
 

 

 

 

 

 

 

Oharmoniserad familjerätt i EU 
Problematik och lämpliga förändringar ur medborgarnas perspektiv 

Kandidatuppsats i affärsjuridik (EU-rätt) 

Författare:  Marica Jansson 

Handledare:  Peter Krohn 

Framläggningsdatum  2010-05-20 

Jönköping maj 2010 



 

 

Kandidatuppsats inom EU-rätt 

Titel: Oharmoniserad familjerätt i EU – Problematik och lämpliga föränd-

 ringar ur medborgarnas perspektiv 

Författare: Marica Jansson 

Handledare: Peter Krohn 

Datum:  2010-05-20 

Ämnesord: EU-rätt, internationell familjerätt, lagharmonisering 

 

Sammanfattning  

I EU garanteras fri rörlighet för personer. Medborgarna i EU:s medlemsstater har rätt att 

utan hinder röra sig fritt inom EU:s gränser vilket resulterar i en integrering av folken i 

Unionen. Till följd av integreringen uppkommer allt fler internationella familjerättsliga 

situationer och det är inte ovanligt att dagens familjer har internationella anknytningar. 

Makarna i ett gift par kan exempelvis ha olika medborgarskap. I en gränsöverskridande 

familjerättslig tvist tillämpas den internationella familjerätten i EU.  

Den internationella familjerätten består av särskilda gemensamma bestämmelser om 

domstols behörighet och bestämmelser om erkännande och verkställighet av domar. 

Några materiella familjerättsliga regler eller gemensamma lagvalsregler finns dock inte 

på den internationella familjerättens område i dagsläget utan dessa regleras nationellt. 

Avsaknaden av en gemensam materiell familjelagstiftning i EU föranleder åtskilliga 

problem i den internationella familjerätten då medlemsstaterna tillämpar sin egen mate-

riella familjerätt och dessa nationella familjrättsliga regler skiljer sig till stor del från 

varandra. Skillnaderna i de materiella familjelagstiftningarna drabbar medborgarna ne-

gativt då rättsläget i en medlemsstat eventuellt medför mindre förmånliga rättsverkning-

ar än enligt en annan medlemsstats interna lagstiftning. I och med att den internationella 

familjerätten inte heller innehåller några lagvalsregler är det även de nationella lagvals-

reglerna som tillämpas. Lagvalsregler pekar ut den tillämpliga nationella materiella rät-

ten vilken alltså ger upphov till problem i gränsöverskridande tvister. Den internationel-

la familjerätten ger ingen likalydande materiell lösning på gränsöverskridande tvister. 

Problematiken i den internationella familjerätten är således att medborgare i EU inte 

nödvändigtvis behandlas på samma sätt i medlemsstaterna även då förutsättningarna i 

en familjerättslig situation är likadana. Rättsosäkerhet, risk för diskriminering på grund 

av medborgarskap och eventuella hinder för den fria rörligheten för personer är exempel 

på hur medborgarna drabbas av den oharmoniserade internationella familjerätten i EU. 

En harmonisering av de materiella familjelagstiftningarna krävs så att medborgarnas rät-

tigheter tillgodoses på liknande villkor i alla EU:s medlemsstater. EU bör inte sträva ef-

ter gemensamma lagvalsregler då lagvalsreglerna likväl pekar ut materiell rätt. Det är i 

den materiella familjerätten som skillnader i rättstillämpningen uppkommer. För att för-

hindra sådana skillnader är det alltså en harmoniserad materiell familjerätt i EU som ef-

tersträvas. På grund av skillnaderna i nationell rätt är en harmonisering av reglerna inte 

okomplicerad och avvikelserna i den materiella rätten ger upphov till svårigheter att 

harmonisera de materiella reglerna genom exempelvis förordningar. En lämplig lösning 

är dock att överlämna harmoniseringsarbetet till EU-domstolen och doktrin för att på 

sikt nå en harmoniserad internationell familjerätt i EU.  
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Abstract 

The EU guarantees the free movement of persons. The citizens of the EU Member 

States have the right to move freely without barriers within the EU borders and this re-

sult in an integration of the peoples in Europe. The integration result in several interna-

tional family relationships. It is not unusual in the present situation that families have 

international relations. For example, spouses in a married couple may have different na-

tionality. The international family law in Europe is applicable in case of a cross-border 

family dispute. 

The international family law consists of specific common rules on jurisdiction and rules 

on recognition and enforcement of judgments. There is no substantive family law or 

conflict-of-law rules in the international family law in the present situation. National 

law regulates the substantive law and the conflict-of-law rules. Since all Member States 

applies its own substantive family law, and the fact that national family law rules may 

differ in many cases, the absence of a common substantive family law in the EU cause 

issues in international family law. The differences in the substantive family laws affect 

citizens negatively in case of one Member State imposes less favorable legal effects 

compared to the internal law of another Member State. The national conflict-of-law 

rules apply since the international family law does not include any conflict-of-law rules. 

The conflict-of-law rules identifies the applicable national substantive law which gives 

rise to the problems in cross-border disputes. The international family law has no subs-

tantive solution to the cross-border disputes. The issues in international family law are 

that EU citizens are not necessarily treated the same way in all Member States even if 

the circumstances in a family law situation are identical. Legal uncertainty, risk of dis-

crimination on grounds of nationality and possible obstacles to the free movement of 

people in the EU are examples of how citizens are affected by the divergences in inter-

national family law in the EU. 

