt avseende de tradi
tionella bestämmelser som den ersätter: den är en nyskapelse.
Men sedvanerätten har haft ett visst inflytande på lagens
innehåll, i synnerhet vad gäller brudgummens och brudens
familjer, speciellt vid äktenskapets ingående och upplösning.
Men lagen mot polygami, de nya bestämmelserna rörande
äktenskapshinder grundade på släktskap, förhållandet att äk
tenskapet nu inte framför allt är ett förbund mellan familjer
utan en förening av makar, de äktenskapliga ägandeförhål
landena och avsaknaden av lagbestämmelser rörande de sed
vanerättsliga brudköpen, allt detta är viktiga avsteg från den
tidigare gällande rätten.

I Ghana gjordes år 1962 genom Marriage, Divorce and
Inheritance Bill ett mycket mer begränsat försök att avskaffa
en del, ehuru ingalunda alla, av de splittrande effekterna av
att man erkände tre olika slags äktenskap: sedvanerättsligt,
muselmanskt och lagstadgat. En reviderad version av lagför
slaget lades fram år 1963. Efter fortsatt diskussion och kritik
drogs förslaget tillbaka och får nu anses vara inaktuellt i sin
ursprungliga utformning.22 Regeringen sökte, som den dekla
rerade i sitt ursprungliga betänkande från 1961, "en formel
enligt vilken det väsentliga i de sedvanerättsliga äktenskaps
formerna kunde bevaras och rent av smältas in i en äkten-

39



skapslag, giltig för alla invånare i Ghana, i stället för den nu
varande situationen, där två äktenskapsrättsliga system funge
rar vid sidan av varandra".

Tyvärr misslyckades Marriage, Divorce and Inheritance
Bill (både 1962 och 1963 års versioner) uppenbarligen med
att uppnå dessa syften. Den föreskrev "registrerade äkten
skap" i lagliga former och tillät inte en make att registrera
mer än ett av sina äktenskap. Huvudsyftet med detta var att
ge verkan åt de speciella arvsbestämmelserna i lagen, till för
mån för hustrun och barnen och till nackdel för makens tra
ditionella släkt. Men en man hade ingen skyldighet att regi
strera något av sina äktenskap. Man kunde fortsätta att ingå
äktenskap på grundval av sedvanerätt eller muselmansk rätt.
Alla rättsliga verkningar av äktenskapet, liksom makarnas
rättigheter och skyldigheter kunde alltjämt regleras av sed
vanerätt, muselmansk rätt eller generell rätt, beroende på det
aktuella fallet, som det föreskrevs i sektion I (6) av lagen:

"Intet i denna sektion skall anses ha någon påverkan på någon
form av äktenskap som äger giltighet vid denna lags ikraftträdande,
utom vad som är stadgat i underavdelning (3) och (4) i denna sek
tion."

Lagen framlade dock en gemensam form för skilsmässa, obe
roende av den rätt som hade reglerat äktenskapets ingående.
Denna form av skilsmässa var en oäkta korsning mellan en
omstuvad sedvanerättslig princip (nämligen begreppet skilje
dom genom familjernas förmedling) och engelskt domstols
förfarande (skiljedomen skulle ledas aven domare i High
Court).

Lagförslaget som var olämpligt och oklart formulerat, tyck
tes ha fått det sämsta av vardera systemet. Framför allt ledde
det till en ytterligare förvirring i den rådande komplicerade
situationen, genom att den skapade ny tveksamhet om hur
man skulle gå till väga för att bringa lagförslagets termer i



överensstämmelse med gällande lagbestämmelser. Delvis till
följd av politiska förändringar och sysslande med andra mer
angelägna problem har inga vidare åtgärder vidtagits i Gha
na för att skapa enhetliga äktenskapslagar.

Grannstaten Elfenbenskusten gick längre än Etiopien i sitt
skapande av enhetliga äktenskapslagar år 1964, eftersom den
enda form av äktenskap som nu har rättslig giltighet, är en
borgerlig vigsel inför en offentlig ämbetsman. Äktenskapets
giltighet - mellan myndiga personer - beror helt på över
e~skommelse mellan två kontrahenter, och deras familjer är
på intet sätt inblandade, som de skulle ha varit i sedvanerät
ten. De nya bestämmelserna om äktenskapshinder grundade
på släktskap står närmare fransk rätt än de sedvanerättsliga
bestämmelserna i Elfenbenskusten eller muselmansk rätt.

Inget engelsktalande land har ännu gått så långt. På Tan
zanias fastland gick den tillämpade politiken ut på att i första
hand omforma, uniformera och modernisera de sedvanerätts
liga bestämmelserna. Andra religiösa lagar lämnades tills vi
dare åt sitt öde - ehuru det föreligger en officiell omarbet
ning av den muselmanska lagen som mer än något understry
ker svalget mellan denna och sedvanerätten - och de i lag
föreskrivna formerna kvarstår som ett tredje alternativ. Fram
stegen för regeringens program för uniformering av sedvane
rättsliga bestämmelser framlade jag i min tidigare artikel 23

i vilken jag påpekade den påtagliga tyngdpunktsförskjutning
som har skett sedan den antogs, från ett tålmodigt studium
av gällande bestämmelser till ett snabbare genomdrivande,
med stöd av vissa sanktioner, aven enhetlig sedvanerätt för
folk i varje enskilt område. I och med att representanterna
för varje etnisk grupp antar utformningen av sitt nya sed
vanerättsliga system i samråd med regeringens utsände, är
denna rätt formellt antagen som en lagstadgad deklaration
som har det centrala rättssystemets makt bakom sig. Utform
ningen för varje grupp är mer eller mindre standardiserad,



och dessutom används swahili som lagspråk, vilket ytterligare
minskar skillnaderna mellan olika etniska grupper, genom att
swahili-termer ersätter den skiftande lokala terminologi som
hittills gällt.

