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Referenten, førstelektor HELGE JOHAN THUE, Norge:

Ordstyrer, mine damer og herrer.
Noe av det fornemste en nordisk jurist kan bli bedt om, er å yte et bi-

drag til det nordiske juristmøtet, og jeg takker for den ære jeg er blitt vist
ved å bli spurt om dette.

I rettstvister der saksforholdet har tilknytning til flere land, oppstår of-
te spørsmålet om hvilket av de aktuelle lands rett en skal bruke for å løse
tvisten. Det må med andre ord foretas et lovvalg. I familierettssaker, som
er det vi her skal diskutere, vil dette lovvalget som hovedregel falle ut til
fordel for partenes hjemlands lov, det s.k. personalstatutt. I mitt referat
til dette juristmøtet, har jeg gitt personalstatuttet et omfang innen familie-
retten som er videre enn det som vel i dag er etablert lære. Siden nettopp
personalstatuttets betydning og omfang kan sees som det gjennomgående
tema i mitt referat, vil jeg bruke denne innledning til å fremholde grunnla-
get for mine standpunkter og dermed også forklare mine eventuelle avvik
fra den etablerte lære og dens utviklingsretning.

Jeg tror grunnlaget for en eventuell uenighet om personalstatuttets be-
tydning vil komme frem ved å se nærmere på vår forståelse av det som sam-
men med rettsreglene, er selve grunnlaget for vår virksomhet som jurister,
nemlig konfliktsituasjonene. Moderne rettstenkere, enten de nå opptrer som
dogmatikere, rettspolitikere eller dommere, kanskje i noe mindre grad ad-
vokater, ser konfliktsituasjonene gjennom en forestilling om at de er all-
menne og verdinøytrale, og at konfliktene eller konfliktsituasjonene inne-
holder sine egne karakteristika, eller om man vil, en mening som kan av-
dekkes gjennom nøktern analyse.

I rettspolitikken ser en dette kanskje tydeligst. Rettsreglene formes ut
fra hva som er hensiktsmessig på bakgrunn av fordeler og ulemper, der for-
deler og ulemper sees som tilnærmet objektive, eller ihvertfall inter-subjektive
sannheter. Det sies meget sjelden hvem det er til fordel eller ulempe for.
Dette synet på konfliktsituasjonen og metoden det muliggjør, gir rettstenk-
ningen karakter av nøktern vitenskapelig rasjonalisme. Men konfliktsituas-
jonene, også de rettslige, er menneskelige konflikter. I hvertfall i hele pri-
vatretten, og derfor også innenfor den internasjonale privatrett. De er en
del av conditio humana. Erkjenner vi dette, og tar individets perspektiv på
konfliktene, vet vi at utenfra sett like situasjoner kan være meget forskjelli-
ge situasjoner, avhengig av personene som befinner seg i dem. Dette skyl-
des at en situasjons betydning, eller mening, ikke finnes i stuasjonen seiv,
men bestemmes av de verdier og idealer den enkelte ser situasjonen i lys av,
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eller vurderer den i forhold til. Disse verdiene og idealene er verdier og ide-
aler i vår kultur. La meg illustrere mitt poeng med skilsmisse-situasjonen.
Denne situasjonen kan beskrives og analyseres tilnærmet objektivt og nøk-
ternt slik vi gjør det innenfor rettsdogmatikken: Hvordan man får skilsmis-
se og virkningen av skilsmissen. Skilsmisse-situasjonen fremstår som stort
sett den samme for alle som skilles. Men det er den ikke, hvis en ser den
i lys av kulturelle verdier. Hvis en ser den som en menneskelig situasjon.
For en dypt kristen er skilsmisse-situasjonen annerledes enn for en agnosti-
ker, og den er en annen for en kristen enn for en muhammedaner. Det er
kulturverdier og -idealer som gir situasjonen karakter, og som gir den me-
ning.

På denne bakgrunn burde ikke rettstenkningen nøye seg med å utrede
konfliktsituasjoner som om de bare var nøytrale sosiale fenomener. Den
burde også utrede de verdier som konfliktene må sees i lyset av, og som
gir dem sine karakteristika og sin mening. Ganske særlig burde dette gjøres
innen visse deler av den internasjonale privatrett, som f.eks. familiretten.
For her står en mer overfor verdi- og kulturkonflikter enn overfor konflik-
ter av teknisk, rettslig art.

Den verdinøytralitet som dagens rettstenkning har i sitt syn på konflikt-
situasjoner, kan forklares ut fra det paradigmeskiftet som har skjedd i stats-
og rettstenkningen. Tidligere forutsatte man at det som var til det beste for
den enkelte, også var til det felles beste. I dag forutsetter man at det som
er til det felles beste, også er til det beste for den enkelte. Med det felles
beste som paradigme, blir konflikter, også rettskonflikter, problematisert
som sosiale konflikter eller samfunnsmessige konflikter, som skal løses til
det felles beste. Problemstillingen er imidlertid personløs. Personen eller per-
sonene i konflikten blir nøytralisert til abstraktet »man». Ved slik å nøytra-
lisere personene i konflikten, nøytraliserer en også den kulturelle dimensjon
i konflikten, og gjør man det, så har man bare hensiktsmessighetsbetrakt-
ninger å holde seg til for å løse konflikten. Tar man seg bryderiet ved å gå
igjennom begrunnelsene for moderne lovforslag, så vil man se at nettopp
det hensiktsmessige er opphøyet til det avgjørende. Ser vi derimot rettskon-
flikter som det de faktisk er, menneskelige konflikter, må man se dem i lys
av kulturelle verdier og idealer. Og da vil disse verider og idealer være grunn-
laget for løsningen av konflikten. De kulturelle verdier og idealer vil måtte
inngå i rettstenkningen.

I mitt referat har jeg bestrebet meg på å få frem at man i den internasjo-
nale familierett i betydelig grad står overfor verdi- og kulturkonflikter. De
lovvalgsregler som man har eller som man foreslår, bør derfor bygges på
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denne realitet. Og det er denne realitet som er begrunnelsen for å velge par-
tenes hjemlands lov i person- og familieretten. Det er også denne realitet
jeg har lagt til grunn i mitt referat, og som er en grunnleggende premiss
for mine standpunkter og for de teser jeg har fremsatt til diskusjon.

Etter at jeg skrev mitt referat, har man i Sverige lagt frem en innstilling
om »internationella familjerättsfrågor» SOU 1987 nr. 18. Man var så elsk-
verdig å la meg se utkastet eller forslaget, til lovtekst. Da jeg nå også har
lest begrunnelsene for forslaget, så vil jeg påstå at de aktualiserer mine stand-
punkter.

Dog kan man nok med rette si at det jeg har skrevet i referatet er reaks-
jonært i forhold til det moderne og dets utviklingsretning. Men det jeg har
forsøkt å gjøre er å fremholde filosofien bak lovvalget i familieretten. Og
så langt jeg vet, er det ingen filosof som noensinne har ment at det innenfor
filosofien er tale om fremskritt. I hvert fall ikke innenfor den type filosofi
som skal forteile juristene forskjell på rett og urett, og prestene hvem Gud
er, som Diderot uttrykte det. Fremskrittet er en forestilling vi har fra tek-
nikken, men teknikken bør ikke uten videre oppheves til ideal for rettstenk-
ningen.

Takk.

Korreferenten, juris doktor KAARINA BUURE-HÄGGLUND, Finland:

— Enligt direktiven bör jag ta ställning till teserna som framställts i re-
feratet. Jag kommer att göra det och jag kommer att röra mig på en ganska
allmän nivå.

