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I.

Inom den internationella privaträtten har som bekant den ur interna-
tionell synvinkel starkt motiverade »grundsætningen om enhedsløs-
ningen«1 att kämpa med stora svårigheter. Såsom ett av de största
hindren framstår den på personalstatutets område mer än sekelgamla
motsättningen mellan domicilprincipen och nationalitetsprincipen.2 Från
medeltiden och framåt var domicilet i stort sett avgörande både för en
människas »political status« och för hennes »civil status«.3 »Domicilet
gjorde personen til undersåt i den stat i hvilken han var bosat, og skabte
samtidig hermed forpligtelse til at adlyde dennes love«.4 Längre fram
föddes det självständiga politiska medborgarskapet, och detta blev
bestämmande för medborgarens offentligrättsliga ställning. I den mån

1. Borum, Lovkonflikter (4 uppl. 1957), s. 35.
2. Med hänsyn till denna framställnings uppgift att vara ett inledningsreferat till

diskussionen på det nordiska juristmötet på Island i960 återger jag i det föl-
jande endast rätt summariskt de mera generella synpunkterna och argumenten
och begränsar därför även de allmänna litteraturhänvisningarna. Problemet
behandlas mer eller mindre utförligt i de flesta av de allmänna handböckerna
och framställningarna i internationell privaträtt. Här kan hänvisas exempelvis
till Cheshire, Private international law (3rd ed. 1947), s- X97 ff-> Nussbaum3

Grundzüge des internationalen Privatrechts (1952), s. 127 ff., Rabel, The
conflict of laws, vol. 1 (1945), s. 99 ff., Wolff, Private international law
(1945), s. 99 ff. En specialstudie är Braga, Staatsangehörigkeitsprinzip oder
Wohnsitzprinzip? Ein Beitrag zur Reform des internationalen Privatrechts

(1954).
3. Uttrycken lånade från Lord Westbury i ett berömt yttrande i Udny v. Udny,

(1869) L.R. 1 Se. and Div. 441 (på s. 457), återgivet bl.a. hos Cheshire
s. 198.

4. Borum, anf. arb. s. 89.
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domicilet bebehölls som grund för »the civil status« (myndighet, äkten-
skaps- och arvsförhållanden o.s.v.), uppkom alltså en splittring mellan
den offentligrättsliga och den privaträttsliga anknytningen. Ett sätt att
häva denna splittring var att låta nationaliteten bestämma även »the
civil status«, d.v.s. att övergå från domicilprincipen till nationalitets-
principen. En rörelse i denna riktning, påbörjad redan med stöd av
Code civil 1804 (art. 3), kom att sätta sin prägel på 1800-talet. Vid
1900-talets början, sedan Tyskland i samband med BGB övergått från
en tidigare övervägande domicilprincip till nationalitetsprincipen, domi-
nerade denna praktiskt taget helt den europeiska kontinenten och be-
härskade också vissa utomeuropeiska länder. Även Sverige hade då
accepterat nationalitetsprincipen, och Finland följde i Sveriges spår.
Under konventionsarbetet i Haag kring sekelskiftet uppfattades nationa-
litetsprincipen som den självklara grundvalen. Domicilprincipen bibehölls
däremot i Danmark, Norge och Island, och den behöll sitt herravälde
i den angloamerikanska rättsgruppen, i England dock i speciell utform-
ning.5 Tendensen var emellertid här i Europa under 1900-talets första
decennier att anse domicilprincipen som föråldrad, och ännu 1927
uttalade Borum, att »Nationalitetsprincipet er det med Nutidens Forhold
mellem Individ og Stat og Personalstatutets Øjemed bedst stemmende
Princip«.6Senare har dock domicilprincipen återvunnit mycket av sitt
anseende, och den har inregistrerat vissa praktiska framgångar.7 För-
hållandena efter andra världskriget, särskilt flyktingarnas situation, ha
bidragit till att göra domicilprincipen tilltalande.8

Fortfarande är världen likväl splittrad i samma stora grupper som

5. Jag måste här förutsätta, att det engelska domicilbegreppets huvudlinjer äro
kända. Som bekant har engelsk rätt två slag av domicil: domicile of origin och
domicile of choice. Det förra representerar, skulle man kunna säga, en an-
knytning till den urgamla lex-originis-idén. Vid domicile of choice lägges stor
vikt vid det subjektiva momentet (animus manendi). Man kan därigenom bo
i en annan världsdel i decennier och ändå rättsligt sett vara domicilierad i
England. Jfr Cheshire's och Wolffs ovan citerade arbeten. Det amerikanska
domicilbegreppet är enklare.

6. Borum, Personalstatutet (1927), s. 569. Jfr s. 567 mil. st.
7. Redan 1933 talade Wahl i Rechtsvergleichendes Handwörterbuch bd 4, s. 345,

om »eine neue Belebung des Wohnsitzprinzips«. Av Borums Lovkonflikter (s.
64, jfr. s. 90 f.) framgår att B. numera sätter domicilprincipen främst.