Programmet har under de senaste åren letts aven tanza
nian, L. Rwizandekwe och det har nu utsträckts till att om
fatta såväl kognatiska som agnatiska folk i landet. Som jag
påpekade i min tidigare kommentar till ämnet: 24

"När väl enhetssträvan har utsträckts till kognatiska folk, ökar i
hög grad faran att den nya enhetliga lagstiftningen kan göra våld
på kärnan i gällande bestämmelser och på folkets verkliga önsk
ningar i frågan om sin framtida utveckling."

Det skulle vara en givande men ganska besvärlig forsknings
uppgift att undersöka i vilken utsträckning dessa förutsägelser
har gått i uppfyllelse. Såvitt man kan bedöma, torde myndig
heterna hävda för det första att de nya lagarna, t.ex. bland
sådana kognatiska folk som Luguru-folket i Morogoro-områ
det, inte gör våld på de nu gällande lagarna, eftersom folket
sedan lång tid av fri vilja har gått över till att räkna släktskap
på fädernet i stället för på mödernet, en utveckling som bara
bekräftas i de nya lagbestämmelserna, och, för det andra, att,
i den mån som de nya bestämmelserna faktiskt skiljer sig
från de gamla, som t.ex. när erläggandet av brudpris inte
längre utgör något rättsligt bindande element vid ett tradi
tionellt äktenskap, dessa förändringar är följden av ett fritt
och medvetet val av befolkningen på orten, ett val som be
tingats av viljan att bidra till den nationella enheten. För att
granska denna argumentering skulle man nödgas företa
grundliga forskningar; utan tvivel samverkar båda faktorer
na, spontan utveckling och medveten påverkan i riktning mot
enhetlighet, bland Tanzanias landsbygdsbefolkning, men hu
ruvida någondera av dessa tendenser går så långt att den mo
tiverar ett slopande av de mest grundläggande dragen i det
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gamla rättssystemet, är en annan fråga.
Det som komplicerar varje sådan återblickande granskning

är för det första hela frågans politiskt känsliga karaktär, inte
bara vad gäller de strikt rättsliga aspekterna, utan också i
fråga om etniska skillnader och lokalpatriotism i största all
mänhet, och för det andra avvecklingen av de gamla tradi
tionella domstolarna med deras äldste och inrättandet av nya
domstolar, utan förankring i traditionen, grundade på den
stiftade lagen, skötta av ämbetsmän i karriären, som dock
inte är yrkesjurister. Att ändra lagen och samtidigt behålla
de gamla domarna skulle med största sannolikhet ha lett till
konflikter. Men om befolkningen vars angelägenheter över
vakas av de nya domstolarna helt accepterar vare sig dom
stolarna eller dessas syn på sedvanerätten är tveksamt. Det
förefaller som om det finns ett visst missnöje med domstolar
na och en större benägenhet att hänskjuta tvister till ickerätts
liga instanser, något som ofta kan ses som ett uttryck för miss
nöje med det som domstolarna gör, och hur de gör det.

I Kenya har utvecklingen varit en annan. Här har man
under de senaste åren lagt huvudvikten vid en noggrann un
dersökning av de gällande bestämmelserna och befolkningens
inställning till dessa.25 I denna anda undersöktes de sedvane
rättsliga kriminallagarna som en förberedelse till deras kodi
fiering eller sammansmältning till en stiftad strafflag. Samma
anda driver de nya kommissionerna för äktenskaps- och arvs
lagstiftningen, av vilka den förra har arbetat aktivt sedan vå
ren 1967. Dessa kommissioner kan utnyttja de upplysningar
om sedvanerättens äktenskaps- och arvsbestämmelser som
samlades som ett resultat av myndigheternas revision av sed
vanerätten under åren 1961-62.26 Dessa revisioner, vilkas
innehåll grundades på utförliga samtal med lokala rättsliga
organ, vilka innehöll de personer som traditionellt var sak
kunniga på sedvanerättens bestämmelser, återger de bestäm
melser som för tillfället äger giltighet, de bestämmelser som
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de har ersatt (i de fall där en förändring har inträffat i mo
dern tid) och sådana bestämmelser som de lokala myndighe
terna skulle vilja införa (i de fall där det rådde ett allmänt
missnöje med utformningen av någon gällande bestämmelse) .
Trots de olikartade bestämmelserna hos olika etniska grupper
påvisar de reviderade sammanställningarna två faktorer: den
avsevärda enhetlighet som redan finns mellan olika sedvane
rättsliga system, samt det bidrag som en enda granskares un
dersökningar jämte användningen aven enhetlig terminologi
kan ge till stöd för ett uppmärksammande av enhetliga drag
hos sedvanerättsliga bestämmelser.

Kommissionen för äktenskapslagarna har rest runt till stör
re befolkningscentra i hela landet för att samla muntligt ma
terial; den har också fått en del skriftligt material. Flera in
tressanta förhållanden framgår av det material som presente
rats. Det första och mest slående är det faktum att folk i
landsbygdsområdena allmänt är nöjda med sina traditionella
sedvanerättsliga bestämmelser; det finns föga behov av större
förändringar. Det andra är att tre viktiga intressegrupper har
framträtt i kommissionens material: de emanciperade kvin
norna, muselmanerna (både afrikaner och icke-afrikaner)
och de kristna grupperna. Visserligen understryker både mu
selmaner och kristna vikten av religiösa hänsyn vid utform
ningen aven ny lag, men i själva verket bildar de motsatser
till varandra. Muselmanerna hävdar att muselmansk rätt, de
ras rätt, är given av Gud och inte kan inskränkas av männi
skor; de kan således kallas traditionalister. De kristna å andra
sidan, som visserligen på liknande sätt kräver erkännande av
den kristna formen av äktenskap i den nya lagen, står i själva
verket mer eller mindre på samma sida som de emanciperade
kvinnorna, eftersom deras krav mynnar ut i den monogama,
på äktenskapliga band grundade familjen av europeisk typ
vilken, som vi har sett, redan har införts i Elfenbenskusten.
Oberoende av vilken vikt man lägger vid religiösa uppfatt-
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ningar, går utvecklingen av den sociala strukturen i dagens
afrikanska stater utan tvivel i riktning mot denna begränsade,
individualiserade äktenskapsuppfattning och familjeuppfatt
ning. Kraven från de emanciperade kvinnorna och de kristna
grupperna talar sålunda för förändringar och framåtskridan
de snarare än för ett bevarande av det förgångna eller det
rådande.