A harmonisation of substantive family law is required to meet the citizens' rights under 

similar conditions in all Member States. However, the EU should not strive for common 

conflict-of-law rules since these rules only specify the substantive law. Differences in 

judicial practice arise in the substantive family law. A harmonised substantive law in 

the EU is required to avoid such differences. A harmonisation of these rules is complex 

due to the differences in national law. For example, the differences in the substantive 

law give rise to difficulties to harmonise the substantive rules by means of regulations. 

An appropriate solution for the harmonisation of substantive law is to let the Court of 

Justice of the European Union and the literature achieve a harmonised international 

family in Europe in due time. 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

Europeiska unionen är en gemenskap som, i enlighet med Fördraget om Europeiska 

unionen, strävar efter en inre marknad där fri rörlighet garanteras.
1
 De fyra friheterna 

för fri rörlighet inom EU:s gränser tillförsäkras varor, kapital, personer och tjänster och 

finns stadgade i Fördraget om EU:s funktionssätt.
2 

 Medborgarna i EU:s medlemsstater 

har följaktligen rätt att fritt röra sig mellan medlemsstaterna utan att hindras av staternas 

lagstiftningar eftersom medborgarna garanteras ett upprätthållande av den fria rörlighe-

ten inom unionen. 

Utvecklingen i Europa tyder på att allt fler flyttar inom gemenskapen då en internationa-

lisering är ett naturligt steg med anledning av de fria rörligheterna. Integrationen mellan 

medborgarna i EU är således även allt större i familjeförhållanden då utländska anknyt-

ningar i familjeförhållanden är vanliga i dagens samhälle. I EU strävas det efter att la-

garna är i stort sett enhetliga så att hinder för den fria rörligheten mellan medlemsstater-

na inte uppkommer. På vissa områden har unionen inte befogenhet att styra över de na-

tionella lagarna. Därmed finns det färre gemensamma regler på de områden som med-

lemsstaterna reglerar. Den nationella familjerätten är exempel på regler som EU inte har 

befogenhet över. På familjerättens område varierar dessutom de nationella materiella 

familjerättslagarna i EU:s medlemsstater till stor del. Då EU sträcker sig över ett stort 

geografiskt område beror skillnader i de nationella rättsordningarna exempelvis på lan-

dets historia, kultur och religion.  

Olikheter mellan reglerna i medlemsstaterna minskar rörligheten mellan staterna och en 

mindre rörlighet påverkar i sin tur integrationen mellan folken i medlemsstaterna nega-

tivt. Svårigheter och oförutsebarhet för unionsmedborgare att veta hur en annan med-

lemsstat tillämpar sina familjerättsliga regler leder alltså till en rättsosäkerhet som hind-

rar den fria rörligheten för personer.
3 

Det är inte utan svårigheter som en enskild person 

kan sätta sig in i en annan medlemsstats lagtext och förstå vilka rättsverkningar perso-

nens familjeförhållande har i det landet. Eftersom det varken finns en enhetlig materiell 

familjelagstiftning eller gemensamma lagvalsregler i EU förekommer det sålunda en 

rättsosäkerhet för enskilda personer på grund av svårigheter för personerna i fråga att 

förutse rättsverkningarna av sina handlingar. Oförutsebarheten leder i sin tur till att hin-

der uppkommer för personer att fritt röra sig inom EU:s gränser av den orsaken att de 

familjerättsliga reglerna inte är uniforma i EU.  

Rättsverkningarna utifrån nationell familjerätt i EU kan inte helt enkelt överblickas i nu-

läget då reglerna inte nödvändigtvis behöver vara likadana. Det ligger i varje enskild 

persons intresse att veta hur den egna situationen påverkas av sin hemstats familjelag-

stiftning men även hur en annan stats regler berör ett rättsförhållande. Att en enskild 

person har överblick över alla medlemsstaters nationella familjelagstiftning kan dock 

inte begäras. I takt med att de nationella familjerättsliga reglerna inte är överblickbara 

försvåras den fria rörligheten för personer i EU. Samarbetet mellan medlemsstaterna 

medför att varierande regler inte ska hindra en person att flytta till en annan medlems-

stat. Den fria rörligheten kan dock alltså i vissa fall hindras när en person hindras flytta 

                                                 
1
 Artikel 3.3 FEU. 

2
 Artikel 26.2 FEUF. 

3
 Jänterä-Jareborg, Maarit, Internationell familjerätt, SvJT 2000, s. 298. 



 

 
2 

till en annan medlemsstat i EU då tillämpliga familjerättsliga regler kan vara mindre 

fördelaktiga i den staten än om de regler som finns i personens hemland skulle applice-

ras på situationen.  

En belysning av hinder mot fri rörlighet för personer som uppkommer i dagsläget i EU 

med anledning av den oharmoniserade materiella familjelagstiftningen i medlemsstater-

na är nödvändig för att klargöra rättsområdet. Det är likaså nödvändigt att se över ut-

vecklingen av den internationella familjelagstiftningen mot en eventuell harmonisering 

av de nationella lagarna och internationella lagvalsregler på familjerättens område. 