I tes A framför referenten, att parternas personalstatut läggs till grund
för frågor angående ingående och upplösning av äktenskap och äktenska-
pets personliga rättsverkningar. Enligt min mening skulle det vara mera än-
damålsenligt att inte tala om personalstatutet i detta sammanhang utan ta
ställning till nationalitets- och domicilprinciperna för att se de konkreta frå-
gorna. Annars blir frågeställningen för abstrakt. Av dessa två principer skulle
jag mycket bestämt välja domicilprincipen som grundläggande princip —
men jag återkommer till denna fråga senare.

I detta sammanhang har referenten också kritiserat den modell, enligt
vilken lagen specificerar förutsättningarna för att ett mål eller en sak kan
tas i prövning i t.ex. Sverige eller i Finland och sedan föreskriver att lex
fori skall tillämpas. Jag för min del har i princip ingenting emot denna mo-
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dell. Den kan visa sig vara den bästa och i praktiken tillräckligt enkla lös-
ningen i mycket invecklade frågor. Den förutsätter dock att förutsättning-
arna för behörighet är tillräckligt snäva. Hela idén med internationell pri-
vaträtt är ju att finna den stat med vilken rättsförhållandet har sin närmas-
te anknytning. Nämnda modell betyder i och för sig att den närmaste an-
knytningen bestäms ett steg tidigare än i den klassiska modellen.

I Finland har vi använt denna modell i lagen om adoption och i lagen
om släktnamn, som båda är från år 1985. Grundprincipen för behörighet
i dessa lagar är domicilprincipen med vissa modifikationer till fördel för
nationalitetsprincipen. Då vi står inför den realiteten att vissa länder följer
nationalitetsprincipen och andra domicilprincipen och att man alltså ändå
inte kan nå internationell harmoni, verkar denna modell mycket förnuftig.

I tes B anför referenten, att personalstatutet får åsidosättas endast ge-
nom ordre public -regeln; t.ex. absoluta äktenskapshinder skulle inte få till-
lämpas direkt utan endast genom ordre public -regeln. Vad betyder denna
tes? För mig säger den inte mycket, utan vi måste gå djupare och se, huru-
dana frågor som omfattas av ordre public -regeln. Svaret blir då, att i olika
rättsordningar omfattas olika frågor av denna princip. Ordre public är ett
ytterst relativt begrepp — och det är ju också meningen. Det som är mot
ordre public i de nordiska länderna, t.ex. diskriminering pga ras, kan tom
vara en grundprincip i något annat land. Regelns innehåll varierar också
avsevärt när man rör sig inom olika rättsområden. T.ex. då det är fråga
om barnets rättsliga ställning så har man vitt gående förbehåll mot tillämp-
ning av främmande lands lag och kan ofta ha anledning till att använda
ordre public -principen. Inom obligationsrätten, å andra sidan, förekom-
mer ordre public -principen inte i praktiken.

Vi måste komma ihåg att man i internationell privaträtt generellt strä-
var efter internationell harmoni, men såvitt gäller ordre public -regeln, är
det tvärtom. Regeln är ju en säkerhetsventil för varje rättsordning för att
bevara sina egna nationella grundprinciper.

Vi måste alltså spörja vidare, hurudana frågor som omfattas av ordre
public -principen i våra egna länder. År absoluta äktenskapshinder såda-
na frågor? Visst kan de vara. T.ex. då giftermål i våra länder förutsätter
parternas fria vilja, skulle giftermål av två sexåriga barn strida mot vårt
ordre public. Men vi måste komma ihåg, att vi med hjälp av ordre public
-regeln inte väger antagbarheten eller förkastligheten av den utländska re-
geln i och för sig, utan frågan lyder: Leder tillämpningen av regeln i detta
fall till ett resultat som strider mot grunderna för vår rättsordning? Om det
i ett enskilt fall vore fråga om två sjuttonåringar som skulle gifta sig så skulle
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jag inte mera anse giftermålet att strida mot vår ordre public fastän vår ål-
dersgräns är 18 år.

Var ligger då gränsen? Det är svårt att säga generellt; det måste bedö-
mas in casu. I ett hänseende kan man dock göra en precisering. Om vi tän-
ker på vårt långvariga lagstifningssamarbete i Norden samt våra mycket nära
besläktade tankegångar jämfört med resten av världen, så torde det inte i
något nordiskt land finnas sådana familjerättsliga regler, vars tillämpning
de andra nordiska länderna inte skulle behöva tolerera. Det vill säga att ordre
public -regeln inte borde spela någon roll de nordiska länderna emellan, in-
te ens på familjerättens område. Jag skulle vilja anmärka, att jag här inte
velat ta ställning till det svenska förslaget om tillämplig lag på äktenskaps-
hinder utan det har bara varit fråga om ordre public -principen.

I tes C utgår referenten ifrån, att domicilprincipen är huvudprincip men
att nationalitetsprincipen i vissa tillfällen bör användas istället för domi-
cilprincipen. Också här skulle jag formulera tesen på ett annat sätt. — Jag
vet inte om vi har en meningsskiljaktighet här eller om det bara är fråga
om formulering. — Det är sant, att vi inte kan bortse från det faktum att
nationalitet är den principiella anknytningen i många länder och att den i
några tillfällen faktiskt kan vara en nära anknytning. Huvudargumentet för
domicilprincipen är dock att när en person måste anpassa sitt liv till de nor-
mer och seder som gäller i omgivningen, upplever hon att hon också lyder
under de regler i hennes sociala omgivning som bestämmer ens rättsliga ställ-
ning i förhållande till familjemedlemmar.

I Norden måste man också ta hänsyn till vissa praktiska argument. Som
bekant, följer Danmark och Norge domicilprincipen medan Sverige och Fin-
land traditionellt har följt nationalitetsprincipen. I nordiska relationer har
vi dock tillämpat domicilprincipen sedan länge. Det skulle vara önskvärt
att ha en enhetlig drundprincip för alla internationella relationer, och det
är självklart att man inte skulle kunna välja nationalitetsprincipen som en
enhetlig grundprincip; det skulle vara ett steg bakåt i de nordiska relatio-
nerna. Om man tar hänsyn till utvecklingen inom Haag-konferensen för in-
ternationell privaträtt, där nationalitetsprincipen småningom fått vika för
domicilprincipen, så verkar det enda realistiska alternativet vara att ha do-
micilprincipen som den generella grundprincipen. Jag skulle dock inte sä-
ga, att nationalitetsprincipen i vissa tillfällen bör användas i stället för do-
micilprincipen, utan att domicilprincipen bör vara huvudprincip i familje-
rättsliga förhållanden men att principen vid vissa tillfällen kan och också
bör modifieras så att den också tar hänsyn till vederbörandes nationalitet.
Behovet av att ge vikt åt nationalitet kan variera inom olika områden av

36
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familjerätten. T.ex. i frågor om vårdnad av barn spelar nationaliteten inte
en stor roll, medan den i frågor angående släktnamn kanske kan ges mera
vikt.

Jag passerar sedan till tes D, där referenten framför, att makarna måste
ha rätt att själv välja den lag som reglerar deras förmögenhetsrättsliga för-
hållande. Jag har inte mycket att säga om denna tes, för jag håller med om
att flexibilitet behövs. Utvecklingen har också bestämt gått i den riktningen
att makarna allt friare skulle kunna påverka den tillämpliga lagen.

I tes E framförs det att, om makarna inte har valt vilken lag som blir
tillämplig, tillämpas lagen i den stat där makarna har sitt första gemensam-
ma hemvist. Om makarna senare flyttar, tillämpas lagen i det nya hemvist-
landet. Det skulle alltså ske en statutväxling. Jag har ingenting emot dessa
principer. De är ju bekanta från den nordiska äktenskapskonventionen och
möter också kravet på förverkligandet av jämställdhetsprincipen, vilket för
övrigt den nuvarande finska lagstiftningen inte gör. Enligt den gällande fins-
ka lagen bestäms ju makarnas förmögenhetsrättsliga förhållanden enligt
mannens nationalitetslag.