8. Jfr Braga, anf. arb., samt Schmidt, Nationalitetsprincipen och domicilprincipen
i svensk internationell privaträtt (Festskrift tillägnad Birger Ekeberg 1950, s.
453 ff-)-
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tidigare. Nationalitetsprincipen dominerar så gott som alla länder på
Europas kontinent (Schweiz har dock ett blandat system) och är rådande
i åtskilliga utomeuropeiska stater. Storbritannien, det brittiska sam-
väldet och USA hålla fast vid domicilprincipen. I Norden råder domicil-
principen i Danmark, Norge och Island. I Sverige och Finland är den
principiella grundvalen nationalitetsprincipen, men stora koncessioner
ha gjorts åt domicilprincipen, främst genom de nordiska konventionerna
under 1930-talet (äktenskapskonventionen 1931 och dödsbokonven-
tionen 1934).9

För Sveriges del kan läget kort karakteriseras så, att huvudregeln om
nationaliteten såsom avgörande för personalstatutet och vad därmed har
samband är genombruten i följande hänseenden:

a. Vigtigast är den eftergift åt domicilprincipen, som skett genom
de båda nyss nämnda konventionerna 1931 och 1934. Konventionerna
och de därpå byggda lagreglerna gälla emellertid endast i fråga om
nordiska medborgare med domicil (hemvist) i något av de nordiska
länderna. Det räcker alltså ej med domicil utan fordras också nordiskt
medborgarskap som anknytningsfaktum för konventionernas regelsystem.
Men inom de för konventionerna uppdragna gränserna har domicilet
blivit avgörande för tillämplig lag beträffande äktenskap, adoption och
förmynderskap samt beträffande arv, testamente och boutredning. För
att domicilet skall vara bestämmande för en persons behörighet att ingå
äktenskap fordras dock att det haft en varaktighet av två år. Beträffande
arvsstatutet gäller en femårsregel: om den avlidne bott i domicillandet
kortare tid än fem år, kan arvinge eller testamentstagare kräva tillämp-
ning av den avlidnes nationella lag.

b. En annan viktig eftergift åt domicilprincipen framträder i 7 kap.
4 a § av lagen 8 juli 1904 om vissa internationella rättsförhållanden
rörande äktenskap, förmynderskap och adoption (nedan förkortad
IÄL).10 Stadgandet, vars omedelbara orsak var vissa svårigheter för

9. Beträffande dansk litteratur hänvisas här till Borum, Personalstatutet (där de
bägge principerna utförligt presenteras s. 552 ff.) och Lovkonflikter (s. 89 ff.).
För Norge hänvisas till Gjelsvik, Lærebok i millomfolkeleg privatrett (2 uppl.
1936), särskilt s. 72-86. För Finland se Ekström, Sju internationellt privaträtts-
liga uppsatser (1920), s. 139 ff. För Sveriges del må det vara tillräckligt att
här nänna Karlgren, Kortfattad lärobok i internationell privat- och processrätt
(1950) s. 75 ff., Michaeli, Internationales Privatrecht (1948), s. 47 ff., samt
den i not 8 ovan nämnda uppsatsen av Schmidt.

10. Jfr Schmidt s. 462 f. Jag förbigår här renvoi-regeln i IÄL 1:2, vilken också
kan leda till tillämpning av domicil statutet.
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baltiska flyktingar i Sverige, har fått en så generell avfattning att det
öppnar möjlighet för en undersåte i vilken stat som helst, som icke år
ansluten till 1902 års Haagkonvention om äktenskap, att begära att få
sin rätt att ingå äktenskap inför svensk myndighet prövad efter svensk
lag, förutsatt att han sedan minst två år har hemvist här i riket. Tvåårs-
tiden har valts efter mönster av den nordiska äktenskapskonventionen.
Stadgandet har en avsevärd räckvidd, eftersom kretsen av konventions-
stater nu är rätt begränsad (Sverige har själv sagt upp konventionen
med verkan från 1 juni 1959; anslutna äro Italien, Luxemburg, Neder-
länderna, Polen, Portugal, Rumänien, Schweiz, Tyskland och Ungern).

c. I vissa specialfall har domicilet betydelse i kombination med na-
tionaliteten för att bryta den eljest rådande anknytningen till ett famil-
jestatut, bestämt efter makars tidigare gemensamma nationalitet (eller
den äkta mannens nationalitet). Så är fallet enligt IÄL 7:2 andra
stycket, en regel som gör det möjligt t.ex. för en svenska, som gift sig
med en italienare men som återflyttat till Sverige och är svensk medbor-
gare samt haft domicil här ett år, att vinna skillnad i äktenskapet efter
svensk lag (den eljest tillämpliga italienska lagen medger ju ingen
skillnad).11 I fråga om förmynderskap tillämpas domicilprincipen subsi-
diärt, nämligen om så blir nödvändigt på grund av en främmande stats
vägran att tillämpa den behandling efter nationaliteten, som i första
hand förutsattes i svensk lag, se IÄL 4:1-2 och 5:1-2 (se även 7:5 tredje
stycket). Beträffande utredning av dödsbo har domicilet grundläggande
betydelse, se 2 kap. av 1937 års lag om internationella rättsförhållanden
rörande dödsbo, men där gäller det väsentligen en utredningsprocedur,
sålunda något som erbjuder vissa paralleller med processuella frågor
(själva arvsstatutet beror ju på nationaliteten, samma lags 1 kap.).

d. För statslösa tillämpas domicillagen såsom personalstatut, icke blott
om de varit ursprungligt statslösa utan även om de tidigare varit med-
borgare i någon stat (även om denna stat varit Sverige). Regeln är icke
lagfäst men är säkert förankrad i praxis och doktrin.12

e. Beträffande politiska flyktingar, som icke äro formellt statslösa,
ha svårigheter uppstått särskilt i fråga om skillnad i äktenskap. Gäl-
lande, på nationalitetsprincipen vilande regler ha ibland hindrat lös-
ningar, som förefallit förnuftiga in casu; detta har gällt både svensk