När det gäller innehållet i den eventuella nya äktenskaps
lagen har debatten i Kenya koncentrerats till för det första
huruvida den nya lagen bör främja ett obligatoriskt mono
gamt system, eller ge varje form av äktenskap möjlighet till
polygam utformning, eller som nu låta den enskilde välja mel
lan dessa två alternativ, samt för det andra hur man skall
kunna förbättra den gifta kvinnans rättsliga status, speciellt
på det ekonomiska området. Det är ännu för tidigt att förut
spå vilket beslut kommissionen kommer att enas om på dessa
punkter, men om det insamlade materialet kan ge en bild av
majoritetens uppfattning i dessa frågor, är den första lös
ningen - obligatoriskt monogamt äktenskap - inte någon
bra utgångspunkt i dagens läge. Det tycks också finnas ett
utbrett intresse för något slags utvidgning av den gifta kvin
nans rättigheter och befogenheter, dock inte bland muselma
nerna, trots en allmän utveckling i denna riktning i de mu
selmanska staterna i Nordafrika och Främre Orienten. På det
hela taget förefaller det sannolikt att den nya äktenskaps
lagen - såsom konferensen i Dar es Salaam föreslog - kom
mer att inrikta sig på procedurfrågor snarare än materiella
frågor, och kommer att lämna den djupgående variationsrike
domen obehandlad tills vidare. Denna har redan minskats
genom revision av sedvanerättsliga bestämmelser och genom
kodifiering av indisk äktenskapsrätt i Kenya. Men samhället
har ännu inte utvecklats tillräckligt långt mot enhetliga seder
och moralbegrepp eller lyckats ena sig om lämpliga riktlinjer
för en reform, varför staten inte har någon möjlighet att in-
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föra en enda äktenskapslag med något hopp om att denna
verkligen skall accepteras och möta någon framgång.

Om vi studerar möjligheterna att ändra skilsmässolagstift
ningen i Kenya, är alternativen ännu mer skiftande. För när
varande erkänner Kenyas rätt en lagstadgad "engelsk" form
av skilsmässa på samma grunder som de som erkänns i Eng
land i dag. Dessutom erkänner man muselmansk skilsmässa
för muselmaner och olika former av sedvanerättsliga skils
mässobestämmelser. Förfarandet, skilsmässoorsakerna och de
rättsliga verkningarna skiftar vid dessa olika former. Sålunda
är den lagstadgade skilsmässan 27 bunden till domstol, kräver
bevis för faktiska skilsmässoorsaker och har i stort sett lika
verkningar för både man och hustru. Den muselmanska skils
mässan är inte domstolsbunden, beror helt av makens fria
vilja, kräver inga skilsmässoorsaker och tillvaratar inte hust
runs intressen. De sedvanerättsliga bestämmelserna åter er
känner i allmänhet skilsmässa utan medverkan av domstol,
grundad på skiljedomsförfarande av kontrahenternas famil
jer, fastän de i sin moderna utformning också erkänner skils
mässa inför domstol, där inga särskilda orsaker behövdes 
de skilsmässoorsaker som nu godtas skiljer sig i väsentlig grad
från den rätt som härstammar från England - och medför
ekonomiska följder i form av skyldighet att i vissa fall betala
tillbaka brudpriset, som inte har någon motsvarighet i de
andra rättssystemen.

En ny skilsmässolag i Kenya kan ta vilken som helst av
dessa tre typer som norm med vissa modifikationer för att
göra dem rättvisare och effektivare. Ett sådant förfarande
skulle dock väcka häftig opposition från de grupper vilkas
rätt inte blir tagen som grund. Alternativet är att anta en ny
lag som kanske övertar nutida engelska uppfattningar röran
de skilsmässa efter äktenskaplig söndring, eller som samman
smälte drag från gällande kenyansk rätt till en ny enhet.

I Etiopien har Civil Code följt den sistnämnda vägen. Skils-



mässa är praktiskt taget förbjuden i koptisk kristen rätt, men
har i praktiken varit mycket utbredd. Numera har man ett
enda skilsmässoförfarande, oberoende av om äktenskapet har
ingåtts i borgerliga, religiösa eller sedvanerättsliga former.
Skilsmässan är inte bunden till domstol, utan avgörs genom
skiljedomare från familjerna (en företeelse som har lånats
från sedvanerätten). Den kan grundas på skäl som leder till
omedelbar upplösning av äktenskapet eller kan komma till
stånd utan sådana skäl, efter avsevärd tid. De skäl som direkt
leder till skilsmässa finns inskrivna i lagen och liknar dem som
godtas i modern västerländsk rätt. Skilsmässa kan fås efter
ömsesidig överenskommelse, men endast genom medverkan
av familjernas skiljedomare. Ingen skilsmässa kan grundas på
ett ensidigt förkastande som i muselmansk rätt. Denna lag
borde rimligen te sig som en mycket användbar kompromiss
mellan religiösa och sedvanerättsliga uppfattningar, som med
fördel kunde studeras av afrikanska stater längre söderut,
vilka brottas med samma problem. Som David påpekar ;28

"dessa bestämmelser överensstämmer inte med Fetha Negast, inte
heller med sedvanerätten, och ännu mindre med någon europeisk
rättspraxis. De har lånat drag från dessa tre källor i ett försök att
skapa en lag som kan vara både realistisk och progressiv under de
förhållanden som råder i det etiopiska samhället."