I tes F framför referenten, att under tiden då det första gemensamma
hemvistet ännu inte är etablerat och i den situationen då inget gemensamt
hemvist alls etableras borde personalstatutet av den parten tillämpas, vars
tillämpning skulle leda till de svagaste rättsverkningarna. Här skulle jag åter
precisera formuleringen och tala om lagen i hemviststaten i stället för per-
sonalstatutet. Såvitt gäller innehållet av tesen, här är det fråga om förverk-
ligandet av en materiellrättslig idé, nämligen idén att det är rimligt att mini-
mera rättsverkningarna av ett äktenskap som har varit kortvarigt. Fastän
man i internationell privaträtt traditionellt strävar efter neutrala regler utan
att ta ställning till materiella frågor, är sådana här regler inte otänkbara.
Jag för min del är mycket positivt inställd till att bringa materiell rätt och
internationell privaträtt närmare varandra så att internationellt privatsrätts-
liga regler inte blir helt abstrakta. I praktiken förekommer sådant tankesätt
t.ex. då det gäller vårdnad av barn. Barnets intresse anses som övervägande
princip, och den slår igenom på ett eller annat sätt också i internationella
tvister om vårdnad av barn. Trots det skulle jag inte här se ett stort behov
för en sådan undantagsregel. Om sådana anknytningar inte finns som lag-
valsregeln förutsätter, kan vi falla tillbaka till principen om den närmaste
anknytningen in casu. Detta skulle motsvara 1978 års Haag-konvention om
tillämplig lag på makarnas förmögenhetsrättsliga förhållande, och närma-
re bestämt dess fjärde artikel.

Till slut skulle jag vilja anföra några framtidsperspektiv. Sverige och Fin-
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land har på senaste tid tagit definitiva steg från nationalitetsprincipen mot
hemvistprincipen på familjerättens område också i utomnordiska förhål-
landen. Därför kommer vi antagligen att inom en nära framtid kunna säga,
att de internationellt privaträttsliga reglerna på familjerättens område —
och förmodligen också på arvsrättens område — i hela Norden är baserade
på hemvistprincipen, med nationalalitetsprincipen som hjälpregel. Vi kom-
mer också säkert att ha mera partsautonomi på både familjerättens och på
arvsrättens områden. Dessa regler kombinerade med statutväxling, som enligt
min mening oundvikligen också måste omfattas, kommer att leda till ett
mycket önskvärt resultat i praktiken. Samma lag kommer i de flesta fallen
att vara tillämplig på både makarnas förmögenhetsrättsliga ställning och på
arvsrättsliga frågor. Varför inte ha samma grundregler också för de per-
sonliga rättsverkningarna av äktenskapet? I materiell rätt är rätten till un-
derhåll och fördelningen av makarnas bo förknippade med varandra. Där-
för borde också i internationella förhållanden samma lag tillämpas på alla
dessa frågor så ofta som möjligt.

Hovrättsrådet LARS-GÖRAN ENGSTRÖM, Sverige:

— I referatet presenteras ett överdådigt smörgåsbord av frågeställnin-
gar. Med det utrymme som står till förfogande för en referent blir det inte
så stor plats för varje frågeställning. Naturligtvis blir vissa saker med nöd-
vändighet ganska summariskt belysta. Mina kommentarer kommer också
att ha denna summariska karaktär. Jag skall bara kommentera framställ-
ningen på det viset att jag redovisar familjelagssakkunnigas inställning till
de olika teser som tas upp i referatet. Jag har varit sekreterare i familjelags-
sakkunniga.

Först vill jag gärna säga några ord om uppläggningen av referatet. Jag
är inte så förtjust i den. Det blir i mitt tycke alltför abstrakt att argumente-
ra utifrån ett personalstatut, när det personalstatutet får stå för både natio-
nalitet och för hemvist. När man skall ta ställning till konkreta rättspolitis-
ka frågor har man inte så stor hjälp av ett sådant överordnat begrepp. Det
blir andra överväganden som får göras och det är olika synpunkter som gör
sig gällande vid olika frågor.

Den första tesen A som ställs upp är att personalstatutet skall läggas
till grund för lagvalet vid ingående och upplösning av internationella äk-
tenskap och för sådana äktenskaps personliga rättsverkningar. Som fram-
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hålls i referatet så stämmer inte det överens med vårt förslag. Vi föreslår
en regel, som innebär att äktenskapshindren i svensk lag alltid skall tilläm-
pas. Förslaget följer inte av någon överordnad princip utan är resultatet av
mer praktiska överväganden. Det skall ses mot bakgrund av de regler som
vi idag har om äktenskapshinder. Den internationella lagstiftningen bör
m.a.o. påverkas av den rent internrättsliga regleringen.

Idag har vi en regel som säger att en blivande makes nationella lag skall
beaktas. Om det finns något äktenskapshinder i den lagen så blir det ingen
vigsel. Den bestämmelsen suppleras med en hemvistregel som säger att, om
någon haft hemvist i ett land en viss tid, så kan man i stället beakta lagen
i det landet, om det begärs. Slutligen finns det undantag från dessa bägge
regler, vilka går ut på att vissa äktenskapshinder i svensk intern lag alltid
skall beaktas. Polygama äktenskap kan inte ingås. Äktenskap mellan hel-
syskon samt mellan föräldrar och barn är inte tillåtna, och är den ena par-
ten under 15 år måste det inhämtas tillstånd till äktenskapet.

Genom undantagsregeln upprätthåller vi i praktiken med ett viktigt un-
dantag äktenskapshindren i svensk lag. Undantaget är att åldersgränsen på
18 år inte iakttas. Detta har emellertid varit en inflammerad fråga i Sverige.
Underåriga flickor bland invandrare har gift sig alltför tidigt. Det har upp-
stått ganska svåra problem för dessa flickor. Vi har haft en direkt beställ-
ning att försöka göra någonting åt detta. Det naturliga är att upprätthålla
den interna regeln, att den som inte fyllt 18 år, måste ha länsstyrelsens till-
stånd till äktenskapet. Gör man den förändringen skall i realiteten alla äk-
tenskapshinder i svensk lag upprätthållas vid en svensk vigsel. Då blir det
alltför krångligt om man skall använda personalstatutet och säga att man
utgår från hemvistet eller nationaliteten men trots det beakta alla äktens-
kapshinder i svensk lag. Det är lika bra att direkt föreskriva att äktenskaps-
hindren i svensk lag skall tillämpas. Detta är vårt förslag. Om de blivande
makarna inte har så stor anknytning till Sverige föreslås vissa tilläggskrav
men det finns ingen anledning att gå in på den undantagsregeln här.

När det gäller rent personliga rättsverkningar av äktenskapet har vi inte
föreslagit någon regel om lagval. Vi föreslår regler om lagval för underhåll
till barn och till make och det finns redan en särskild lag om namn i Sveri-
ge. Men därutöver har vi i svensk intern äktenskapslagstiftning så få regler
om personliga rättsverkningar av äktenskapet att vi inte har funnit anledning
att föreslå en lagvalsregel. Det innebär emellertid inte att vi avvisar tanken
på att det kan tvistas om sådant i Sverige. Vilka regler som då skall tillämpas
får emellertid lösas i rättstillämpningen.