11. Jfr Schmidt s. 461 f.
12. Rättsfall i NJA 1914 s. 305, 1939 s. 96. Se vidare Karlgren s. 78 f., Michaeli

s. 52 ff., Eek, Om främlingskap (1955), s. 154, samma förf. i SvJT 1957 s.
529, Beckman, Svensk domstolspraxis i internationell rätt (1959), s. 16, 61.
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domstolskompetens och valet av tillämplig lag. Lagstiftaren har - egen-
domligt nog, kanske man kan säga — icke löst hithörande frågor genom
positiva regler, ehuru så ju skedde 1947 i fråga om ingående av äkten-
skap (det förut nämnda stadgandet i IÄL 7:4 a). Praxis har i vissa
uppmärksammade fall behandlat politiska flyktingar som » kvasistatslösa«
och på den grund använt domicilprincipen. Denna praxis inleddes med
NJA 1948 s. 805 (frågan om svensk domstols kompetens) och fortsatte
med NJA 1949 s. 82 (tillämplig lag i avseende å skillnad i äktenskap).
I dessa fall användes uttrycket »sakna sitt hemlands beskydd« såsom
utmärkande för dessa flyktingar. Senare ha grundade tvivel uppkommit,
huruvida denna karakteristik är adekvat. Den fortsatta praxis har visat
stor försiktighet, varigenom utgången blivit något växlande; jag hän-
visar till NJA 1951 C 733, 1952 C 749, 1955 s. 571, 1956 s. 601 samt
SvJT 1957 rf s. 54. Jfr även NJA 1956 s. 337 samt SvJT 1950 s. 268,
1958 rf s. 1, 38, 1960 rf s. 30. Osäkerhet råder därför numera om hur
långt man, stödd på praxis, kan bortse från en »blott formell nationalitet«
(»paper nationality«) och i stället antaga en »statslöshet de facto«
såsom grund för tillämpning av domicilstatutet. Det är emellertid uppen-
bart att, så länge nationalitetsprincipen är huvudregeln, en viss åter-
hållsamhet i praxis är nödvändig, särskilt som nationalitetsprincipens
tekniska lätthanterlighet bygger på att nationaliteten låter sig bestämma
efter en övervägande formellt-juridisk prövning.13 Det må erinras om
att frågan om en »blott formell nationalitet« är ett problem, som gör
sig gällande även på det egentligt internationellrättsliga planet.14

II.

Mycket kan anföras såväl för som emot var och en av de båda konkurre-

13. Om hela frågekomplexet kring den »blott formella nationaliteten« jfr Denne-
mark i SvJT 1950 s. 40, Schmidts förut anf. upps. s. 463 f., samme förf. i
Festskr. for Herlitz (1955) s. 291 f.,. Jägerskiöld i SvJT 1955 s. 542 ff., Karl-
gren i Kortfattad lärobok etc. s. 79 f. med not 2 samt i SvJT 1956 s. 401 f.,
403 f., Eek, Om främlingskap s. 155-157, samme förf:s uppsats Att »sakna
hemlandets beskydd« i SvJT 1957 s. 529 ff., Simson i SvJT 1957 s. 99, Beck-
man, Svensk domstolspraxis etc. s. 15 ff., 61 f.

14. Se 1951 års flyktingkonvention (Sveriges överenskommelser med främmande
makter 1954 nr 55), särskilt art. 1 A punkt 2, jämförd med art. 1 C, ävensom
art. 12. Jfr kungl. proposition 1954 nr 134, Eek, Om främlingskap s. 157,
Jägerskiöld i SvJT 1955 s. 542. Märk även fallet Nottebohm vid permanenta
skiljedomstolen i Haag 1955; se härom bl.a. Simson i SvJT 1956 s. 536-538.
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rande principerna, om man rent allmänt frågar efter deras för- och
nackdelar. Vissa av de s.k. principiella argumenten kunna saklöst förbi-
gås här. I regel erkännes, att skäl tala såväl för som emot, och det synes
därför riktigt att icke a priori utgå från att den ena eller den andra grund-
satsen måste vara allenarådande; även kombinerade lösningar böra
hållas för tänkbara.

I och med de snabbt förbättrade internationella kommunikationerna
och människornas ökade rörlighet (märk bl.a. arbetskraftens rörlighet
i Europa) torde vissa med nationalitetsprincipen förknippade svårig-
heter bli mera kännbara än tidigare. Det blir sannolikt ett stigande antal
fall, i vilka utländsk rätt måste tillämpas, och detta innebär en viss ökad
börda för domstolar och andra myndigheter. Det förefaller troligt, att
domicilprincipen betyder en något mindre påfrestning i detta hänseende.
Det får dock icke förglömmas att människornas rörlighet måste öka
även antalet av de fall, då personer med domicil i ett land invecklas
i rättstvister eller andra rättsliga förfaranden i ett annat land. I vilken
grad en sådan ökning inträffar beror i någon mån på hur stränga krav
som uppställas för förlust av gammalt och förvärv av nytt domicil.15

Liberala regler angående domicilväxling motverka en sådan ökning
men leda å andra sidan till ökad instabilitet beträffande personalsta-
tutet.16 Kräver man, vilket ofta nog blir nödvändigt, ett domicil som
varat viss tid (kvalificerat domicil), minskas domicilregelns »arbets-
besparande« effekt.