I sedvanerätten är äktenskap och skilsmässa familjeangelä
genheter, under det att de i västerländsk rätt endast berör
makarna. Hur skall man kunna förena dessa två uppfattning
ar i en enhetlig lag? Elfenbenskustens lösning var att direkt
kopiera moderna franska förhållanden och helt slopa famil
jen (= släkten). Etiopiens lösning är en kompromiss, som vi
just har sett. I Kenya har frågan ännu inte fått någon lös
ning. I Tanzania har familjens roll minskats utan att helt av
skaffas i de enhetliga versioner av sedvanerätten som gjorts.
Sålunda har man inte avskaffat kravet på samtycke från fa-
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miljen vid kvinnans ingående av äktenskap, men man har in
skränkt det till att äga giltighet om kvinnan är under 2 I år.
Brudköpsinstitutionen är inte avskaffad utan har gjorts av
hängig av parternas fria val. Det är detta ekonomiska ele
ment - erläggandet och mottagandet av brudpris - som
har gjort det möjligt för den traditionella familjen att behålla
kontrollen över familjemedlemmarnas äktenskap och skils
mässor. Tanzanias åtgärd får alltså större följder än man i
förstone skulle vara benägen att tro, genom att den angriper
det grundläggande elementet i familjens traditionella del
aktighet.

Arv
Arvsbestämmelserna är en annan av de stöttor för det sed
vanerättsliga familjesystemet som hotas genom nya strävan
den mot rättslig enhetlighet. Det är inte bara fråga om att
utesluta den vidare kretsen av traditionella arvingar från ar
vet, utan om att skära rakt igenom de sedvanliga formerna
för förvaltning och fördelning av egendomen, en process där
den avlidnes storfamilj ofta hade en kontrollerande funktion.
I Ghana har man gjort tre insatser på detta område: Mar
riage, Divorce and Inheritance Bill (som redan har nämnts) ,
lagen om egendomsförvaltning, Administration of Estates
Act, av 1961,29 vars sektion I: 2 stadgar att om hela egen
domen överlåts enligt sedvanerätten, tillfaller den arvingen
med uteslutande av den avlidnes släkt eller familj som egen
domen skulle ha tillfallit enligt sedvanerättens bestämmel
ser, samt slutligen strävan från vissa domare att på egen
hand definiera begreppet "familj" i syftet att bestämma vil
ken del av den avlidnes släkt eller familj som har del i arvs
rätten, om testamente saknas; strävan är att inte låta begrep
pet innefatta hela släkten - så som förhållandet är i både
traditionell och modern sedvanerätt - utan endast den av-



lidnes "närmaste familj" .30

I Tanzania tillåter de enhetliga versionerna av sedvanerät
tens bestämmelser skriftliga och muntliga testamenten grun
dade på sedvanerätt, och ger ett generellt tillämpligt mönster
för egendomens fördelning.

I Kenya arbetade en kommitte under kolonialtiden på att
utarbeta förslag till en enhetlig arvslag. Det förslag som lades
fram innebar ett enhetligt mönster för arvsordningen både
för skrivna testamenten och för de fall där testamente sakna
des, gällande för alla folk i Kenya, utom att man, när det
gällde den faktiska fördelningen av egendomen, bifogade ett
antal mönster som gav utrymme för olika fördelningssätt be
roende på den avlidnes etniska tillhörighet eller religion. Den
nya kommissionen har just börjat samla material och det skall
bli intressant att se vad den allmänna meningen i denna fråga
är; den tidigare kommitten undersökte inte detta.

När de sedvanerättsliga jordlagarna ersattes av registrera
de ägandeförhållanden inom ett jordskiftesprogram, före
skrevs särskilt att äganderätten till sådan jord skulle ärvas en
ligt sedvanerättens bestämmelser. Enligt sakkunniga bedöma
re kan detta mycket väl visa sig vara lagstiftningens akilles
häl. En annan tillfällig förändring var att lagen gav afrika
nerna rätt att upprätta testamente enligt de skrivna bestäm
melserna (i den indiska Succession Act), vilket de tidigare
inte hade haft möjlighet att göra.31 Båda dessa förändringar
- sammanförandet av sedvanerättens arvsbestämmelser med
den nya jordlagen och införandet av befogenhet att upprätta
testamente - är starka påtryckande faktorer vid föreningen
av sedvanerätt och skriven rätt. I detta sammanhang är det
värt att påpeka att den gällande generella arvslagen redan
finns i kodifierad form (den indiska Succession Act) och att
en nära till hands liggande lösning på problemet att skapa
enhetlighet - den att utsträcka denna lags giltighet till hela
befolkningen - inte har prövats.
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Tekniska problem vid skapandet av enhetliga
nationella lagar

De problem som uppstår vid varje målmedvetet och påskyn
dat enhetlighetsprogram kan uppdelas i två huvudgrupper:
de som direkt sammanhänger med det första utarbetandet av
den nya lagen, och de som sammanhänger med dess tillämp
ning och senare revisioner.

När det gäller skapandet av nya lagar, måste de ansvariga
I. bestämma hur man skall kunna klarlägga de olika rätts

liga beteendena och önskningarna för framtiden hos de olika
klasser och samhällen som skapar staten;

2. bestämma vilken vikt man skall lägga vid dessa faktorer
jämfört med de målsättningar som regeringen vill genomdri
va oberoende av tidigare traditioner eller folkmeningen;

3. lösa de tekniska problem som följer av valet av målsätt
ning och arbetsmetoder för enhetsarbetet;

4. ge uttryck för dessa faktorer och ställningstaganden i ett
effektivt lagspråk.