Jag hoppar över tesen B och går till tesen C, enligt vilken i vissa tillfäl-
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len nationalitetsprincipen är riktigare för lagvalet i familjerätten än domi-
cilprincipen. Det uttalandet står så vitt jag förstår för ämnesområdena in-
gående och upplösning av äktenskapet. Jag tror att man ser problemen an-
norlunda om man, som jag, lever i ett land där man har utgått från en re-
nodlad nationalitetsprincip. Vad fick det för konsekvenser? Ja, det blev så
att människor som hade hemvist i Sverige och som var av utländsk nationa-
litet inte kunde gifta sig, när det fanns ett hinder i den nationella lagen och
det inte fanns något motsvarande hinder i svensk lag. De förvägrades att
gifta sig. När det gäller äktenskaps upplösning hände det att den främman-
de lagen var mycket negativ till skilsmässa och att en make vägrades äk-
tenskapsskillnad trots långvarigt hemvist i Sverige. Det ledde till ohållbara
förhållanden. Man var tvungen att ganska tidigt luckra upp den rigida till-
lämpningen av nationalitetsprincipen. Det gjorde man av hänsyn till män-
niskorna. Det ledde till att vi har nationalitets- och hemvistprincipen bred-
vid varandra som alternativ vid ingående och upplösning av äktenskapet.
Det är en rättspolitisk bedömningsfråga hur långt man skall gå i liberalitet.
Enligt min mening är det emellertid konstlat att säga att man respekterar
människors kulturella egenart när man vägrar dem att gifta eller skilja sig.

Jag övergår till referentens tes D, enligt vilken makarna själva väljer den
lag, som skall reglera deras förmögenhetsförhållanden. Denna avtalsmöj-
lighet är väl numera okontroversiell. Den finns öppnad i de flesta nya kodi-
fikationer och i Haag-konventionen från 1978. Vi föreslår en regel om det-
ta och har också som krav att makarna skall ha en viss anknytning till det
land, vars lag de väljer som tillämplig. I referatet ställs en fråga vad som
händer om makarna flyttar och tar hemvist i en annan stat. Det är vår upp-
fattning, att ett avtal om tillämplig lag skall gälla till dess att makarna har
träffat ett nytt avtal. Det spelar ingen roll om de flyttar mellan länder eller
om de byter nationalitet. Det sagda gäller med en reservation. Det kan vara
så att man skall tolka ett avtal om tillämplig lag på det sättet att det finns
inbyggt ett villkor som gör att avtalet i vissa fall inte skall gälla längre.

Vad bör gälla om makarna inte har ingått något avtal? Det är den stora
saken i det svenska förslaget, som i denna del överensstämmer med refe-
rentens tes E. Vi föreslår en övergång till hemvistprincipen och därmed ett
närmande till Danmark och Norge. Såvitt vi har förstått är man i Finland
också positiv till en sådan utveckling. Förhoppningsvis kommer den att le-
da till vi att på lite sikt i Norden får en gemensam internationell privaträtt
på de här ämnesområdena som är rätt viktiga.

Vår utgångspunkt i det svenska förslaget är att lagen i det land där ma-
karna väljer att ta hemvist vid äktenskapets ingående skall tillämpas. Det
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är en ganska självklar regel när makarna har olika nationalitet. Det finns
inte något annat rimligt kriterium som man kan välja. Vi går ett steg längre
och föreslår att regeln ska gälla även när makarna har samma nationalitet.
Det betyder att svensk lag blir tillämplig på makars förmögenhetsförhål-
landen när två utländska medborgare i samma utländska stat gifter sig och
tar hemvist i Sverige. I konsekvens med det blir det då så, att när två svens-
ka medborgare vid äktenskapets ingående tar hemvist i ett annat land, skall
det landets lag gälla. Rent praktiskt kanske det inte betyder så mycket. Med
en viss generalisering kan man säga, att i merparten fall har makarna sä-
kerligen då också den mesta av sin egendom utomlands. Den svenska la-
gens inställning spelar inte så stor roll. Det blir det landet där egendomen
finns, som i realiteten bestämmer vad det är som skall gälla. Vi föreslår också
att det ska bli en statutväxling när makar flyttar och tar hemvist i ett nytt
land. Regeln har en inbyggd fördröjning. Det skall ha gått två år innan
lagbytet sker. Den kanske största olägenheten som kan uppkomma är att
den svenska likadelningen blir tillämplig i ett stort antal fall där man har
en mindre långtgående utjämning enligt den lag som tidigare varit tillämplig.
Vi har en regel som är tänkt att möta denna situation. Den anknyter till
den svenska jämkningsregeln, som finns i den nya äktenskapsbalken. En
make får enligt denna regel ibland behålla mera av sin egendom, än vad
som följer av likadelningen. Den bestämmelsen skall man kunna tillämpa
när det blir väl uppseendeväckande resultat av likadelningen, när svensk lag
blivit tillämplig. Bedömningen är inbyggd som ett moment i den interna
jämkningsregeln så att situationen i sin helhet skall kunna beaktas. Har det
gått lång tid sedan makarna flyttade till Sverige förlorar således jämknings-
regeln i betydelse.

Den sista tesen F i referatet är att, när parterna aldrig har haft hemvist
i samma stat, skall det vara den lag, som tillägger äktenskapet de svagaste
rättsverkningarna som ska tillämpas. Det överensstämmer inte med våra tan-
kegångar. Vi har ingen uttrycklig regel om denna situation, därför att vi
har bedömt den som så opraktisk att det inte behövs. I motiven föreslår
vi en regel enligt vilken man tillämpar den starkaste anknytningen, som t.ex.
kan vara den nationella lagen om makarna är medborgare i samma stat.

Professor LENNART PALSSON, Sverige:

Jag är i stort sett ense med vad Lars-Göran Engström anförde — natur-
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ligt nog eftersom vi båda har deltagit i familjelagssakkunnigas arbete med
den svenska utredningen om internationella familjerättsfrågor. Visserligen
har jag en liten kontrovers med Lar s-Göran Engström på en punkt, nämli-
gen när det gäller lagvalet i fråga om äktenskaps ingående. Jag har där en
skiljaktig mening, som finns redovisad i betänkandet och som råkar ligga
närmare den som har förts fram av referenten i dag. På andra sidan är min
ståndpunkt grundad mera på praktiska överväganden än på sådana princi-
piella skäl som har anförts av referenten. Jag vill dock inte gå närmare in
på dessa spörsmål, eftersom det skulle leda för långt in i detaljer.

Däremot har jag ett par andra kommentarer att göra, vilka främst rör det
nordiska lagsamarbetets framtid inom den internationella familjerätten. Än-
da sedan ett sådant samarbete inleddes för bortåt 60 år sedan har det varit
begränsat — jag skulle nästan vilja säga ängsligt begränsat — till rent inter-
nordiska förhållanden, låt vara att det begreppet bestäms efter litet olika
kriterier från det ena sakområdet till det andra. Samarbetet har knappast
alls berört de regler inom den internationella familjerätten som vetter »utåt»,
dvs gentemot omvärlden i övrigt. En konsekvens av denna begränsning är
att vi i varje land rör oss med dubbla eller parallella regelsystem, ett all-
mänt och ett speciellt internordiskt system. Åtminstone i Sverige är denna
dubbelspårighet en nog så påtaglig realitet, eftersom de båda systemen ock-
så innehållsmässigt har skilt sig och fortfarande skiljer sig ganska mycket
från varandra.

Förklaringen till denna splittring lär åtminstone delvis ligga i den tidiga-
re skarpa motsättningen mellan domicil- och nationalitetsprinciperna, av
vilka den förra var rådande i de västnordiska länderna och den senare i Fin-
land och Sverige. Det nordiska lagsamarbetet — jag tänker då främst på
1931 års äktenskapskonvention och 1935 års arvskonvention — kom som
bekant att i första hand grundas på domicilprincipen. Detta var en eftergift
från finsk och svensk sida, som man var beredd att göra i ett internordiskt
sammanhang och som hade sin bakgrund i den relativt långtgående mate-
riella rättslikhet som tidigare hade uppnåtts inom Norden. Däremot synes
man i 1930-talets Finland och Sverige inte ha haft någon tanke på att överge
nationalitetsprincipen som allmän regel i utomnordiska förhållanden.