Den nyare utvecklingen inom medborgarskapsrätten har medfört en
försvagning av den gamla grundsatsen om familjens medborgarskaps-
rättsliga enhet. Bl.a. enligt nordisk lagstiftning är hustruns nationalitet
icke längre avhängig av mannens. Denna omständighet är otvivelaktigt
ägnad att minska nationalitetens värde som kollisionsrättsligt anknyt-
ningsmoment. Eftersom familjemedlemmar såluda kunna tänkas ha olika
nationalitet med likväl enhetligt domicil, kan det frågas, om icke domicil-
principen skulle ge bättre garanti för en enhetlig »familjens lag«. Å
andra sidan är det icke av detta skäl nödvändigt att välja domicilet
såsom primärt anknytningsfaktum; man kan bibehålla medborgarskapet
som utgångspunkt men i valet mellan konkurrerande medborgarskap
låta domicilet fälla utslaget. Dessutom förekomma åtskilliga fall, då man

15. Sannolikt erbjuder det engelska domicilbegreppet inga fördelar framför natio-
nalitetsbegreppet, om man skulle vilja undvika en ökning av domstolarnas
besvär med att tillämpa utländsk rätt.

16. Jfr Ekström s. 159, Eek, Om främlingskap s. 155.
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och hustru ha olika domicil, ibland trots att de ha samma nationalitet;
även här får man betänka arbetskraftens rörlighet i Europa. Det är
därför ingalunda säkert, att domicilprincipen garanterar ett enhetligt
familjestatut. Det kan för övrigt tänkas, att make som önskar påverka
personalstatutet just därför (ensidigt) växlar domicil.

Domicilsystemet har icke utan skäl karakteriserats såsom »an indivi-
dualistic and liberal system«; detta system »allows a person to change
the law governing his personal situation by his own private act, that is,
by changing his domicile«.17 Däri ligger delvis något tilltalande men
naturligtvis också en svaghet: möjligheten att växla domicil just för att
kringgå en eljest tillämplig lag. För politiska flyktingar är domicilprin-
cipen human och sympatisk, eftersom den befriar dem från beroendet
av en samhällsordning från vilken de flytt; är samhällsordningen totali-
tär, så präglas ju även privaträtten mer eller mindre därav.18 Men man
kan fråga sig, om domicilprincipen är lika naturlig för i utlandet boende
affärsmän, ingenjörer o.s.v., som känna starkt samband med hemlandet
och som vistas i stater med starkt avvikande kultur- och samhällsför-
hållanden (t.ex. i unga asiatiska eller afrikanska stater, en situation som
väl kommer att bli allt vanligare och som i varje fall måste tagas i be-
traktande av en svensk lagstiftare). Svaret måste bli, att domicilprincipen
i dylika fall icke är lika naturlig.19 Dessa människor ha förmodligen ej
alls velat förändra sin personliga situation genom att växla domicil,
och det kan då ligga ett moment av tvång i att förklara sådana personer

17. Wolff s. 102.
18. Jfr Wolff s. 102: »It seems unreasonable to subject millions of refugees to

the law of a state from which and from the legal system of which they have
fled, and to justify such subjection by the argument that they have not yet
been released from their nationality«.

19. Jfr det svenska lagrådets yttrande 1929 över förslaget till den nordiska
äktenskapskonventionen, i vilket yttrande det bl.a. heter (se NJA II 1932
s. 386):
»Även om i förhållandet mellan medborgare i olika stater med vitt skilda
rättssystem och med olika kultur nationalitetsprincipen synes mest rationell,
ställer sig saken annorlunda, när det gäller förhållandet mellan närstående
folk med föga skiljaktiga rättsregler. Ju närmare staterna kommit varandra
i rättslikhet, desto mindre anledning finnes att vid bedömande av utlännings
rättsliga förhållanden tillämpa hans nationella lag. Om den väg förslaget
anvisar bör beträdas, är därför huvudsakligen beroende av en prövning,
huruvida de olika ländernas rätt på ifrågavarande område nu är så överens-
stämmande, att det kan anses sakna egentlig betydelse, om i de särskilda
fallen det ena eller det andra landets lag kommer att tillämpas«.
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beroende av domicilstatutet, förutsatt att man ej konstruerar ett domicil-
begrepp liknande det engelska, något som av andra skäl icke kan rekom-
menderas.20

Rättstekniskt har nationaliteten av gammalt ansetts vara ett fastare
och klarare anknytningsmoment än domicilet. Cheshire förklarar t.ex.
att »one undoubted merit of nationality, as compared with domicil, is
that it is easy ascertainable«.21 Det är nu obestridligt, att domicilet är
ett ganaska vagt begrepp, och det uppfattas mycket riktigt på olika sätt
i olika länder. Begreppet bygger överallt på ett objektivt moment (fac-
tum) och ett subjektivt moment (animus), men på båda kan man ställa
olika stränga krav, och man kan på skilda sätt avväga momenten mot
varandra, för att icke tala om att lagarna ibland räkna med fiktiva
domicil (en biperson anses t.ex. ha samma domicil som en huvudperson).
Den engelska domicildoktrinen ställer ytterst höga krav på animus re-
manendi och vinner därmed, att engelsk rätt förblir personalstatut för
många som under långa tidsperioder äro bosatta utanför England, men
samtidigt blir bedömningen ännu svårare och osäkrare än eljest. Även
ett enklare domicilbegrepp är med nödvändighet vagt, låt vara att man
som allmän beskrivning därav väl kan acceptera Borums ord om en
persons »faste og varige hjem«.22 Samtidigt måste man emellertid kon-
statera, att nationaliteten numera mist åtskilligt av sin forna tekniska
enkelhet.23 Exempel härpå erbjuda de svenska rättsfallen NJA 1955
s. 571 och 1956 s. 601, och förhållandet torde i utrikesdepartementens
praxis vara välkänt. Det kan stundom vara svårt, ja kanske t.o.m.
omöjligt att fastställa en persons nationalitet. Under normala, fredliga
förhållanden uppträda dessa svårigheter dock mera sällan, och med
bevarat fredstillstånd komma svårigheterna sannolikt att åtminstone
avtaga. Det är därför svårt att bedöma, om verkligen nationalitetens

20. Med det engelska domicilbegreppet kan man rent av riskera att behöva anse
flyktingar i vissa fall ha kvar sitt gamla domicil, jfr Cheshire s. 223.