1.2 Syfte 

Syftet är att klargöra den familjerättsliga problematiken som uppstår för enskilda med-

borgare i Unionen på grund av de oharmoniserade internationella familjerättsliga reg-

lerna i EU. Vidare är syftet att utreda, med anledning av harmoniseringsåtgärder i den 

internationella familjerätten, hur medborgarna påverkas av en harmonisering av de ma-

teriella familjerättliga lagstiftningarna i medlemsstaterna samt stadgande av enhetliga 

lagvalsregler i EU för att med hänsyn därtill konstatera vilken lösning som är mest för-

månlig för medborgarna. 

1.3 Metod och material 

Syftet uppnås genom en förklaring av dagens rättsläge på familjerättens område i EU 

med exempel och en närmare belysning av problem som kan antas vara hinder för den 

fria rörligheten för personer, på grund av rättsosäkerheten på familjerättens område vid 

gränsöverskridande frågor, illustreras med dagens skiftande sambolagstiftningar i EU. 

Vidare sker en analys av en eventuell harmonisering av familjerätten med utgångspunkt 

i huruvida en harmoniserad materiell familjelagstiftning och gemensamma lagvalsregler 

bör finnas i EU. 

Rättskälleläran
4 

används för att beskriva EU-rätten på familjerättens område där både 

lagstiftning och vedertagna principer förklaras men även hur EU-rätten förhåller sig till 

nationell rätt. Primär- och sekundärrätten i unionen är båda intressanta och tas i beak-

tande för att ge en helhetsbild av dagsläget i EU. Utgångspunkten är EU-rättsliga regler 

och principer men även relevant doktrin såsom litteratur och artiklar och till viss del 

praxis från EU-domstolen är lämpliga källor. De EU-rättsliga regler som finns på områ-

det diskuteras i sitt sammanhang och en problemorienterad metod används för att analy-

sera dagens rättsläge och problem utifrån den oharmoniserade materiella familjelagstift-

ningen och familjerättsliga lagvalsreglerna i EU. Även internationella konventioner be-

rörs delvis då den internationella familjerätten påverkas av sådana EU-rättsliga instru-

ment.  

För en diskussion angående problemen som finns idag presenteras alltså aktuell EU-

rättslig men även till viss del nationell lagstiftning. På grund av att EU-rätten inte tolkas 

likadant som nationell rätt används olika metoder vid tolkningen av respektive rätt. I 

och med att alla medlemsstater har varierande materiell familjelagstiftning och att EU-

rätten inte innehåller någon gemensam lagstiftning inom den materiella familjerätten är 

det EU-rättens förhållande till nationell rätt som styr metoden men även materialet då en 

                                                 
4
 Sandgren, Claes, Rättsvetenskap för uppsatsförfattare – Ämne, material, metod och argumentation, 

andra upplagan, Norstedts juridik, Stockholm, 2008, s. 36. 
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del rättsjämförelser utförs. EU-rätten tolkas med bakgrund av de EU-rättsliga principer-

na och nationell rätt tolkas i sitt sammanhang enligt materiell rätt.  

Förarbeten saknas i EU-rätten och därför kan endast primär- och sekundärrätten använ-

das för en analys. Ett antal KOM-dokument och grönböcker som kan liknas vid förarbe-

ten är dock källor som tas i beaktande. Praxis är inte omfattande som berör det specifika 

området som anses vara av intresse för framställningen vilket innebär att praxis endast 

till viss del kan hänvisas till vid diskussion och analys. För analysen är det framförallt 

åsikter i doktringen som är intressanta. Litteraturen där ledande författare uttrycker sin 

åsikt i frågan om en eventuell harmonisering av familjerätten i EU består till största de-

len av artiklar men frågan diskuteras även delvis i vanlig doktrin. Litteraturen innehåller 

i viss mån personliga värderingar men även objektiva bedömningar av rättsläget före-

kommer. Något som inte mer än i stora drag presenteras är hur den fria rörligheten för 

personer begränsas av de differentierande nationella familjelagstiftningarna i praktiken. 

Några praktiska problem som nämns härleds från rättsfall eller doktrin medan andra 

diskuteras utifrån hypoteser för att påvisa de faktiska hinder mot fri rörlighet för perso-

ner som uppkommer i dagsläget. 

En objektiv synvinkel används vid diskussionerna angående utvecklingen av den inter-

nationella familjerätten i EU. Eventuella harmoniseringsåtgärder i den internationella 

familjerätten kommenteras för att sedan dra slutsatser utifrån de åsikter som presenteras 

i diskussionen. En analys kring hur medborgare påverkas av harmoniserade materiella 

regler respektive gemensamma lagvalsregler förs löpande i sina sammanhang. I ett skiljt 

avslutande kapitel sammanfattas resultaten utifrån resonemangen i den föregående ana-

lysen. 

1.4 Avgränsning 

Den EU-rättsliga regleringen av familjerätten, till viss del likaså nationell materiell fa-

miljerätt, behandlas i sitt sammanhang med exempel i diskussionen om hinder för fri 

rörlighet för personer i EU. De problem som nämns inom de olika nationella familjelag-

stiftningarna begränsas till de som är intressanta för framställningen och påvisar de 

största skillnaderna i medlemsstaternas materiella familjerätt. Uppsatsen utgår från de 

enskilda EU-medborgarnas perspektiv. 