Detta förhållande har på ett avgörande sätt ändrats eller är på väg att
ändras i Sverige, och jag tycker mig förstå att något liknande kan sägas för
finsk del. Den nya lagstiftning som finns i Sverige, t ex vad gäller internati-
onella faderskapsfrågor, och de lagförslag som föreligger i andra delar av
den internationella familjerätten bygger visserligen inte genomgående på nå-
gon enhetlig princip, något som jag för egen del inte heller tror vara önsk-
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värt. Klart är emellertid att »värderingshierarkin» numera har ändrats på
så sätt att domicilprincipen tveklöst spelar den primära rollen, medan nati-
onalitetsprincipen har en mera underordnad betydelse. Innehållsmässigt lig-
ger den nya svenska lagstiftningen och förslagen härtill rätt nära de lösning-
ar som återfinns i det internordiska regelsystemet.

Såvitt avser det här aktuella rättsområdet, skulle det alltså kunna sägas
att vi i Sverige, liksom i Finland, har blivit klokare med åren. Mot den bak-
grunden är det två frågor som jag tycker det är naturligt att ställa till den
eller dem inom auditoriet som känner sig manade att svara.

Den första rör det mera tekniska spörsmålet om det verkligen skall vara
nödvändigt att även i fortsättningen dras med dubbla regelsystem, ett nor-
diskt och ett allmänt. När de båda systemen innehållsmässigt är eller inom
en snar framtid kan väntas bli så lika varandra, skulle vi då inte vara mog-
na att också lagtekniskt slå ihop dem till ett enda system? Som torde fram-
gå av frågans formulering, hyser jag för egen del sympati för den tanken.

Den andra frågan gäller det nordiska lagsamarbetets sakliga inriktning
i framtiden. Uppenbart är att förutsättningarna härför har ändrats genom
den utveckling som har ägt rum eller är på väg i Sverige och, vågar jag an-
ta, även i Finland. Det förefaller mig som om vägen nu skulle ligga öppen
för ett fruktbart nordiskt samarbete, som inte längre skulle behöva begrän-
sas till internordiska förhållanden utan som skulle kunna ta sikte på att skapa
en i huvudsak gemensam nordisk internationell familjerätt med generell gil-
tighet. I vart fall när det gäller det grundläggande valet mellan domicil och
nationalitet lär det knappast längre uppkomma några principiella svårighe-
ter att nå enighet.

Jag är naturligtvis medveten om att det finns en rad andra frågor, delvis
av principiell betydelse, som kan vålla problem. Ett exempel är tidsfaktorn,
varmed jag här avser den relevanta tidpunkten för bestämningen av an-
knytningsmomentet. I det svenska betänkandet om internationella familje-
rättsfrågor har det problemet diskuterats främst i anknytning till egendoms-
ordningen i äktenskap, men frågan kommer igen inom så gott som alla
familjerättsliga områden, exempelvis vad angår faderskapsfrågor. Ett an-
nat sådant spörsmål är vilken av de inblandade personernas anknytning som
skall vara avgörande. Exempelvis har man när det gäller faderskap att ta
ställning till huruvida lagvalet skall bestämmas av barnets, av moderns el-
ler av den som far ifrågasatte mannens anknytning eller eventuellt på basis
av någon kombination av dessa anknytningar. Också här rör det sig om en
typ av problem som återkommer inom olika delar av den internationella
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familjerätten. Det finns en mängd andra frågor som dyker upp vid lagstift-
ningsarbete inom området men som jag här måste gå förbi.

Trots detta är det viktigt att hålla fast att den principiella tvistefrågan
om valet mellan domicil och nationalitet inte längre förefaller att lägga hin-
der i vägen för ett nordiskt lagsamarbete. Däremot kan det möjligen vara
ett problem att man i Danmark och Norge inte har samma tradition som
i Finland och Sverige när det gäller internationellt familjerättslig lagstift-
ning. Särskilt i Sverige men delvis också i Finland har vi sedan länge en täm-
ligen omfattande lagreglering av hithörande frågor, medan det såvitt jag
känner till finns mycket litet av sådan lagstiftning i Danmark och Norge.
Det skulle därför vara intressant att höra, närmast av referenten, huruvida
det numera finns intresse från dansk och norsk sida av att ge sig i kast med
en mera systematisk samnordisk lagstiftning på området. — Tack för ordet.

Byretsdommer HANNE EKSTRAND, Danmark:

Ærede ordfører, ærede tilhørere.
Som indledning vil jeg starte med at sige, at jeg på nær en enkelt undta-

gelse, som jeg skal vende tilbage til, er enig med referenten i hans udlæg-
ning af, hvad der må anses at være gældende dansk international privatret
på familierettens område. Derimod er jeg ikke ganske enig i alle referentens
teser og i nogle af de begrundelser, der anføres for disse.

Første tese A lyder således: »Parternes personalstatut lægges til grund
for indgåelse og opløsning af internationale ægteskaber og for sådanne æg-
teskabers personlige retsvirkninger.» Tesen bliver begrundet bl.a. med føl-
gende ord: »at tage hensyn til en persons hjemlands ret, personalstatutten,
er derfor ikke et hensigtsmæssighedsspørgsmål. Det er et spørgsmål om at
respektere vedkommendes egenart som person, ved at respektere vedkom-
mendes kultur eller religion.» Endvidere anføres, at denne begrundelse »ik-
ke rækker frem til alle familieretslige spørgsmål. Men der hvor den rækker
frem, det gør den ved indgåelse og opløsning af ægteskab og ved ægteskabs
personlige retsvirkninger, bør den respekteres.»

Jeg føler mig ikke ganske overbevist om, at man i alle tilfælde viser res-
pekt for det enkelte menneske ved at respektere dette menneskes kulturelle
baggrund eller religion, således at man f.eks., når man skal vurdere betin-
gelserne for stiftelse af ægteskab og prøvelse af ægteskabsbetingelserne, alene
lægger vedkommendes personalstatut til grund.
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Som anført her idag af referenten er der stadig i verden stor forskel på
de regler, der gælder, og på den religiøse opfattelse af ægteskabet. Visse
strengt katolske lande anerkender ikke ægteskaber, hvor en af parterne har
været gift tidligere, og hvor ægteskabet er opløst ved skilsmisse. Ved alene
at bedømme udenlandske parter efter deres egen personalstatut, fastholder
man efter min mening et kulturmønster, som de netop har ønsket at bryde
med ved at rette henvendelse f.eks. til Danmark og anmode om tilladelse
til indgåelse af ægteskab her. Idet de ved henvendelse til f.eks. Danmark
har regnet med, at de vil kunne opnå en fordel, som de ikke kan opnå i
deres eget hjemland. Jeg finder derfor ikke noget stødende i, at man ved
prøvelsen af ægteskabsbetingelserne, for personer hvor en eller begge par-
ter er bosat i udlandet, tager udgangspunkt i de danske regler om ægteskabs-
hindring. Ved at følge sådanne parters personalstatut ville man meget nemt
komme til at afskære dem fra i vist omfang at opnå deres ønskemål, nemlig
at indgå et ægteskab.