21. Cheshire s. 206. Han fortsätter: »Indeed, speaking very generally, it is perhaps
true to say that, as tests for determining what legal system shall govern
personal rights, nationality yields a predictable but frequently an inappropriate
law, domicil yields an appropriate but frequently an unpredictable law«.
Jfr Ekström s. 158 f., Karlgren, Kortfattad lärobok s. 76.

22. Borum, Lovkonflikter s. 91. Om domicilbegreppets osäkerhet jfr Eek3 Om
främlingskap s. 63 ff., 155, Braga, anf. arb., passim. Ofta skiljes ju mellan
domicile, residence habituelle och residence simple.

23. Jfr Schmidt i Festskrift för Ekeberg s. 465.
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rättstekniska överlägsenhet skall anses vara helt obefintlig.24 Det är
vidare tänkbart, att en starkt ökad användning av domicilprincipen
skulle mera än nu blotta de i domicilbegreppet inneboende svårig-
heterna.25

Om det skulle gälla att ena hela världen kring en och samma undan-
tagslösa princip för personalstatutet, skulle domicilprincipen förmodligen
vara den användbaraste. Den ger en i många hänseenden både human
och praktikabel lösning, trots den osäkerhet som vidlåder själva domicil-
begreppet. Men en förutsättning för en verklig enhetslösning vore, att
England förenklade sin domicildoktrin, och detta är icke lätt att åstad-
komma. Vidare måste man nog räkna med att nationalitetsprincipen är
så fast förankrad på Europas kontinent, att den ej kan skjutas helt åt
sidan, på sin höjd modifieras. Även bortsett härifrån finnes åtskilligt,
som talar för att blandat system egentligen vore det bästa. Visserligen
är det naturligtvis rättstekniskt enklast med ett enda kriterium, men det
kan också ligga något av dogmatism i ett »enten-eller« på detta område.

Sverige har — liksom Finland — för närvarande redan ett blandat sys-
tem, ehuru med övervikt för nationalitetsprincipen. Att återgå till en
mera renodlad nationalitetsprincip kan icke komma i fråga. Däremot
är det med hänsyn till Danmarks, Norges och Islands inställning samt
de internordiska konventionerna naturligt att fråga sig, om vi ej borde
övergå till en generell domicilprincip. Ett sådant steg, som bl.a. förordats
av Schmidty

2ßh.a,r naturligtvis mycket, som talar för sig. Men man kan
också ha anledning att i dagens läge känna tveksamhet inför en så stor
förändring. De starkaste skälen synas mig för Sveriges del tala för att
åtminstone tills vidare söka komma till rätta med personalstatutspro-
blemen genom ett blandat system, inom vilket man dock bereder ytter-
ligare ökat utrymme åt domicilprincipen. Följande tankegångar ha
därvid varit vägledande.

Inom Norden ha de största svårigheterna redan övervunnits genom
1930-talets konventioner, byggda på domicilprincipen. Detta verk bör
obetingat fullföljas över personalstatutets hela område och sålunda
kompletteras bl.a. med en domicilregel beträffande fastställande av fader-
skap, vårdnaden om barn, underhållsskyldighet mellan föräldrar och

24. Jag har haft förmånen att få diskutera hithörande frågor med byråchefen
Kellberg i svenska utrikesdepartementets rättsavdelning och begagnar tillfället
att uttrycka min tacksamhet härför.

25. Jfr Eek, anf. arb. s. 154 not 6.
26. Festskrift för Ekeberg s. 468. Jfr Jägerskiöld i SvJT 1955 s. 547 f.
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barn m.m. (detaljerna skola ej diskuteras här). En enhetlig nordisk
behandling av personalstatutsfrågor även i relation till utomnordiska
rättsordningar vore i och för sig också tilltalande men är icke så viktig,
att alla andra hänsyn måste vika. I det nuvarande Europa, som trots
allt fortfarande i så hög grad behärskas av nationalitetsprincipen, har
man att tänka också på harmonien inom den större europeiska kultur-
gemenskapen; denna synpunkt talar i vart fall emot en omedelbar
omläggning och för en mera avvaktande hållning, förutsatt att vissa
aktuella besvärligheter kunna undanröjas genom att nationalitetsprin-
cipen på vissa särskilda punkter jämkas. Man bör också hålla i minne
att — som förut betonats — domicilprincipen är starkast motiverad inom
regioner likartad rättskultur (inom Norden, mellan England och Skott-
land, inom USA, varvid dock är att märka, att i de båda senare fallen
ingen nationalitet finnes att anknyta till). Inom Europa i stort kunde den
väl också tillämpas men är knappast lika starkt grundad, och principens
lämplighet förefaller mycket diskutabel i förhållande till länder med
starkt avvikande kultur och rättssystem.27 Politiska flyktingar intaga en
särställning. För dem är på det hela taget domicilprincipen den mest
humana och rimliga, men den generella frågan gäller ju så mycket mera
än blott flyktingarna, vilkas situation ibland synes ha något för mycket
fått dominera diskussionerna. För flyktingarnas del bör man ge en spe-
cialregel, byggd på domicilet.