I. Den ena ytterligheten representeras aven omsorgsfull
genomgång av sedvanerättsliga, religiösa samt generellt gil
tiga eller importerade bestämmelser, i förening med en gmnd
lig granskning av den allmänna meningen på olika nivåer.
Detta är den utredningspraxis som tillämpas i England av
kungliga utredningar, och som också tillämpas av den engels
ka lagkommissionen. Detta system används nu i Kenya. Den
andra ytterligheten utgörs av snabbt utarbetade skrivbords
förslag som antingen inte bygger på någon som helst forsk
ning, eller som för formens skull har gjort en ansats att under
söka gällande lagar och åsikterna om dessa. Denna metod an
vänds framför allt i många av de fransktalande länderna,
t.ex. Elfenbenskusten och Cameroon, där undersökningar av
sedvanerättens bestämmelser antingen inskränks till att distri
buera ett frågeformulär till ämbetsmännen i olika distrikt
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med begäran om omedelbart svar, eller helt och hållet för
summas, eftersom man anser den överflödig.32

2. Elittänkande, autokratiska, moderniserande eller starkt
ideologiskt motiverade regeringar tenderar att välja den se
nare metoden, under det att de som har förankring i folket
och är försiktiga, konservativa eller pragmatiska, väljer den
förra. Det är alltid lättare att gå runt ett hinder än över det,
och de väldiga svårigheterna att bedriva vetenskaplig forsk
ning i sedvanerätt och att fastställa den allmänna meningen
avskräcker de mer otåliga staterna från att försöka. Men de
ras problem kommer sannolikt att hopas senare, när det är
dags att tillämpa lagarna.

3. I de länder där man har valt att bringa gällande be
stämmelser i överensstämmelse med varandra snarare än att
skapa en helt ny lagtext, framstår den afrikanske lagtextför
fattarens uppgift som helt annorlunda än den som möter en
västerländsk lagstiftare som vill skapa enhetliga bestämmel
ser, eftersom han i allmänhet inte står inför problemet att för
ena två utvecklade rättssystem som redan har många gemen
samma drag och uttrycker gemensamma förhållanden inom
administration och affärsliv, utan står inför uppgiften att in
ordna element från sedvanerätt och religiös rätt inom en ram
av skrivna bestämmelser. Sedvanerätten upphör uppenbarli
gen att existera som självständig enhet i samma stund som
den förvandlas till en skriven lag, men de sociala förhållan
den som skapade den och ger den mening har inte upphört
att existera. Man kan åskådliggöra denna synpunkt helt en
kelt genom att se på definitionen av begreppet "familj". Lag
stiftaren beslutar Lex. att skilsmässa skall komma till stånd
genom skiljedom av familjerna (som i Etiopien) eller att fa
miljens intressen i jord skall kunna registreras (som i Väst
nigeria). Han måste nu definiera begreppet "familj" för des
sa syften, eller åtminstone upplysa domstolarna om var de
skall finna användbara sociala kriterier.



Den etiopiska Civil Code försöker inte definiera begreppet
"familj", en term som blivit blott och bart en beskrivande
etikett som antyder den typ av vittnen eller skiljedom som
gäller. Lagen bestämmer dock de personer som har kompe
tens att ge tillstånd till en trolovning eller fungera som skilje
domare i äktenskapliga konflikter. Fadern eller i dennes
frånvaro någon annan utsedd släkting representerar en äk
tenskapspartners familj och ger sitt samtycke till äktenskapet.
Trolovningskontraktet måste bevittnas av åtminstone två
vittnen för vardera kontrahenten. Tvister uppkomna ur tro
lovningen biläggs av vittnena, vilka också har samma funk
tioner i äktenskapliga tvister och skilsmässoförhandlingar.
Makarna kan emellertid utse andra skiljedomare. Det är des
sa skiljedomare som kallas "familjeskiljedomare". På ett
ganska förvirrande sätt används termen "familj" också för
att beteckna det äktenskapliga hushållet, och maken förkla
ras vara "familjens överhuvud". Under dessa omständigheter
har släktskapsförhållanden i Etiopien, sådana som de definie
ras av sedvanerätt eller praxis, fortsatt att äga giltighet vid
sidan av den skrivna lagen, som visserligen definierar släkt
skap genom blodsband, men inte definierar eller reglerar de
sociala mönster som uppkommer genom dessa släktskapsför
hållanden.

I Nigerias jordlagstiftning är begreppet "familj" och hela
rättsinstitutet "familjeegendom" något som bestäms av dom
stolarna snarare än av rättsliga stadganden. Först i och med
att man införde utvidgade möjligheter till registrering av
ägandeförhållanden fick familjen och dess egendom någon
större betydelse i rättssystemet.

När den nya lagen är en nyskapelse, kan det tyckas att lag
textförfattaren kan ha fria händer - när han väl fått de
politiska målsättningar som han skall tillgodose - att välja
bland hela världens olika rättssystem. Men lån från andra
rättssystem har, om vi bortser från Etiopien och de vidsträck-



ta kunskaperna hos den komparativa rättsvetare som var den
främste upphovsmannen till landets Civil Code, inte visat sig
vara någon särskilt attraktiv lösning, eftersom ett fåtal afri
kanska länder har råd att engagera komparatister för att
skapa deras nya lagar, och eftersom erfarenheter av detta slag
ännu ligger utanför de ordinarie lagförfattarnas räckvidd i de
afrikanska staterna. De tekniska svårigheterna med att införa
en ny typ av rätt, Lex. att införa någon typ som härrör från
romanska eller kommunistiska system i ett common-Iaw-sys
tern, är mycket stora, om man skall bibehålla resten av rätts
systemet och de rättsliga institutionerna i deras gamla skick.
Det oundvikliga resultatet har blivit att lagförfattarna i varje
afrikansk stat har en tendens att låna olika delar av rätts
system som tillhör samma "rättsfamilj" som hans eget och
det har nästan inte förekommit några lån av lagar mellan de
olika grupperna. Följderna härav för en tänkbar interna
tionell samordning av lagarna i Afrika är uppenbara. De
rättsligt sammansatta staterna och de som har blandade rätts
system - Somali, Cameroon, Sudan, Etiopien och de roma
no-holländska staterna - har gått i spetsen i utvecklingen
mot en samordning och förening av romansk rätt och com
mon-Iaw i Afrika, och man bör därför studera deras erfaren
heter om man vill se vilka möjligheter det finns att samordna
ett slags rättssystem med ett annat. Särskilt intressant är den
allmänna tendensen i nordöstra Afrika att tillämpa av engelsk
rätt påverkad processrätt även när den materiella rätten är
av romano-germansk typ. Det har ännu inte gjorts några un
dersökningar om hur en sådan samverkan fungerar i prakti
ken..