I Danmark er det iøvrigt således, at man i et vist omfang skeler til per-
soners personalstatut, når de ønsker at indgå ægteskab i Danmark, men ik-
ke har statsborgerskab og bopæl i Danmark. For det første behandler man
personer lempeligere, end man ellers ville gøre efter dansk ret m.h.t. spørgs-
målet om samtykke fra forældre i tilfælde af umyndighed og m.h.t. sam-
tykke fra værge i tilfælde af umyndiggørelse. Det er således, at man lægger
personernes domicillov til grund, såfremt den er lempeligere end den dans-
ke ordning. Dette fremgår af bekendtgørelsen om indgåelse af ægteskab,
bekendtgørelse nr. 658 af 15. december 1982, § 22, stk. 4. Endvidere er det
således, at man iflg. samme bekendtgørelse også skeler til både domicillan-
dets lov og statsborgerlandets lov m.h.t. de såkaldte ubetingede ægteskabs-
forbud. Det er iflg. den nævnte bekendtgørelses § 22, stk. 3, udgangspunktet,
at prøvelsesmyndigheden ikke må udstede en prøvelsesattest, såfremt der
foreligger et ubetinget forbud mod at indgå ægteskab i et af de nævnte lan-
de. Det er dog ikke ganske rigtigt, som anført af referenten på side 349,
at man aldrig, når der foreligger et ubetinget ægteskabsforbud, kan få tilla-
delse til at indgå ægteskab i Danmark. I indgåelsesbekendtgørelsens § 22,
stk. 6, er det således foreskrevet, at prøvelsesmyndigheden skal forelægge
sagen for familieretsdirektoratet, såfremt en prøvelsesattest ikke kan ud-
stedes efter stk. 3. Der har gennem tiderne været forelagt enkelte sager for
justitsministeriet vedrørende disse problemer, og man har i nyere tid 2 sager,
hvor man til trods for et ubetinget ægteskabsforbud, alligevel har givet til-
ladelse til indgåelse af ægteskab.

Disse sager er omtalt i den kommenterede ægteskabslov udgivet af Da-
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nielsen m.fl., og det drejer sig i begge tilfælde om personer, der har tilknyt-
ning til Israel. I den første sag drejede det sig om en mand, der var israelsk
statsborger og bosat i Israel. Han ønskede at indgå ægteskab med en dansk
kvinde, der boede i Danmark. Under behandlingen af sagen blev det op-
lyst, at et sådant ægteskab ville være forbudt i Israel p.g.a. parternes for-
skellige religion. På det tidspunkt sagen blev behandlet havde manden søgt
om opholdstilladelse og arbejdstilladelse i Danmark, og han havde på det
tidspunkt, da prøvelsen foregik, opholdt sig i Danmark i 2 mdr. Efter nog-
le måneders forløb ville parterne efter det oplyste slå sig ned i Israel igen.
I dette tilfælde meddelte justitsministeriet, at man ikke havde noget imod,
at en prøvelsesattest blev udstedt.

Den anden sag som jeg omtalte, drejede sig om et tilfælde, hvor både
manden og kvinden, der var israelske statsborgere, var bosiddende i Tysk-
land. I sagen var det et problem for parterne, at den kommende hustru havde
været gift med mandens afdøde bror. Et sådant ægteskab ville være for-
budt efter israelsk ret. Justitsministeriet meddelte tilladelse til indgåelse af
ægteskab i Danmark efter det oplyste ud fra den betragtning, at parterne
var bosat i Tyskland, altså domicileret i Tyskland. Jeg finder, at disse af-
gørelser er udtryk for måske nok det, som er blevet kaldt hensigtsmæssig-
hedsbetragtninger, men også for et hensyn ikke alene generelt til en kultur,
men også til den enkelte, og det mener jeg er vigtigt.

Vedrørende tese C er anført, at »i visse tilfælde er nationalitetsprincip-
pet rigtigere for lovvalget i familieretten end domicilprincippet.» Dette be-
grundes bl.a. med følgende: »at bygge på domicilitet, er en modificeret form
for territorialret, et modificeret lex foriprincip. Det er tjenligt for myndig-
hederne i ethvert land. Det er også fordelagtigt for fremmede, som ønsker
at blive rask integreret i et nyt land. Men overfor nogen og i nogle tilfælde
kan det være en annektion. Såfremt man ser dele af familieretten som kul-
turudtryk kan domicilprincippet indebære, at man må skifte kultur over nat-
ten. Det er ugørligt, når man kommer fra en anden kultur.» Jeg tvivler ikke
på, at det er rigtigt, at det er vanskeligt at skifte kultur, men jeg mener ikke
— sådan som reglerne er for anerkendelse af domicil, — at det skal ske »over
natten.» Der kan vist ikke stilles noget fast krav til antallet af dage, man
skal opholde sig i et land for at få domicil. Mig bekendt har man haft sager
om et halvt års ophold, men »over natten» har jeg ikke hørt om. Derfor
mener jeg fortsat, at domicilprincippet er det rigtigste princip.

Tese D og tese E. Ægtefællerne vælger selv det lands ret, som skal re-
gulere formueforholdet mellem dem. Har ægtefællerne ikke valgt formue-
statut, kommer retten i deres første fælles domicilland til anvendelse og ved
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statut veksling, retten i det nye domicilland. Jeg er ganske enig med referen-
ten, når han anfører, at den danske ordning, hvorefter mandens domicil
skal være afgørende er en anakronisme, og det samme gælder også for den
hidtidige svenske ordning, hvor man lægger mandens nationalitet til grund.
Jeg synes også det er udmærket, at man lader parterne ved det første lov-
valg selv træffe afgørelse om, hvilket lands lov de vil have anvendt under
de forudsætninger og tilknytningsmomenter, som referenten har anført. Der-
imod mener jeg, at nugældende ordning om uforanderlighedsprincippet bør
bevares. Såfremt man bryder med uforanderlighedsprincippet, vil det blive
et vanskeligt spørgsmål at finde ud af retsordenen. Jeg er ikke ganske sik-
ker på, at referenten har ret, når han anfører, at ægtefællerne vil finde det
mest naturligt at lade den nye domicillov være afgørende. Man kunne lige
så vel sige, at de nu en gang har truffet et valg om, hvilket lands lov de
vil følge. De har indrettet deres formue efter det, og de ville blive overras-
ket, den dag det viste sig, at dette lovvalg var ændret. Disse betragtninger
gælder kun, såfremt man vælger en regel, hvorefter det nye domicillands
lov alene skal være afgørende i tilfælde af, at ægtefællerne ikke ved stat-
utskifte selv har truffet nogen aftale. Det kunne derfor diskuteres, om man
kunne acceptere det nye domicillands lovgivning som afgørende for formue-
forholdet, såfremt ægtefællerne havde aftalt dette. Også en sådan regel vil-
le jeg være meget betænkelig ved, idet man kan frygte, at en sådan regel
kunne bevirke en vis pression fra den ægtefælle, der er stærkest i ægteska-
bet, til at skaffe sig formuefordele på den svageste parts bekostning.

Justitierådet STAFFAN MAGNUSSON, Sverige:

— Kära vänner! Vad som har sagts hittills i våra diskussioner har sär-
skilt rört en viss del av familjerätten, nämligen frågor om äktenskap. Kans-
ke är det också äktenskapsrätten som är den mest intressanta delen av fa-
miljerätten i det här sammanhanget. Det finns emellertid också andra delar
där frågan kommer upp om vilken princip som skall läggas till grund för
lagstiftningen, alltså domicil- eller medborgarskapsprincipen. Jag är själv
engagerad i en utredning som har till uppdrag att se över den svenska for-
mynder skapslagstiftningen. Jag tänkte därför säga några ord om våra tan-
kar på det området.

Också inom förmynderskapsrätten har vi i Sverige haft de här två prin-
ciperna gällande sida vid sida. I nordiska förhållanden har sedan länge do-
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micilprincipen gällt, medan i utomnordiska förhållanden det avgörande har
varit i vilket land den underårige eller den omyndigförklarade har varit med-
borgare. Det innebär att trots att den underårige eller den omyndigförklarade
har bott i Sverige så har förmynderskapet fått ordnas enligt hans eller hennes
hemlands lag.

Vi överväger nu i utredningen om man ska behålla det här dubbla
systemet inom förmynderskapsrätten. Vi har inte tänkt färdigt ännu men
uppenbarligen är det även på det här området flera skäl som talar för att
man går över till hemvistprincipen, åtminstone som huvudregel.