Enligt det sagda borde man sålunda för svensk rätts del icke nu
företaga en brådstörtad övergång till en generell domicilprincip utan
åtminstone tills vidare stanna för en kombination av principerna, men
med vissa ytterligare medgivanden åt domicilprincipen.28 Jag är över-
tygad om att också internationellt sett ett kombinerat system skulle
kunna bli mycket ändamålsenligt, förutsatt att det utformades med om-
tanke och att allmän uppslutning kring detsamma kunde nås. Jag är
emellertid medveten om svårigheterna att nå sådan uppslutning kring
ett trots allt något komplicerat system. Huru därmed än må vara, bör
man hålla blicken öppen för utvecklingstendenserna ute i Europa och
för de kompromissresultat, som kunna nås inom ramen för Haagkon-
ferensernas fortsatta arbete. Däri ligger då också, att man är medveten
om möjligheten, att den europeiska utvecklingen (kanske i samband

27. Jag kan på denna punkt ej följa Schmidt i hans förut flera gånger citerade
uppsats s. 467.

28.I samma riktning Walin, Föräldrabalken (1952) s. 526 ff. Se även Karlgren
i SvJT 1956 s. 405.
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med en fortskridande europeisk integration) eller utvecklingen på det
allmänna konventionsplanet kan leda till så betydande landvinningar
för domicilprincipen, att längre fram en övergång till en mera renodlad
domicilprincip ter sig önskvärd. Ett blandat system i den meningen, att
man skulle överlämna åt domstolarna att enligt en »individualiserande
metod« laga efter lägligheten, kan däremot icke rekommenderas.

III

På grundval av de tankegångar, som utvecklats i det föregående, före-
faller det mig rimligt att i dagens läge diskutera följande mått och steg
för Sveriges vidkommande. Jag behandlar därvid företrädesvis frågan
om tillämplig lag och berör endast punktvis domsrättsfrågor.29

1. Det nordiska konventionsarbetet fullföljes, så att Norden i fråga
om personalstatutet blir ett enhetligt område med domicilet som av-
görande anknytningsfaktum för alla i Norden domicilierade personer
med medborgarskap i något nordiskt land. Nuvarande krav på kvalifi-
kationstid i vissa fall (två år, fem år) torde böra bibehållas tills vidare.
I den mån den materiella rättslikheten ytterligare ökas, kunna dessa krav
kanske i framtiden slopas.

2. Den i svenska IÄL 7:4 a givna möjligheten för här domicilierade
utlänningar att efter två år ingå äktenskap efter svenska behörighets-
regler bör göras helt generell. Detta synes blott vara en enkel konsekvens
av att Sverige numera själv lämnat 1902 års Haagkonvention om äkten-
skap. Därigenom lösas även flyktingarnas problem beträffande ingående
av äktenskap, men oberoende därav bör de »kvasistatslösas« personal-
statut regleras (nedan punkt 9).

3. Närmast i ordning kommer så frågan, om också möjligheterna för
här domicilierade utlänningar till hemskillnad och äktenskapsskillnad
efter svensk lag bör utvidgas. Denna fråga, som innesluter både doms-
rättsproblemet och problemet om tillämpning av domicillagen, är mera
komplicerad. Den rör ju två makar, och båda ha kanske icke samma
anknytning; gruppen »här domicilierade utlänningar« är dessutom icke
enhetlig, då den omfattar såväl »vanliga« utlänningar som flyktingar.

Flyktingkategorien för jag i detta sammanhang undan; flyktingarnas
svårigheter kunna lösas med en specialregel (punkt 9 nedan), som gör

29. Om vissa domsrättsfrågor föreligger en inom svenska justitiedepartementet
upprättad promemoria av den 23 april 1956, utarbetad av Lars Welamson.
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domicilet avgörande. För andra utlänningar är saken mera tveksam
(märk fortfarande arbetskraftens rörlighet i våra dagar). Både doms-
rättsregler och lagkollisionsnormer för här domicilierade utlänningar i
allmänhet måste i varje fall ha en sådan karaktär, att de ej fresta till
»migratory divorces« och göra svenska domstolar till »divorce mills«.30

I den mån man bygger på domicilet måste detta i allt fall vara kvalifi-
cerat, och man kan diskutera en höjning av kvalifikationstiden till tre år.
Såsom Eek påpekat, är det ett allmänt erkänt önskemål att undvika så-
danna allvarliga olägenheter i det internationella umgänget som »halt-
ande« äktenskap, risker för bigamiåtal o.s.v. Utgångspunkten för natio-
nell rättsbildning under hänsynstagande till den internationella sam-
levnadens krav borde enligt Eek vara, att en stat principiellt ställer forum
till förfogande i skillnadssaker endast under förutsättning, att domen
kan påräkna att bli erkänd i båda makarnas hemland och i deras domi-
cilland (eller måhända, tillfogar han, endast domicilland).31 Tankegån-
gen är beaktansvärd. För närvarande föreligger svensk domsrätt (se IÄL
3:1 första stycket), om den make mot vilken skillnadstalan väckes har
henvist i Sverige. Vidare föreligger svensk domsrätt (samma lagrum),
om makarna samtidigt haft hemvist i Sverige men svaranden övergivit
den andre eller, efter det orsak till skillnad uppstått, flyttat ur riket. För-
behåll i makarnas nationella lag om exklusiv kompetens för hemlandets
myndigheter skall dock respekteras (samma paragraf, andra stycket).
Vad angår tillämplig lag, gäller regeln om kumulation mellan makarnas
nationella lag och svensk lag (IÄL 3:2). Om man utgår från spörsmålet
om den tillämpliga lagen, kunde man kanske tillåta användandet enbart
av svensk lag beträffande hemskillnad och äktenskapsskillnad mellan ut-
länningar, om båda makarna ha hemvist i Sverige sedan minst tre år
eller om de under minst tre år samtidigt haft hemvist här och endera
alltjämt har hemvist i Sverige samt den andre icke återvänt till hem-
landet. Regeln om domsrätt skulle i så fall jämkas, så att under dessa
förutsättningar tillika alltid svensk domsrätt funnes; i dylika fall borde
då även ett hemlandets förbehåll om exklusiv kompetens vara verknings-
löst.32