EU-rättsliga principer och lagvalsregler förklaras inte alltför djupgående utan dessa ses 

som en bakgrund för hur rättläget ser ut idag. Dagens rättsläge exemplifieras med even-

tuella hinder mot fri rörlighet för personer. Ett specifikt problem inom sambolagstift-

ningen i EU diskuteras mer ingående för att ge en närmare utredning av läget för den in-

ternationella familjerätten. Fokus ligger på hinder inom äktenskapsrätten och diskussio-

nen berör inte gränsöverskridande frågor som exempelvis berör arv och barnens rätt. De 

hinder som bedöms vara rättfärdigade läggs det ingen vikt vid i uppsatsen och istället är 

det de faktiska problem som kvarstår som hinder som är intressanta för diskussionen. 

Diskussionen, för att redogöra hur rättsläget ser ut idag på familjerätten område i sam-

band med hinder för fri rörlighet för personer, förs alltså utifrån perspektivet från en en-

skild medborgare i EU. Hur en enskild person påverkas negativt av varierande nationell 

familjelagstiftning är intressant ur diskussions- och analyssynpunkt utifrån fri rörlighet 

för personer. Det är den enskilda personen i sig som är intressant för resonemanget vil-

ket betyder att det är den sociala delen av fri rörlighet för personer som diskuteras och 

inte den ekonomiska aspekten. Den sociala aspekten av fri rörlighet för personer belyser 
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medborgaren som en individ som innehar den personliga rätten att fritt röra sig mellan 

medlemsstaterna, till exempel att bo i en annan stat, medan den ekonomiska aspekten 

ger uttryck för en arbetstagare som tillför ett ekonomisk värde i unionen.
5 

Den fria rör-

ligheten för företag och etableringar är inte en del av framställningen.  

Åsikterna kring huruvida en harmonisering av familjerätten i EU är önskvärd eller inte 

diskuteras objektivt utifrån ett antal författares syn på rättsutvecklingen. Ställningsta-

gandena i litteraturen är intressanta med anledning av en analys och diskussion av mate-

rialet. Vilka effekter som en gemensam europeisk materiell familjelagstiftning och ge-

mensamma lagvalsregler ger medborgarna i EU behandlas inte i detalj utan endast över-

siktligt.  

1.5 Disposition 

I ett inledande kapitel förklaras de fundamentala grunderna och principerna i EU-rätten 

för att ge en bakgrund för diskussionen kring problematiken i den internationella famil-

jerätten. Den internationella familjerätten är en del av EU-rätten och behandlas i det föl-

jande kapitlet där relevanta problem, som grundar sig på skillnader i nationell lagstift-

ning och avsaknad av harmoniserade EU-regler, presenteras. Diskussionen om sambo-

lagstiftningen i samma kapitel ägnas åt ett problem som ska ses som ett illustrativt ex-

empel på ett hinder för den EU-rättsliga principen om fri rörlighet i Unionen.  

I det sista kapitlet lyfts åsikter av ledande författare på området fram och kommenteras 

gällande huruvida den internationella familjerätten bör utvecklas mot eventuellt harmo-

niserade materiella regler eller gemensamma lagvalsregler. Vidare diskuteras och analy-

seras i det avslutande kapitlet åsikterna kring hur en eventuell harmonisering av familje-

rätten i EU bör utvecklas och de mest väsentliga slutsatserna i analysen sammanfattas 

och kommenteras för att nå en slutsats.  

                                                 
5
 Craig, Paul och de Búrca, Gráinne, EU law – Texts, Cases and Materials, fjärde upplagan, Oxford Uni-

versity Press, New York, 2008, s. 743. 
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2 Grundläggande EU-rätt 

2.1 Fördrag 

Gemenskapen i EU grundas på ett internationellt samarbete mellan medlemsstaterna. 

Medlemsstaterna har skrivit under fördrag som utgör grundreglerna, primärrätten, för 

det europeiska samarbetet. Fördragen är sålunda mellanstatliga avtal vilka utgör grun-

den för samarbetet i unionen genom att exempelvis reglera unionens befogenheter, 

funktionssätt och principer för samarbetet mellan medlemsstaterna.
6
 Grundfördragen är 

FEU, FEUF och Euratom-fördraget och dessa grundfördrag kan ändras genom ändrings-

fördrag.
7
 Från och med den första december år 2009 är Lissabonfördraget i kraft i EU 

och är följaktligen det senast gällande ändringsfördraget. 

2.2 Rättsakter 

EU:s institutioner utarbetar både förordningar och direktiv, sekundärrätt, som medlems-

staterna rättar sig efter. Enligt artikel 288 FEUF ska institutionerna bland annat anta 

förordningar, direktiv och beslut i sin verksamhet. De tre rättsakterna förordningar, di-

rektiv och beslut skiljer sig från varandra i tillämpligheten för medlemsstaterna. Förord-

ningar är direkt tillämpliga i sin helhet i alla medlemsstater medan direktiv ska imple-

menteras av den medlemsstat som är berörd av direktivet, på ett sätt som medlemsstaten 

får välja, för att uppnå det resultat som EU kräver av medlemsstaten.
8
 När medlemssta-

terna för in ett direktiv i sin lagstiftning ska de göra det i ljuset av ordalydelsen och syf-

tet med direktivet.
9
 Direktiv kan förövrigt ha direkt effekt och då även åberopas av en-

skilda medborgare mot staten och inte endast av medlemsstaten i fråga.
10 

Beslut gäller 

de som beslutet är riktat till. Unionen kan dessutom ge medlemsstaterna rekommenda-

tioner och yttranden. Medlemsstaterna är inte bundna av rekommendationer och yttran-

den utan dessa är endast just en rekommendation eller ett yttrande som unionen ger 

medlemsstaten i fråga.
11

 