Utöver de mera allmänna skäl som talar för domicilprincipen och som
jag inte här skall upprepa finns det vissa speciella skäl som just inom för-
mynderskapsrätten talar för att man utgår ifrån var den person som saken
gäller har sitt hemvist. Till de speciella synpunkter som ligger bakom för-
mynderskapslagstiftningen hör skyddsintresset. Det är ett samhällsintresse
att alla som vistas i Sverige och behöver hjälp därför att de är underåriga
eller sjuka får det stöd som den svenska lagen ger. En annan viktig princip
som ligger bakom den svenska förmynderskapslagstiftningen är att man inte
skall vidta någon mer ingripande åtgärd mot en person än som är absolut
nödvändig och alltså inte i onödan ta ifrån den enskilde hans eller hennes
rättsliga handlingsförmåga.

Jag kan i det sammanhanget nämna att förmynderskapsutredningen för
en tid sedan föreslog att man för svensk del helt avskaffar omyndigför-
klaringsinstitutet. Vi menar att man kan klara sig utan möjligheten att för-
klara en person omyndig, man kan hjälpa den som behöver hjälp på andra
sätt. Vi har redan idag möjlighet att förordna god man för den som inte
är så allvarligt sjuk eller som ändå bör få behålla sin rättsliga handlingsför-
måga. Utredningsförslaget innebär att det införs en möjlighet att utse för-
valtare för den som behöver hjälp och vård och som inte kan klara sig en-
bart med en god man. Tanken är att en förvaltare inte på samma sätt som
en förmyndare skall ta hand om all den hjälpbehövandes egendom utan för-
valtaren skall kunna få i uppdrag att bara sköta skötseln av t.ex. en fastighet
eller någon annan specifik angelägenhet där en person behöver hjälp. I övrigt
skall personen behålla rätten att handla själv. Det innebär att den som får
en förvaltare inte får samma stämpel på sig som den som omyndigförklaras.

Genomförs den här nya ordningen, är det naturligt att den får gälla be-
träffande alla som har hemvist i Sverige. Det skulle vara mindre lämpligt
att, om man avskaffar omyndigförklaringarna i svensk lag, ändå låta omyn-
digförklara folk som vistas i Sverige men som är utländska medborgare.

Vid sidan av de principiella skäl som talar för en övergång till domicil-
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principen på förmynderskapsområdet kan man också dra fram en del prak-
tiska skäl. En viktig del av förmynderskapslagstiftningen är de regler som
finns om tillsyn och kontroll över hur förmyndare och gode män sköter si-
na uppgifter, och det är naturligtvis ganska opraktiskt att beträffande per-
soner som har sitt hemvist i Sverige men som är medborgare i ett annat land
låta tillsynen och kontrollen administreras från det landet. Det är naturligtvis
mycket enklare om de myndigheter som skall utöva kontrollen finns i det
land där den underårige eller den som annars berörs har sitt hemvist.

Ja, vi har alltså inte tänkt färdigt i den här utredningen men hittills har
vi tyckt att det finns goda skäl som talar för en hemvistprinciptillämpning
även inom förmynderskapsrätten. Vi är alltså frestade att följa Danmark
och Norge i spåren och även följa vad familjelagssakkunniga har föreslagit
inom sitt område. Om man inför hemvistprincipen på förmynderskapsrät-
tens område och även familjelagssakkunnigas förslag genomförs, innebär
det att vi i Sverige praktiskt taget helt och hållet har gått över till domicil-
principen som huvudregel inom familjerätten.

Juris licentiat MAARIT JÄNTERÄ-JAREBORG, Sverige:

Det kanske låter litet provokativt när jag säger att jag kommer från så-
väl Sverige som Finland men faktum är att så länge domicilprincipen inte
har slagit igenom i hela Norden är det oklart, vilket nordiskt land som jag
representerar i denna kongress. Jag är nämligen finsk medborgare, gift med
en svensk och har efter studier i juridik här i Finland flyttat till Sverige.
Jag måste säga att det känns litet konstigt att här »segla» under den svens-
ka flaggan (hänvisning till den svenska flaggan i namnskylten) även om jag
idag känner mig som en varm anhängare av domicilprincipen. Håller man
däremot det emotionella isär från det juridiska talar det mesta för domi-
cilprincipen.

För det första vill jag uttrycka min glädje över att man har tagit den
internationella familjerätten på dagsordningen till detta nordiska juristmö-
te. Det gällande läget är nämligen med ett ord sagt mycket oklart. Reglering-
en är föråldrad och ofullständig, i vart fall i Sverige och Finland. Det fö-
refaller vara alldeles klart att vi i alla de nordiska länderna har ett påtagligt
behov av en lagreform på området. Det är mycket som har hänt sedan vi
antog det gällande systemet och det förefaller på flera punkter finnas an-
ledning att man omprövar de gamla lösningarna och kanske t.o.m. mål-
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sättningarna i vårt internationellt-privaträttsliga system. Jag tror att detta
är nödvändigt för att den internationella privaträtten på ett slagkraftigt sätt
skall kunna fungera i den juridiska vardagen så som denna ser ut i dag.

En som i sitt avhandlingsarbete sysslar just med den internationella fa-
miljerätten stöter ständigt på frågan hur den internationella privaträttens
målsättningar borde definieras idag. Särskilt viktiga finner jag frågor så-
som varför tillämpar vi utländsk lag, hurudant förhållande råder det mel-
lan ett lands materiella rätt och dess internationella privaträtt, etc. Svar i
stil med att den internationella privaträtten strävar efter internationellt en-
hetliga lösningar och att vi tillämpar utländsk lag för att ett mål skall få
det mest lämpliga resultatet räcker inte. Vad förhållandet mellan ett lands
materiella rätt och dess internationella privaträtt beträffar tänker jag i
synnerhet på indelningen i dispositiva och indispositiva rättsområden. När
införandet av partsautonomi i den internationella familje- och successions-
rätten aktualiserats har ett motargument varit att de här områdena kanske
inte är tillräckligt dispositiva för att partsautonomi skall kunna godkännas
där.

En annan och mycket viktig sak är att om man gör denna indelning i
dispositiva och indispositiva frågor i internationell privaträtt så uppstår
frågan, om utländsk lag skall tillämpas ex officio, alltså utan yrkande av
part, bara i indispositiva mål. En sådan åsikt har vunnit en hel del stöd i
Sverige, Finland och Danmark. I så fall spelar det egentligen inte så stor
roll hur våra lagvalsregler ser ut. Då aktualiseras dessa regler bara i t vistiga
fall där de berörda parterna inte kan enas om lagvalsfrågan.

Sist vill jag gå in på rapporten och kort ta upp ett par frågor som refe-
renten berörde. En av dem är omfattningen av lagvalsfriheten. Nu tog refe-
renten bara upp partsautonomins införande ifråga om makars egendoms-
ordning, men en lika viktig fråga är faktiskt partsautonomins införande i
arvsrätten. Det är viktigt att man behandlar de här två områdena tillsam-
mans. Därnäst uppstår frågan vilka alternativ som skall stå till buds för de
berörda makarna ifråga om deras egendomsordning och för arvlåtaren ifråga
om hans eller hennes kvarlåtenskap. Också anknytningstidpunkten är en
viktig aspekt av det här. T.ex. i de svenska familjelagssakkunnigas förslag
har man ansett att såväl makarna som arvlåtaren skall kunna välja ett sådant
lands lag till vilket vederbörande tidigare har haft anknytning genom hemvist.
Referenten tar däremot bara upp möjligheten att avtala om ett framtida
hemvistlands lag.

Sist en mycket viktig fråga: Om vi nu upphöjer parternas rätt att välja
tillämplig lag till huvudregel uppstår frågan, hur vi på ett tillräckligt effek-
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tivt sätt skall kunna informera om lagvalsmöjligheten. Mig förefaller just
den här sista frågan vara särskilt lämplig för detta möte att ta ställning till.