30. Man måste därvid ha ögonen öppna för möjligheten, att liberala domsrätts-
regler i kombination med andra processuella regler (om delgivning m.m.)
kunna medföra, att en utomlands vistande part blir dömd utan att ha möj-
ligheter att hävda sina synpunkter.

31. Eek i SvJT 1957 s. 535 f.
32. Jfr treårstiden i 1951 års flyktingkonvention, art. 7 mom. 2.
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4. Beträffande svenskar bosatta utomlands uppkommer frågan, om
man för att få konsekvent dubbelsidiga kollisionsregler bör erkänna en
(fakultativ) tillämpning av domicilstatutet analog med den som för-
ordats under 2 ovan och som beträffande skillnadstalan framkastats som
en möjlighet under 3 ovan. Man skulle i så fall till en början i svensk
rätt uttryckligen medgiva en svensk medborgare, bosatt utomlands, att
efter två års domicil i en främmande stat få sin rätt att ingå äktenskap i
sagda stat prövad efter dess lag. Detta behövde kanske icke möta be-
tänkligheter; Sverige kan ändock icke de facto kontrollera utländska
staters handlingssätt på detta område. För den händelse punkt 3 ovan
realiserades, skulle man vidare för svenskar domicilierade utomlands
godtaga hem- och äktenskapsskillnad enligt domicilstatens lag, förutsatt
att domicilet vore kvalificerat genom en treårstid på det sätt, som an-
givits i det föregående. Även en sådan regel kunde nog godtagas, om
man bibehölle möjligheten till undantag i enstaka fall på grund av ordre
public.

5. Frågan om äktenskaps rättsverkningar är vidlyftig och fordrar in-
gående Överväganden. Vare sig man utgår från nationaliteten (som hit-
tills) eller från domicilet, stöter man på spörsmålet om det äktenskapliga
egendomsstatutets oföränderlighet. Det är möjligt, att man borde vara
mindre rädd än hittills för att gå ifrån dogmen om oföränderligheten.
För den händelse nationaliteten bibehålles som allmän utgångspunkt, bör
dock knappast ett långvarigt domicil i och för sig medföra statutväxling,
om det ej åtföljes av en nationalitetsväxling. Att generellt övergå till do-
micilstatutet som egendomsstatut synes ej i dagens läge motiverat, men
det bör finnas fri möjlighet för makarna (svenskar eller utlänningar) att
i därför föreskriven form avtala om övergång till domicilstatutet. Reg-
lerna om tredjemansskydd förbigås här.

6. Beträffande myndighetsreglerna torde några omedelbara ändringar
ej vara påkallade. På föräldrarättens område böra de internordiska pro-
blemen lösas på domicilprincipens grund enligt punkt 1 ovan. För Övriga
fall ter det sig önskvärt med klara, i lag givna kollisionsregler. Om man
då av hänsyn till nationalitetsprincipens förankring i Europa icke tager
steget direkt till en ren domicilprincip, torde kollisionsreglerna i fråga
böra byggas på en kompromiss mellan de båda principerna. En ren lex-
fori-princip bör avvisas (även beträffande faderskap till barn utom äkten-

33. Jfr Karlgren, Kortfattad lärobok s. 124.
34. Jfr Hult, Föräldrar och barn enligt svensk internationell privaträtt (1943)

s. 84 ff.
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skåp, trots rättsfallet NJA 1946 s. 310), men man får naturligtvis räkna
med att stundom lex fori på grund av ordre public blir att tillämpa. I
den mån nationaliteten utnyttjas som anknytning, t.ex. för att i första
hand bestämma »familjens lag«, bör faderns nationalitet ej väga tyngre
än moderns. I stället för att, som hittills skett, låta mannen representera
familjeenheten,33 kan man låta familjens domicil (ev. barnets domicil)
fälla utslaget, om det pekar i samma riktning som ett av medborgarska-
pen. Det är emellertid på detta område tänkbart med en ganska långt-
gående differentiering, och denna skall ej diskuteras här.34 I alla händel-
ser är domicilet, icke minst barnets egen varaktiga domicilanknytning,
ett viktigt moment. Det bör även diskuteras, i vilken utsträckning barnets
bästa bör få medföra rätt att välja mellan flera tänkbara statut.35

7. Inom successionsrätten finnes knappast någon anledning för Sverige
att f.n. gå ifrån den hittillsvarande huvudregeln om lex patriae som arvs-
statut. Om man bortser från de internordiska förhållandena, synes endast
ett långvarigt domicil erbjuda ett godtagbart underlag för en successions-
rättslig anknytning (även inom Norden har ju genom femårsregel denna
tanke kommit till visst uttryck). Men om, detta långvariga domicil till
trots, arvlåtaren bibehållit sitt gamla medborgarskap, kan detta å andra
sidan tänkas vittna om en önskan att vidmakthålla banden med hem-
landet. Från dessa utgångspunkter kunde man överväga en möjlighet
för arvlåtaren att efter längre tids domicil på visst formbundet sätt själv
få förordna om tilllämpning av domicillagen. Särskilt vore kanske en så-
dan möjlighet av värde för makar, vilka avtalsvis införa domicilstatutet
som äktenskapligt egendomsstatut (jfr punkt 5 ovan), eftersom äkten-
skapligt egendomsstatut och arvsstatut helst böra följas åt.