2.3 Fundamentala principer 

2.3.1 EU-rättens företräde och direkt effekt 

Förhållandet mellan EU-rätten och nationell rätt styrs av flera principer vilka härleds ur 

både fördrag och praxis och har stor betydelse för tillämpningen av EU-rätten. Fördra-

gen nämner inte principen om EU-rättens företräde då den har utvecklats genom praxis 

från EU-domstolen.
12

 Principen om EU-rättens företräde betyder att EU-rätten står över 

den nationella rätten i de olika medlemsstaterna i den betydelsen att EU-rätten vinner 

                                                 
6
 Artikel 1 FEUF och artikel 1 FEU. 

7
 http://www.eu-upplysningen.se/Lagar-och-regler/Om-EUs-fordrag/.  

8
 Artikel 288 FEUF. 

9
 Mål C-14/83 Sabine von Colson och Elisabeth Kamann mot Land Nordrhein-Westfalen [1984] ECR 

1891, punkt 26. 
10

 Mål 41/74 Yvonne van Duyn mot Home Office [1974] ECR 1337, punkt 12. 
11

 Artikel 288 FEUF. 
12

 Mål 6/64 Costa mot ENEL [1964] ECR 585 och mål 26/62 NV Algemene Transporten Expeditie On-

derneming van Gend en Loos mot Nederlandse Administratie der Belastingen [1963] ECR 13 (Van 

Gend en Loos). 
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företräde framför en viss medlemsstats egna interna lagar vid lagkonflikt.
13

 En nationell 

bestämmelse får inte strida mot EU-rätten. Unionen tilldelas en del av medlemsstaternas 

suveränitet i samarbetet mellan staterna och EU tar då över bestämmanderätten i den del 

som nationella myndigheter inte har befogenhet över reglerna, vilket förklaras närmare 

nedan.
14

  

Även principen om direkt effekt har utvecklats genom praxis
15

 i EU-domstolen. De bin-

dande bestämmelser som finns i EU-fördrag och förordningar kan enligt principen om 

direkt effekt åberopas och vara direkt tillämpliga för medborgare i medlemsstaterna in-

för nationella domstolar. Direkt effekt betyder alltså att även enskilda personer, och inte 

endast medlemsstaten, kan åberopa en fördragsbestämmelse som anses ha direkt effekt 

och därmed få sin rätt igenom.
 
Villkoren för att direkt effekt ska uppkomma är enligt 

domstolen att en bestämmelse ska vara tydlig, precis och ovillkorlig.
16

 

2.3.2 Legalitetsprincipen 

Det finns gränser inom vilka unionen ska handla för att inte överskrida sin befogenhet 

enligt legalitetsprincipen. Legalitetsprincipen kallas också för principen om tilldelade 

befogenheter oh betyder att Unionens befogenheter att bestämma över medlemsstaterna 

endast gäller till den del som unionen genom fördrag har tilldelats befogenhet av med-

lemsstaterna inom ett visst område i nationell rätt.
17

 I de fall som unionen inte har någon 

befogenhet är det medlemsstaterna själva som har befogenhet och suveränitet på områ-

det i fråga.
18

 Lissabonfördraget innehåller en så kallad kompetenskatalog som anger 

inom vilka områden unionen har befogenhet och vilka befogenheter som medlemssta-

terna behåller.
19

  

2.3.3 Subsidiaritetsprincipen 

Som tidigare nämnts är det inte på alla områden som unionen har befogenhet att be-

stämma över medlemsstaterna. Principen om subsidiaritet innebär att även om Unionen 

inte har exklusiv befogenhet på ett område ska Unionen företa en åtgärd på det området 

om målen för åtgärden inte kan uppfyllas av medlemsstaterna på ett lika ändamålsenligt 

sätt som unionen har möjlighet att göra.
20

 Principen är en reglering om hur EU bör age-

ra.
21

 Det är bara då EU inte har exklusiv kompetens som subsidiaritetsprincipen är till-

lämplig. Vid fall som ligger inom EU:s kompetensområde, det vill säga där EU har be-

fogenhet, är unionen inte skyldig att beakta principen om subsidiaritet.
22

 Besluten i EU 

ska i övriga fall fattas så nära medborgarna som möjligt för att vara effektiva.
23

 Med-

lemsstaternas kompetens är således inte beroende av EU på alla områden förutom då 

EU är bättre lämpad för att vidta en åtgärd. 

                                                 
13

 Mål 106/77 Amministrazione delle Finanze dello Stato mot Simmenthal SpA [1978] ECR 629, punkt 

21. 
14

 Se kapitel 2.3.2. och artikel 2.1 FEUF. 
15

 Van Gend en Loos och mål 39/72 Commission mot Italy [1973] ECR 101. 
16

 Van Gend en Loos. 
17

 Artikel 5.1 FEU. 
18

 Artikel 5.1 och 5.2 FEU. 
19

 Artikel 2-6 FEUF. 
20

 Artikel 5.1 och 5.3 FEU. 
21 

Melin, Mats och Schäder, Göran, EU:s konstitution – Maktfördelningen mellan den europeiska unio-

nen, medlemsstaterna och medborgarna, sjätte upplagan, Norstedts Juridik, Stockholm, 2004, s. 55. 
22 