Departementsrådet ANDERS ERIKSSON, Sverige:

— Herr ordförande, kära nordiska kolleger. Jag hade egentligen inte
tänkt ta till orda i den här diskussionen, men en sak som Lennart Pålsson
sa gjorde att jag kände behov av att stiga upp i talarstolen. Han ställde —
lite provokativt kanske — frågan vad som skall hända i fortsättningen med
det nordiska samarbetet och hur vi skall se på möjligheterna för de nordis-
ka länderna att agera gemensamt och åstadkomma gemensamma lösningar
i förhållande till världen utanför Norden. Jag tycker att grundtankarna i
Pålssons resonemang är riktiga. I och med att man i Sverige och Finland
nu överväger att gå över till hemvistprincipen som huvudprincip har det ska-
pats nya, goda förutsättningar för ett sådant nordiskt samarbete.

I förhållande till världen utanför Norden finns det däremot problem.
Ett är att man i omvärlden uppfattar begrepp inom det här rättsområdet
på ett ganska annorlunda sätt jämfört med det sätt på vilket vi uppfattar
begreppen. Låt oss ta en så enkel fråga som domicilbegreppet, som vi här
i Norden har en relativt enhetlig uppfattning om. Det begreppet uppfattas
runt om i världen på ett så stort antal sätt det vid de internationella för-
handlingar rörande konventioner på det här området som förekommit t.ex.
inom Haagkonferensen har blivit stora strider mellan de olika delegationerna
rörande begreppets innebörd. Det finns åtminstone ett tiotal olika sätt att
se på det här begreppet, helt oförenliga. Det har också lett till att man trots
ivriga försök på det internationella planet att definiera domicilbegreppet i
olika konventioner ändå har stannat för lösningen att inte definiera just av
det skälet att man inte har kunnat enas om någon definition. Jag tror att
det kommer att bli ganska svårt för den nordiska sidan att förmå omvärl-
den vid sådana förhandlingar att godta en enhetlig tolkning av sådana be-
grepp.

När det gäller lagstiftningssamarbetet på det här området betyder det
också mycket att vi här i Norden har ett ganska välutvecklat system på det
här rättsområdet; ett system som vi nu genom de svenska och finska änd-
ringarna kommer att förbättra ytterligare när det gäller enhetligheten inom
Norden. I omvärlden till Norden finns inte den enhetligheten och jag tror
att det blir svårt att åstadkomma enhetliga system där.
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I anknytning till detta vill jag ta upp det som senaste talaren berörde,
nämligen de problem rörande möjligheten att välja tillämplig lag som refe-
ratet innehåller i tesen d. Som den senaste talaren var inne på så är det här
en fråga som får ganska stor betydelse också på arvsrättens område och
där pågår det alltså inom Haagkonferensen förhandlingar rörande en bli-
vande konvention om just den tillämpliga lagen på det området. I de för-
handlingarna har frågan om lagvalsmöjligheten i testamente tagits upp till
diskussion och den problematik som finns där är ju ungefär densamma som
den som referenten har tagit upp i tes d i sitt referat. På den punkten är
jag för min personliga del kanske lite tveksam till det som Lars-Göran Eng-
ström sa. Utgångspunkten när det gäller lagvalet bör enligt min mening vara
att man ser efter vilka länder som parterna har anknytning till och tar det
som utgångspunkt för lagvalsmöjligheterna. Om man gör det, kan man fråga
sig om man verkligen skall låta det gjorda lagvalet gälla även i en situation
då den anknytningen har upphört. Inom Haagkonferensen har man hittills
utgått från att det lagvalet i så fall bör förlora sin giltighet. Jag tror att det
är en rimlig ståndpunkt. Om parterna medvetet har valt ett visst lands lag
och anknytningen till det landet upphör, bör man nog kunna kräva av dem
att de skall reagera och göra om lagvalet. Jag tror alltså att man på denna
punkt har anledning att ställa lite större krav på parterna än vad en auto-
matiskt verkande regel gör. Tack.

Korreferenten, juris doktor KAARINA BUURE-HÄGGLUND, Finland:

Ordförande. Vi har bara börjat med vår revidering av ip-reglerna i Fin-
land, så att det är litet känsligt i det här skedet att ta definitiv ställning till
alla de frågor som ställts under diskussionen. Jag skulle bara vilja säga att,
precis som Maarit Jänterä-Jareborg sade, är rättsläget i Finland mycket
oklart i flera frågor. Vi håller på att revidera våra regler om tillämplig lag
på vårdnad av barn och tillämplig lag på makarnas förmögenhetsrättsliga
förhållanden och arvsrätten, men vi har inte hunnit långt ännu. Smånin-
gom kommer alla ip-regler på familjerättens område att moderniseras i Fin-
land. Jag tror inte att vi kan undvika att också titta in på de nordiska kon-
ventionerna i samband med detta. I Finland är vi säkert villiga att medver-
ka ifall man bestämmer att börja förhandlingar om revideringen av de nor-
diska konventionerna. Jag ansluter mig till vad Lennart Pålsson sade om
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behovet av enhetliga regler för både de nordiska och de andra internatio-
nella fallen och jag tror nog att detta kommer att förverkligas i framtiden.

Referenten, førstelektor HELGE JOHAN THUE, Norge:

La meg begynne i forlengelsen av det Anders Eriksson sa. Man kan si
grunntendensen i Norden og i nordisk rettstenkning det er at vi ser hori-
sontalt på globusen, eller kloden. Vi ser til våre naboland, og hvordan det
er der. Vi ser ikke vertikalt, vi ser ikke ut i Europa.

Nå har man i Sverige, og jeg har forstått også i Finland, gått inn for
domicil-prinsippet i familier etten og har dermed kommet på linje med Dan-
mark og Norge. Men faktum er jo, at med den fellesnordiske lovgivning
som vi har så å si på alle områder, har vi i realiteten lite behov for interna-
sjonal privatrett oss i mellom. Vi kunne egentlig bruke en konsekvent terri-
torialitet, altså lex fori. Problemene oppstår i forhold til omverdenen og
i forhold til Europa, og det er dit vi må begynne å orientere oss. Men da
er ikke domicil-prinsippet løsningen.

I Tyskland har man nå revidert lovvalgskapitlet i EGBGB. Endringen
trådte i kraft 1. september i fjor. Der har man stort sett lagt seg på de løs-
ninger som jeg har antydet i mitt referat. Debatten her i dag, har imidlertid
vært unison til fordel for domicil-prinsippet. Men når man ser på de ek-
sempler som er brukt for å vise domicil-prinsippets fortrinnelighet fremfor
nasjonaliteten, så er eksemplene eksempler hvor den som saken gjelder er
innbygger — har domicil — i den stat hvor saken tas opp. Med slike ek-
sempler begrunner man ikke lex domicilii, men lex fori; riktignok ved hjelp
av lex domicilii.

Jeg tror man får større problemer med å begrunne sin tilslutning til do-
micilprinsippet i de tilfellene hvor dette fører til at man ender ute i verden
et eller annet sted, og må bruke fremmed rett. Og det er jo det som er type-
tilfellet i den internasjonale privatrett. — Den internasjonale privatrett om-
handler ikke de tilfeller hvor man bruker domstollandets eget rettssystem.
Holder man seg til typetilfellet, vil ikke et godt lovvalg kunne begrunnes
ut fra hva som er hensiktsmessig, eller ut fra formalbetraktninger som en-
hetlige løsninger eller statenes suverenitet. Man må begynne å begrunne den
internasjonale privatrett med privatrettslige argumenter: Man skal nå frem
til en løsning som de parter det angår, opplever som rimelig og rettferdig.
Det er det som er begrunnelsen for at vi har en internasjonal privatrett.

Takk.