4. Strukturen och språket i en ny enhetlig lag är uppenbart
av utomordentlig betydelse. Valet av lagspråk påverkas van
ligen av de omständigheter som vi nyss nämnt, vilka av
skräcker från nyskapelser och avvikelser från välkända möns
ter. När det gäller common-Iaw-Iänderna är det största pro-
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blemet vid utformandet av lagtexten att finna användbara
modeller, om sådana finns, som kan anpassas till behoven i
det aktuella landet. Bortsett från kriminalrätt och processrätt,
avtalsrätt, arvsrätt och affärsrätt ger common-law inte många
exempel på en framgångsrik kodifiering eller på lagtexter
som direkt kan appliceras på ekonomiskt outvecklade länder
där etniska, kulturella och religiösa variationer fortfarande
är aktuella. I brist på modeller måste lagförfattaren själv
tänka igenom problemen. Här tycks Etiopiens Civil Code
vara betydligt mer framgångsrik än många av de betydligt
mindre ambitiösa lagförslagen i common-law-länderna i Afri
ka, där lagförfattarna inte har lyckats ta i beräkning alla
följdverkningar av sina nya förslag eller har uttryckt sina in
tentioner på ett tvetydigt sätt. Ghanas Marriage, Divorce and
Inheritance Bill ger exempel på båda slagen av brister; Ugan
das förslag till reviderad arvslag av år 1967 (som nu har dra
gits tillbaka) ger exempel på ett annat fel, nämligen en allt
för långt driven detaljrikedom, i dess komplicerade procent
satser för fördelning av egendom efter en avliden utan efter
lämnat testamente, med hänsyn till olika speciella kombina
tioner av efterlämnade släktingar. Häri ligger ett skäl, som
de romanska systemen är mer benägna att åberopa, för att
anta nya enhetliga lagar som endast lagfäster allmänna prin
ciper, men lämnar detaljbestämmelserna åt domstolarnas
rättsskapande verksamhet. Ett annat argument mot överdri
ven detaljrikedom är att ny afrikansk lagstiftning, särskilt så
dan som i grund ändrar gällande bestämmelser, bör vara rela
tivt lätt att förstå och förklara för dem som regleras av lagen.

Ett problem för lagförfattaren är vad som skall hända med
den tidigare gällande lagen, som nu antingen ersätts eller in
ordnas i den nya texten. Det visar sig nästan alltid omöjligt
att helt bortse från den tidigare, oskrivna och variationsrika
lagen. Sålunda har Kenyas lagstiftning rörande jordregistre
ring (se ovan sid. 28) låtit de sedvanerättsliga arvsbestäm-
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melserna äga fortsatt giltighet, och den bygger själv på en till
stor del outtalad grund av allmän rätt och rättsmedvetande.
Ghanas äktenskapslag synes ha låtit sedvanerätten och den
muselmanska rätten ha nästan oförändrad giltighet i fråga
om äktenskapsformer och rättsverkningar. Den etiopiska Civil
Code bevarar de olika rättssystemens äktenskapliga ceremo
nier men inte deras skiftande rättsverkningar, samtidigt som
den låter traditionen reglera frågor som samtycke till äkten
skap, äktenskapsvittnen och biläggande av äktenskapliga tvis
ter osv.

Ett annat problem utgörs av domarnas tolkning av den nya
lagen, något som kan upphäva en del av de positiva enhets
skapande verkningarna av lagen genom att man tolkar lagens
termer genom hänvisning till de gamla lagarna. Dessa tillägg
kan försvaga eller omintetgöra den nya lagens enhetsskapan
de verkan.

När det gäller de nya enhetliga lagarnas språk i mer in
skränkt bemärkelse, är det nästan oundvikligt att lagstiftning
en i länderna söder om Sahara i framtiden - liksom i det
förflutna - kommer att utformas på något av de större euro
peiska språken. Arabiskan i Sudan och amhariskan i Etiopien
är praktiskt taget de enda undantagen från denna regel för
närvarande. Dessutom torde lagarna i dessa fall i realiteten
först utformas på engelska, eller franska i Etiopien, och först
därefter översättas till afrikanskt språk. Den språkliga frågan
är intressant, eftersom det kunde tyckas att det enklaste sättet
att få en ny rätt som är på en gång enhetlig, "afrikansk" och
begriplig för vanligt folk, och som skulle kunna börja från
början utan de belastade fördomar som följer med en främ
mande lag, vore att utforma den och anta den i en inhemsk
afrikansk språkdräkt som skulle förstås av hela befolkningen.

Tyvärr har mycket få afrikanska stater ett sådant ursprung
ligt nationellt språk, och många av de stater som har denna
förmån, gör litet eller inget bruk av denna möjlighet för när-
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varande; så är t.ex. fallet i Somalia. De flesta afrikanska sta
ter har lika stor rikedom på lokala språk som lokala rätts
system, och den bästa möjligheten för dem att få ett natio
nellt språk är att införa något europeiskt språk. Även om en
stat har ett inhemskt nationellt språk, är det en svår uppgift
att stifta nya lagar på detta språk, lagar som skall passa in i
resten av det samlade rättsliga systemet av sedvanelagar och
skrivna bestämmelser, utformade på ett annat språk, och som
kan behandlas av domstolar vilkas arbetsmetoder och utform
ning bygger på t.ex. franska eller engelska förebilder.

Ett av de få länder där detta problem för närvarande har
aktualitet är Tanzania. De enhetliga utformningarna av de
sedvanerättsliga bestämmelserna utarbetades ursprungligen
på swahili och antogs också i denna språkliga dräkt, inte i
engelsk. Deras utformning avslöjar i varje rad deras okonst
lade syn på juridiska problem och på utformningen av lag
bestämmelser i exakta termer. Debatterna i nationalförsam
lingen förs i allmänhet på swahili även om lagarna antas i
engelskspråkig utformning. Varje tvivel på swahilins möjlig
heter att med tillräcklig stringens uttrycka en mängd rättsliga
begrepp håller på att undanröjas genom arbetet på att utar
beta och utge ett swahili-engelskt juridiskt lexikon i Dar es
Salaam. Det återstår att se när lagar kommer att utformas
och antas i en swahilispråkig form, om nu detta någonsin
kommer att ske; så länge man tvingas anlita utländska lag
textförfattare och domare, måste denna tidpunkt skjutas på
framtiden.