Craig, P och De Búrca, G, EU law – Texts, Cases and Materials, s. 101. 
23

 Artikel 10.3 FEU. 
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2.3.4 Proportionalitetsprincipen 

Fördragen ska uppfyllas av unionen men enligt proportionalitetsprincipen ska de åtgär-

der som unionen företar inte gå utöver vad som är nödvändigt för att nå målen i fördra-

gen.
24

 Det är alltså en begränsning av unionens befogenhet att följa proportionalitets-

principen. Principen behandlar hur EU:s handlande bör utformas.
25

 Principen leder till 

att unionens åtgärder vid fördragsuppfyllande ska vara ändamålsenliga och nödvändiga, 

då de förfaranden som är minst restriktiva för medlemsstaterna och medborgarna i EU 

ska tillämpas, och samtidigt inte vara oproportionerliga för att uppnå sitt syfte.
26

   

2.3.5 Lojalitetsprincipen 

Medlemsstaterna ska samarbeta lojalt i unionen för att uppfylla fördragen, genom att 

vidta lämpliga åtgärder för att arbeta tillsammans i unionen mot de mål som finns i för-

dragen.
27 

Unionen ska ha ett nära samarbete med medlemsländerna i EU. De målsätt-

ningar som finns i fördragen ska medlemsstaterna och unionen gemensamt sträva mot 

och målen ska inte motarbetas av medlemsstaterna. 

2.3.6 Diskrimineringsförbud 

I EU är ett av de värden och mål som eftersträvas i fördragen ett förbud mot diskrimine-

ring.
28

 Diskriminering får inte förekomma i någon form som grundar sig på kön, ras el-

ler etniskt ursprung, religion eller övertygelse, funktionshinder, ålder eller sexuell lägg-

ning. Det föreligger alltså ett diskrimineringsförbud, mot både direkt och indirekt 

diskriminering, som även täcker diskriminering på grund av nationalitet.
29

  

För fri rörlighet för personer i EU krävs det att alla medborgare i medlemsstaterna be-

handlas lika och på samma villkor oavsett vilket land personen kommer ifrån. Ingen 

medborgare i EU får bli utsatt för diskriminering, varken direkt eller indirekt, på grund 

av sin nationalitet. Diskriminering kan alltså ske genom å ena sidan direkt diskrimine-

ring och å andra sidan indirekt diskriminering. Den direkta diskrimineringen innebär att 

en stat sätter den diskriminerade personen i fråga i en sämre ställning med en nationell 

regel jämfört med om en nationell medborgare skulle vara i samma situation. Direkt 

diskriminering grundar sig alltså på personens nationalitet som sådan. Indirekt diskrimi-

nering däremot behöver inte grundas på nationaliteten i sig men tillämpningen av till 

synes neutrala regler medför diskriminerande effekter för den utsatta personen.  

Principen om icke-diskriminering, med andra ord likabehandlingsprincipen, medför en-

ligt praxis att jämförbara förhållanden inte får behandlas på olika sätt och att förhållan-

den som är olika inte får behandlas som likadana.
30 

En likabehandling av situationer i 

jämförbara fall är därmed avsedd.  

                                                 
24

 Artikel 5.4 FEU. 
25

 Melin, M och Schäder, G, EU:s konstitution – Maktfördelningen mellan den europeiska unionen, med-

lemsstaterna och medborgarna, s. 55. 
26 

Mål C-331/88 The Queen mot Minister of Argiculture, Fisheries and Food och Secretary of State for 

Health, ex parte: Fedesa m.fl. [1990] ECR I-4023, punkt 13. 
27

 Artikel 4.3 FEU. 
28

 Artikel 2 och 3.3 FEU. 
29

 Artikel 10 och 18 FEUF. 
30

 Se till exempel mål C-391/97 Frans Gschwind mot Finanzamt Aachen–Aussenstadt [1999] ECR I-

5451, punkt 21. 
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2.4 Lagvalsregler 

 

Det finns särskilda regler i EU som avgör vilken stats nationella lag som ska tillämpas 

när det uppstår en lagkonflikt mellan flera medlemsstaters lagar. Reglerna som pekar ut 

ett visst lands lag kallas lagvalsregler och finns stadgade i EU-förordningar. Rom I- och 

Rom II- förordningarna behandlar avtalstvister respektive utomobligatoriska tvister 

inom vilka den internationella familjerätten inte faller in.
31 

Den internationella familje-

rätten innehåller inte några lagvalsregler. Bryssel II-förordningen reglerar exempelvis 

inte några lagvalsregler vid frågor som rör skilsmässa eller barn.
32 

Hur den internatio-

nella familjerätten påverkas av en eventuell utveckling mot gemensamma lagvalsregler 

behandlas längre fram i kapitel 4. 

2.5 En inre marknad 

Inom EU:s gränser finns en så kallad inre marknad.
33 

Den inre marknaden är den fria 

rörligheten för varor, tjänster, kapital och personer. Den fria rörligheten mellan med-

lemsstaterna innebär att samtliga varor, tjänster, kapital och personer i EU fritt kan röra 

sig mellan medlemsstaternas territorium. Den inre marknaden bidrar således till en om-

fattande handel mellan medlemsstaterna och handeln och integrationen mellan med-

lemsstaterna påverkas alltså positivt av den inre marknaden. Schengenavtalet
34

 reglerar 

den fria rörigheten för personer i den inre marknaden men som snart ska förklaras vida-

re finns även den fria rörligheten för personer stadgad i FEU och i FEUF. 