8. I det föregående har antytts möjligheten att taga domicilet till
hjälp i valet mellan två eller flera eljest ifrågakommande, på medborgar-
skapet grundade personalstatut. En sådan använding av domicilet bör
kunna rekommenderas som en allmän princip.36

35. Se vidare Hults anf. arb., särskilt kap. 4. Av nyare svenska rättsfall på för-
äldrarättens område må nämnas NJA 1952 s. 471, 1953 s. 4, 1955 s. 377, 1956
s. 337 och 410 samt 1957 s. 135. Jfr Eek i SvJT 1957 s. 532. Vissa hithörande
frågor äro upptagna i det document préliminaire n:o 3, daterat den 13
november 1959, som Haagkonferensens permanenta byrå upprättat med tanke
på en blivande revision av 1902 års konvention om förmynderskap för under-
åriga. Frågan om tillämplig lag beträffande underhållsbidrag har behandlats
i en på 1956 års Haagkonferens antagen konvention (ej ratificerad av
Sverige).

36. Se vidare Walin, anf. arb. s. 527. Jfr NJA 1953 s. 4.
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9. Slutligen återstår problemet om flyktingarna, de »de facto stats-
lösa«. För dessa bör domicilprincipen uttryckligen lagfästas.37 Visserligen
lösas åtskilliga för dem väsentliga problem genom regler enligt punk-
terna 2 och 3 ovan, och visserligen minskar väl denna flyktinggrupp så
småningom i antal här i Norden, men det är ändock önskvärt att för
dessa människor ge en uttrycklig generell regel om domicillagen som
personalstatut i tilllämpliga delar. Svårigheten är blott att på rätt sätt
avgränsa kategorien. Denna svårighet är både saklig och rättsteknisk.
Sakligt sett måste man bl.a. beakta de av Eek framhävda vanskligheter,
som kunna uppstå vid uppmjukade politiska förhållanden eller som
kunna inträda om en politisk flyktings familjemedlemmar eller anför-
vanter så småningom komma efter honom hit.38 Detta talar för en viss
försiktighet. En sådan är påkallad även därför, att flykten kan bero på
andra motiv än egentligt politiska. De sakliga övervägandena leda över i
de rättstekniska. Det är icke lätt att finna ett otvetydigt kriterium att
bygga på. Att begagna sig av formeln »sakna sitt hemlands beskydd«
är uppenbarligen otillfredsställande. Denna distinktion håller icke.39

Säkerligen måste man på något sätt direkt taga sikte på vederbörandes
egenskap av politisk flykting, eventuellt genom att bygga på 1951 års av
Sverige ratificerade flyktingkonvention eller på definitionen av politisk
flykting i 1954 års utlänningslag, 2 § andra stycket.40 Vore det otänkbart
att sedan en flykting vistats här några år få till stånd en auktoritativ
myndighetsprövning, varigenom han kunde få sin status fastställd med
verkan även privaträttsligt (ett slags »first papers«)? I sak kan man väl
säga, att det bör vara fråga om en person, som på grund av i hemlandet
rådande politiska och samhälleliga förhållanden (ej på grund av även-
tyrslystnad, ekonomiska svårigheter i allmänhet, vantrivsel i familjen el.
dyl.) lämnat detta land, som tillika ådagalägger en fast grundad avsikt
att icke återvända dit och av vilken man icke heller skäligen kan begära,
att han skall återvända. Innan domicilstatutet blir personalstatut (och
sålunda innan nyssnämnda myndighetsprövning borde ske), borde viss

37. Jfr 1951 års flyktingkonvention art. 12 mom. 1 (mot vilket moment Sverige
dock reserverade sig i samband med ratifikationen, av hänsyn till svensk
internationell privaträtt). Se vidare kungl. proposition 1954 nr. 134 s. 12, 25.

38. SvJT 1957 s. 530.
39. Eek i SvJT 1957 s. 529. Jfr NJA 1955 s. 571.
40. Konventionens art. 1 A punkt 2, Eek, Om främlingskap s. 157, samme förf. i

SvJT 1957 s. 534. Om förhållandet mellan konventionens definition och
utlänningslagens se nyss anf. kungl. proposition s. 19 f. (de allmänna defini-
tionerna täcka varandra ungefär). Se nu även SvJT i960 rf s. 30.
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tid förflyta. Om man t.ex. kräver två års domicil, behöver man i gen-
gäld icke fordra för mycket för själva grundandet av domicilet.

Till sist må betonas, att det som sagts i det föregående är tänkt som
ett diskussionsinlägg och icke innefattar en fullständig penetration av
alla tänkbara, delvis mycket komplicerade frågor. Bl.a. har frågan om
den närmare definitionen av begreppet domicil lämnats därhän. Det har
dock förutsatts, att begreppet i internationellt privaträttsliga samman-
hang skall ha en självständig karaktär och icke bindas vid skatterättsliga
regler, stadganden om den formella folkbokföringen (i Sverige mantals-
skrivningen) el.dyl. Domicilbegreppet får ej göras för komplicerat och
tekniskt betonat. Domicilet bör självständigt bedömas för varje person,
d.v.s, något »legalt«, härlett domicil för »bipersoner« bör ej finnas. I
stort sett bör en skillnad mellan »domicile« och »residence habituelle«
ej behöva upprätthållas.