Skapandet av internationell rättslig enhetlighet

Jag kan anföra två skäl för att denna sida av saken ägnas
mindre uppmärksamhet i denna artikel. Det ena är att det
inte finns mycket nytt att tillägga till min föregående artikel 33

som utförligt granskade problemen och möjligheterna.34 Det



andra är att det finns föga av aktuellt intresse att rapportera
- inga nya initiativ har tagits av afrikanska stater för att be
främja skapandet av enhetliga lagar, och det allmänna intres
set för internationellt enhetsarbete förblir litet så länge som
man har många andra mer akuta problem som pockar på
uppmärksamheten. Det minskade intresset för panafrikanism
i dess Nkrumah-dominerade form hänger till stor del sam
man med denna bristande handlingsvilja.

Det är framför allt tre frågor som påverkar internationella
enhetssträvanden i det tropiska Afrika.

I. Kan de ökande klyftorna mellan nationella rättssystem
i länder som tidigare tillhörde samma rättsliga grupp hejdas
och minskas?

2. Finns det någon möjlighet att slå hål på eller helt un
danröja den "rättsliga järnridå" som i dag delar common
law-Afrika och det romano-germanska Afrika?

3. Vilka utsikter finns det för att afrikanska stater skall
delta i de internationella strävandena för att skapa enhetlig
privaträtt?

De vidgade rättsliga klyftorna

Kolonialsystemet med dess utbyte av personal och gemen
samma rättsliga institutioner, bl.a. rätten att överklaga till
Privy Council i brittiska Afrika, bidrog starkt till att hålla
rättssystemen om inte helt enhetliga så dock nära besläktade
inom ett visst kolonialområde, t.ex. brittiska Östafrika eller
franska Västafrika. Nu har varje stat möjlighet att följa sin
egen rättsliga kurs i enlighet med sin politiska ideologi, sin
angelägenhetsgradering och sina resurser. Resultatet blir en
i högsta grad ovälkommen splittring av tidigare likartade
rättssystem med alla därav följande svårigheter i form avav
saknad aven accepterad samlad lagtolkning, avsaknad av
rättsligt källmaterial osv.; Alliot har kallat denna utveckling
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för Afrikas "rättsliga balkanisering". Hur skall man kunna
vände denna utveckling?

Varje lösning på problemet måste ta vederbörlig hänsyn
till nationell suveränitet och till de olikartade förhållandena
i varje stat. Davids förslag att en interafrikansk rättsinstans
skulle utarbeta alternativa förslag till lagtexter, vilka kunde
utformas till lagar av de olika nationella lagstiftande organen,
om dessa så önskar, har inte beaktats. Man söker mindre in
stitutionaliserade metoder att bringa rättssystemen i överens
stämmelse.

Alliots förhoppning att de afrikanska staternas gemensam
ma problem skall kunna leda till att de tillämpar gemensam
ma lösningar, har hittills inte fått bekräftelse i praktiken: ett
gemensamt problem, t.ex. en jordreform, kan leda till två
helt motsatta lösningar i två angränsande stater. Man får i
första hand sätta sitt hopp till lättja och tidsbrist vid utarbe
tandet av lagförslagen. Lagtextförfattaren tvingas ofta av sin
regering att snabbt tillfredsställa deras rättsliga behov. Där
vid torde han vara benägen att snabbt kringgå svårigheterna
vid utarbetandet genom att studera och låna, eller åtminsto
ne tillämpa, motsvarande lagar i ett jämförbart land. Tidi
gare sökte lagförfattaren i Afrika vanligen sina förebilder i
industrialiserade europeiska stater. I dag är han mycket mer
benägen att undersöka vad någon afrikansk grannstat har
åstadkommit på området i fråga. Sålunda var det förslag till
ny äktenskaps- och skilsmässolag, som lades fram av Ugandas
lagkommission år 1965, en nära efterbildning av Ghanas för
slag från 1963 till motsvarande lag.

Detta exempel visar ett annat hjälpmedel för befrämjandet
av rättslig enhetlighet, nämligen utbyte av jurister. Likheter
na mellan U gandas och Ghanas lagförslag hade samband
med att Ghana lånade U ganda en jurist som var ansvarig för
just detta förslag. Afrikanska stater som önskar bidra till en
utveckling mot större rättslig enhetlighet, kan åstadkomma



mycket genom utbyte inte bara av personal utan också av
forskningsresultat och ideer. Framväxten av juridiska univer
sitetsbibliotek i det tropiska Afrika, vilka har lagar, rättsfalls
samlingar och skrifter från andra afrikanska länder, är av
största betydelse för detta ändamål. Även om regeringarnas
juridiska experter för närvarande inte utnyttjar dessa möjlig
heter, kan nästa generation, som fått sin utbildning vid dessa
universitet, mycket väl göra det.

Uppbyggnaden av regionala institutioner, vanligen på eko
nomisk grund, kommer också att i viss utsträckning bidra till
rättslig enhet. East African Community är en av de första
gemensamma marknaderna i Afrika; i framtiden kommer
förmodligen många fler att bildas. Troligast är att lagar rö
rande handel, skatter, befolkningsrörelser och yrkesutövning
kommer att bli enhetliga i dylika samarbetsgrupper.

Samordning mellan common-law och romano
germansk rätt

Det är uppenbart att de flesta afrikanska stater inte ar Ill

tresserade av att arbeta på detta mål förrän deras inre pro
blem har fått en tillfredsställande lösning. Man kan också
konstatera att de områden av rätten som har varit föremål
för det mest intensiva studiet inom de olika länderna - äk
tenskapsrätt, arvsrätt, jordlagar, kriminairätt osv. - är de
som har minst internationell betydelse.