2.6 Fri rörlighet för personer 

2.6.1 Definition 

FEU och FEUF stadgar att fri rörlighet ska garanteras för personer inom EU.
35

 De fyra 

grundläggande friheterna i EU-rätten är som tidigare nämnts fri rörlighet för varor, 

tjänster, kapital och personer. Den fria rörligheten för personer är alltså en av de fyra 

friheterna och garanteras medlemsstaternas medborgare. Med fri rörlighet för personer 

menas att medborgare fritt kan röra sig mellan medlemsstaterna utan att begränsas eller 

hindras. Samarbetet i unionen mellan staterna leder till att personer inom EU:s gränser 

mer lättillgängligt kan flytta mellan staterna, att den inre marknaden i unionen upprätt-

hålls och att folken integreras över gränserna. Det finns även direktiv på området som 

bidrar till upprätthållandet av den fria rörligheten för personer.
36

 

                                                 
31 

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 593/2008 av den 17 juni 2008 om tillämplig lag för 

avtalsförpliktelser (Rom I), Europeiska unionens officiella tidning, L 177, 4.7.2008 och Europaparla-

mentets och rådets förordning (EG) nr 864/2007 av den 11 juli 2007 om tillämplig lag för utomobligato-

riska förpliktelser (Rom II), Europeiska unionens officiella tidning, L 12, 16.1.2001. 
32

 Rådets förordning (EG) nr 1347/2000 av den 29 maj 2000 om domstols behörighet och om erkännande 

och verkställighet av domar i äktenskapsmål och mål om föräldraansvar för makars gemensamma barn 

(tidigare Bryssel II). 
33

 Artikel 3.3 FEU. 
34

 Rådets beslut av den 20 maj 1999 om fastställande av Schengenregelverket, i enlighet med relevanta 

bestämmelser i Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen och Fördraget om Europeiska 

unionen, i syfte att besluta om den rättsliga grunden för samtliga de bestämmelser och beslut som utgör 

Schengenregelverket (1999/435/EG). 
35

 Artikel 3.2 FEU och artikel 45-48 FEUF. 
36

 Se till exempel direktiv 2004/38/EG av den 29 april 2004 om unionsmedborgares och deras familje-

medlemmars rätt att fritt röra sig och uppehålla sig inom medlemsstaternas territorier och om ändring av 
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Den fria rörligheten för personer kan delas upp i ekonomiska och sociala avseenden där 

den sociala delen är intressant ur en familjerättslig synvinkel. Den fria rörligheten för 

personer medför exempelvis sociala fördelar för enskilda personer som väljer att flytta 

till en annan medlemsstat av personliga skäl för att flytta ihop med en make eller maka. 

Reglerna gynnar på så sätt de europeiska folkens integration.
37

 En gemenskap utan någ-

ra gränser för folken samman och bildar en union som består av medlemsstater som 

välkomnar alla medborgare i EU att röra sig fritt mellan staterna.  

2.6.2 Begreppet personer 

Begreppet person används då det talas om fri rörlighet för just personer men i själva ar-

tikeln nämns arbetstagare.
38

 Det finns ingen definition av arbetstagare i fördraget då det 

stadgas vilka personer som har fri rörlighet i EU. I praxis förklaras definitionen av en 

arbetstagare som uppdelad i två aspekter; en ekonomisk och en social aspekt.
39

 Den so-

ciala delen av varje enskild person är intressant ur familjerättsligt hänseende. Uppdel-

ningen i en ekonomisk och en social aspekt leder till att den fria rörligheten för personer 

till exempel betyder att en självständig arbetstagare kan arbeta i en valfri medlemsstat 

utan att hindras och att en enskild individ har rätt att flytta till den medlemsstat där per-

sonen önskar bo. Det regleras även att varje unionsmedborgare har fri rörlighet inom 

EU om inte fördragen innehåller en begränsning.
40 

Detta leder till att alla medborgare i 

unionen har rätt att fritt röra sig mellan medlemsstaterna utan hinder. 

2.6.3 Hinder för fri rörlighet 

Fri rörlighet är, som tidigare nämnts, garanterad för medborgare i EU:s medlemsstater 

och får därför inte begränsas av nationell rätt. Nationella beslut får inte gå emot EU-

rätten och alltså kränka den fria rörligheten för personer. Det kan ibland uppstå hinder 

mot fördragsrättigheten att fritt röra sig mellan medlemsstaterna. De hinder som upp-

kommer mot fri rörlighet för personer utgör således ett fördragsbrott vilka inte kan an-

ses gällande då den inre marknaden inte kan upprätthållas om hinder föreligger. Åtgär-

der vidtas för att undanröja hindren och upprätthålla den fria rörligheten i EU.  

Ett exempel på hinder för den fria rörligheten för personer är då en engelsk medborgare 

behandlas på ett annat sätt än en svensk medborgare i samma medlemsstat. Principen 

om icke-diskriminering, och därmed principen om likabehandling, är en viktig del för 

fri rörlighet i unionen.
41

 Om diskriminering tillåts uppkommer hinder som begränsar 

personers frihet att exempelvis välja vilket land i EU som personen kan arbeta i. 

