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Synpunkter ayseende forutsattningar att aterkalla Sveriges reservation
till 1954 ars FN-konvention om statslosa personers rattsliga stallning

Juridiska falcultetsnamnden vid Uppsala universitet noterar med tillfiedsstal-
lelse att ett arbete har inletts room Regeringskansliet i syfte att analysera for-
utsattningar for att aterkalla Sveriges reservation till artilcel 12.1 i ovan angi-
ven konvention (nedan: FN-lconventionen eller 1954 ars konvention). Pa
grund av att fakultetsnamnden kom att forbise mojligheten att inlcomma med
synpunkter room angiven tid kommer synpunkterna att nedan aterges i punkt-
form.

Det ar mycicet angelaget att utreda reseivationens aterkallelse.
Forutsatt att den standpunkt som kommer till uttryck i 7 kap. 3
§ IAL kan anges galla analogt room hela den internationella
persoivattens omrade, synes det givet att reservationen rote
fyller nagon fiinktion utan, tvai-tom, forvirrar. Bestammeisen i
7:3 IAL synes namligen i substans vara forenlig med vad som
foljer av bestammelsen i artikel 12.1 i FN-konventionen. (Han-
visningen i 7:3 IAL till lilcabehandling med medbor•ga~~e i hem-
viststaten/vistelsestaten ar dock rote langre helt tidsenlig i in-
ternationellt privatrattsliga situationer och bestammelsens kon-
struktion framstai• som onodigt invecklad.) I svensk rattspraxis
har hemvistet under de senaste 100 aren betralctats som den ut-
slagsgivande anlcnytningsfaktorn for statslosa personer for
rattsforhallanden av personlig, familjerattslig och aivsrattsiig
natur (se redan NJA 1914 s. 305 och NJA 1939 s. 96), vilicet ta-
lar for en analog tillampning. Den till Bogdan harledda uppfatt-
ningen (om en analog tillampning av zegeln i 7:3 IAL) fore-
sprakades aver av den moderna svenslca internationella privat-
rattens nestor, den fi•amlidne professorn Lennart Palsson (se L.
Palsson, Svensk rattspraxis i internationell familje- och arvsratt,
Norstedts, andra uppiagan 2006, s. 31).

Reservationen ayser en bestammelse i ett internationellt fordrag
som ska tolkas lconventionsautonomt, i enlighet med syftet, och
med beaktancie av innehallet i artikel 12.2.

Det ar rote belt givet vad som awes med "personal status/statist
personnel" i konventionens originallydelser. Medan ordet "sta-
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"skill", m.m.) scan franskans "statut" i stallet uppfattas som
"tiilampligt statut for• personrattsliga fi•agor", dvs. ett visst lands
lag som styr over en statslos persons persoivattsliga forhallan-
den. Svaret pa fragan om den ratta tolkningen paverkar givetvis
konsekvenserna av en reservation, resp. av reservationens upp-
havande. Fragans — och svarets relevans — ar givetvis inte en
fraga for Sverige att ensamt to stallning till, utan alla fordrags-
slutande stater berors.

Fakultetsnamnden vill passa pa att papelca att hela iden om ett
personstatut ar fullstandigt missvisande (liksom spraket: pe~~so-
ncrlstatut!) imodern internationell privatratt, atom nar let ges
ett mycket smalt innehall. De personrattsliga fragorna omfattar
enligt i svenslc raft etablerad uppfattning aven familje- och
arvsrattsliga fragor, vilka i sin tar lyder under olilca lagvalsreg-
ler som scan lcomma att hanvisa till olilca landei•s lagar. Ef-
tersom dessa regler numera i tiiltagande gradar av EU-rattsligt
unsprung ar inneborden av artikel 12.1 i FN-konventionen av
gemensamt intresse for och av allman betydelse inom EU:s
medlemsstater. Det innebar att Sverige vid forberedelse av
arendet bon samrada om nagot slags "unionsgemensam tolk-
ning" med de ovriga EU-stater som i lilchet med Sverige ar par-
ter till FN-konventionen.

En annan oklarhet nor begi~eppet "domicile" i artilcel 12.1.
Mycket talar for att let ar ett relativt oppet begrepp som nu-
mera val kan oversattas till "hemvist", sasom derma anknyt-
ningsfaktor definieras i 7:2 IAL och aven som den har kommit
att tollcas nar den anvands i EU:s familjerattsliga forordningar.
Helt givet ar dock delta inte.

Fakultetsnamnden (inner let vidare angelaget alt forespraka att
den nu aktuella utredningen inte begransas till att ayse Sveriges
reservation mot artilcel 12.1 i 1954 ars konvention. Sverige har
namligen gjort en motsvarande reservation mot den lilcalydande
bestammeisen i ai~tilcel 12.1 i FN:s flylctingkonvention av ar
1951. Reservationerna gar i en viss bemarkelse "hand i hand",
och grundar sig pa samma slags hansynstaganden. Regleringen
i 7:3 IAL for flylctingar lcannetecknas dock inte ails av samma
flexibilitet som enligt lager galley for statslosa personer, namli-
gen en tillampning av vistelselandets lag om den statsiosa sak-
nar hemvist. En konselcvens ar, enligt falcultetsnamndens erfa-
renhet, stoi• forvirring om vad som galley for den numera dif-
fiisa kategorin "flyktingar", inte minst genom att den s1c. tillfal-
liga lager endast ger raft till tillfalliga uppehallstillstand i Sve-
rige. Kan en skyddsbehovande person, med tilifalligt uppehalls-
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vilket lands lag slca da galla? Aven domsrattsprobiem kan upp-
komma. Som fakultetsnamnden forstar det ar Sverige tamligen
ensamt inom EU om att ha reseivez•at sig mot artilcel 12.1 i
flyktingkonventionen. Hur forhaller det sig med artikel 12.1 i
1954 ars lconvention? Hur manga andra EU-stater har en mot-
svarande reservation som Sverige? Med hansyn till att EU:s
medlemsstater i stor utstrackning omfattas av samma internat-
ionellt privatrattsliga bestammelser bor stallningstaganden om
tolkningen av konventionsforplilctelser m.m. goras unisont av
medlemsstaterna.

Avslutningsvis anser falcultetsnamnden att mycket synes tala for att reservat-
ionen aterlcalias, men (inner det vara angelaget att fragor som de ovan identi-
fierade forst utreds

Forslag till yttrande i delta arende har upprattats av professorn i internationell
privat- och processratt Maarit Jantera-Jareborg. Yttrandet har pa delegation
avgivits av juridiska fakultetens dekanus, professor Mattias Dahlberg.
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