Å andra sidan gäller om dessa områden av rätten att de
har dominerats av sedvanerättsliga och religiösa institutioner;
det rättssystem som skapas efter omarbetningen är i mycket
mindre grad präglad av lokala särdrag och bör därför lättare
kunna bli föremål för enhetsarbete över nationsgränserna.

Man kan dra många lärdomar av de metoder som tillämpa
des vid samordningen av common-Iaw och romano-germansk
rätt i Somali och Cameroon. De första svårigheter som dök
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upp var av språklig art. Svårigheten låg inte bara i att finna
ekvivalenta uttryck för institutionerna i respektive system,
utan också i att finna jurister som var i stånd att utforma lag
förslag, eller åtminstone kritisera lagförslag, på båda språken.
Men i den mån som detta enhetsarbete inriktades på dom
stolsorganisation, straff- och processrätt samt familjerätt, är
metoderna och resultaten av mindre intresse.

Alliot 35 har kraftigt argumenterat för större rättslig enhet
lighet i Afrika, och anger tre viktiga vägar att nå detta mål:

I. Genom att minska det västerländska inflytandet på afri
kansk rätt.

2. Genom att samordna planerad lagstiftning.
3. Genom att skapa en enhetlig interafrikansk juridisk sys

tematik.
Han hävdar att det är fel att överföra europeiska rättsliga

förebilder till Afrika i tron att dessa äger universell tillämp
ning, och tillägger att om ett enskilt afrikanskt land lånar in
västerländska rättsliga mönster, kommer detta att inverka
menligt på samordningen med andra afrikanska staters rätts
system. För det andra menar han att den formella utform
ningen av rätten skall vara enhetlig i alla stater, så att en
jurist i ett afrikanskt land, t.ex. ett common-law-land, utan
svårighet skall kunna orientera sig i ett annat lands rätts
system, t.ex. ett land där den romano-germanska rätten är
förhärskande. Strukturen hos de nuvarande rättssystemen
går, menar han, tillbaka på fransk respektive engelsk rätt. En
hetlighet kan skapas med framgång endast om denna skillnad
utplånas i Afrika.

Slutligen hävdar han att afrikanska lagstiftare allmänt bor
de tillämpa samma juridiska klassifikation och terminologi,
dvs. ett gemensamt juridiskt språk.

Den nuvarande tendensen i afrikansk lagstiftning är en
stark orientering mot västerlandet. Att hindra denna utveck
ling och kräva att afrikanska stater skall stifta lagar på ett sätt
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som mer direkt avspeglar särpräglade nationella rättsliga tra
ditioner torde inte bidra till rättslig enhetlighet i Afrika 
tvärtom. Gemensamt inlånande av likartade utländska insti
tutioner är troligen det enda sättet att skapa rättslig enhet
lighet i Afrika.

Att åstadkomma ett allmänt accepterande av samma rätts
liga uppdelning och struktur ter sig nog som en övermäktig
uppgift. På de områden där detta arbete inte kan undvikas,
t.ex. i fråga om internationella handelsförbindelser, ger man
samma innebörd åt t.ex. det engelska "limited company" och
det franska "societe anonyme", men den engelska och franska
affärsrättens grundstruktur kvarstår i stort sett oförändrad,
och den skapade motsvarigheten är rent praktisk och verkar
inom ett begränsat fält.

När det gäller att tillämpa ett slags internationell rättslig
esperanto, synes detta ha små möjligheter till framgång, utom
i de grenar av rätten som har stark internationell anknytning,
t.ex. medborgarskapsrätt. Det är möjligt att det om femtio år
kommer att ske ett närmande mellan common-Iaw och roma
no-germansk rätt i Afrika, men om detta inträffar, kommer
det troligen att vara följden av ett deltagande i en allmän
strävan mot samordning och inte av något speciellt afrikanskt
initiativ. Ett mycket livligare utbyte av studerande och av
rättsliga ideer mellan olika länder och större framgång för
det internationella enhetsarbetet är nödvändiga förutsätt
ningar för ett sådant resultat.

Afrikanskt deltagande i globalt enhetsarbete

På detta område är rapporterna hittills i huvudsak negativa.
Det är bekant att de flesta afrikanska stater har visat föga
intresse för internationell samordning av privaträtten. Man
kan också vända på resonemanget och hävda att de som har
ansvaret för att främja en sådan samordning hittills har visat
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alltför litet intresse för problemen att utarbeta förebilder som
ett utvecklingsland eller ett land som lägger särskild vikt vid
sina traditionella sedvanerättsliga eller religiösa bestämmel
ser, kunde vara villiga att överta. Detta är en ny och viktig
uppgift, som privata och offentliga institutioner nu börjar
gripa sig an ~ed. Men mycket återstår att göra; under tiden
kommer afrikanska länder alltjämt att vara beroende av den
tekniska utveckling som de rikare länderna har uppnått, så
väl när det gäller rättsliga reformer som inom andra områ
den.
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Noter

1. Denna artikel är ett komplement till en egen tidigare studie,
Towards the unification of laws in Africa, 1965, 14 I.C.L.Q. 366,
i anslutning till vilken denna bör läsas. Den nya artikeln försöker att
följa enhetssträvandena fram till dagens läge, samt vill mer detalje
rat granska både principerna och de praktiska problemen förknippa
de med dessa strävanden.

2. "Approximativt", därför att man kan räkna antalet stater och
territorier på flera olika sätt beroendy på den geografiska definitio
nen av Afrika och på vars och ens politiska åskådning.

3. En fullständig redogörelse finns i: Farran, Matrimoniai laws of
the Sudan, London (Butterworths) 1963, kap. 4.

4. Detta är en gissning grundad på samtal som jag nyligen haft
i Kenya.

5. Som rapporterna visar i Etiopien beträffande efterlevandet av
dess Civil Code.

6. Genom Freehold Titles (Conversion) and Government Leases
Act, 1963, Act nr 24 av 1963.

7. För en fullständig redogörelse jfr J.A.L. 1 (1967).
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