                                                                                                                                               
förordning (EEG) nr 1612/68 och om upphävande av direktiven 64/221/EEG, 68/360/EEG, 

72/194/EEG, 73/148/EEG, 75/34/EEG, 75/35/EEG, 90/364/EEG, 90/365/EEG och 93/96/EEG (direktiv 

2004/38/EG om unionsmedborgares och deras familjemedlemmars rätt att fritt röra sig och uppehålla 

sig inom medlemsstaternas territorier). 
37

 Craig, P och De Búrca, G, EU law – Texts, Cases and Materials, s. 743. 
38

 Se artikel 45 FEUF. 
39 

Mål 53/81 D.M. Levin mot Staatsecretaris van Justitie [1982] ECR 1035. 
40

 Artikel 21 FEUF. 
41

 Tridimas, Takis, The General Principles of EU Law, andra upplagan, Oxford EC Law Library, New 

York, 2006, s. 60. 
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2.7 Europeiskt medborgarskap 

För att folken i medlemsstaterna ska känna samhörighet med EU introducerades be-

greppet EU-medborgarskap.
42

 En gemenskap med medlemsstater vilken medborgarna 

har en gemensam känsla för är starkare än om varje stat endast ser till sina egna behov 

och rättigheter. Att vara unionsmedborgare ska utgöra grunden för medborgarnas ställ-

ning i EU:s medlemstater.
43 

 

Det är endast medborgarna i medlemsstaterna som kan erhålla EU-medborgarskap.
44 

EU-medborgarskapet är alltså exklusivt för Unionens medborgare och har både en juri-

disk och känslomässig betydelse.
45 

För att erhålla ett EU-medborgarskap är det nationa-

liteten som formellt sammanbinder medborgarna. Det är, som ovan nämnts, endast 

medborgare i medlemsstaterna som kan ha ett europeiskt medborgarskap och på grund 

av kravet att en person ska vara medborgare i en medlemsstat är det alltså nationaliteten 

som avgör om en person har rätt till EU-medborgarskap. Det är medlemsstaterna som 

avgör om en person har nationalitet i medlemsstaten i fråga och inte EU som bestämmer 

de kriterierna.
46 

Utifrån nationaliteten får medborgare både rättigheter och skyldigheter 

gentemot EU då ett EU-medborgarskap uppkommer.
47

 Unionsmedborgarskapet är dock 

skiljt från det nationella medborgarskapet så det ena utesluter på det sättet inte det 

andra.
48 

Känslan av en gemensam identitet och samhörighet för individerna i EU är en 

så kallad psykologisk del av det europeiska medborgarskapet och förstärks av ett 

gemensamt EU-medborgarskap.
49

 Europaflaggan och europahymnen är exempel som 

medför en större känsla av tillhörighet i Unionen för medborgarna.
50

 

Det är inte själva begreppet utan betydelsen och innebörden av ett EU-medborgarskap 

som är intressant. Innebörden av EU-medborgarskapet är, som ovan nämnts, både juri-

diskt och känslomässigt laddat. EU-medborgarskapet kan anses ge vidare rättigheter för 

medborgarna att röra sig fritt inom Unionen, även för de personer som inte utför en 

ekonomisk aktivitet.
51 

Den fria rörligheten för personer påverkas positivt av EU-

medborgarskapet då medborgare erhåller ytterligare en grund för den personliga rättig-

heten att fritt kunna röra sig utan hinder inom medlemstaternas gränser. 

                                                 
42

 Barnard, Catherine, The Substantive Law of the EU – The Four Freedoms, andra upplagan, Oxford 

University Press, 2007, s. 409 och se artikel 9, FEU. 
43

 Se till exempel mål C-184/99 Rudy Grzelczyk mot Centre public d’aide sociale d’Ottignies-Louvain-a-

Neuve [2001] ECR I-6193, punkt 31 och mål C-413/99 Baumbast mot Secretary for the Home De-

peartment [2002] ECR I-7091, punkt 82.  
44

 Artikel 20.1 FEU. 
45

 Barnard, C, The Substantive Law of the EU – The Four Freedoms, s. 446. 
46 Mål C-192/99 The Queen mot Secretary of State for the Home Department, ex parte: Manjit Kaur, i 

närvaro av Justitie [2001] ECR I-1237, para 19. 
47

 Artikel 20.2 FEUF. 
48

 Artikel 9 FEU och artikel 20.1 FEUF. 
49 

Barnard, C, The Substantive Law of the EU – The Four Freedoms, s. 447 och Förslag till avgörande av 

generaladvokat Jacobs i de förenade målen C-92/92 och C-326/92 Phil Collins mot Imtrat Handelsge-

sellschaft mbH och Patricia Im- und Export Verwaltungsgesellschaft mbH och Leif Emanuel Kraul mot 

EMI Electrola GmbH [1993] ECR I-5145, punkt 11. 
50

 http://europa.eu/abc/symbols/index_sv.htm. 
51 Se för en utveckling mot detta i mål C-85/96 María Martínez Sala mot Freistaat Bayern [1998] ECR I-

2691. 
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3 Oharmoniserad internationell familjerätt i EU 

3.1 Dagens rättsläge 

Dagens familjesituationer är allt mer internationella då medborgarna i EU har frihet att 

fritt röra sig mellan staterna. Det uppkommer allt fler internationella förhållanden i och 

med att det är allt vanligare att exempelvis makarna i gifta par har olika nationalitet eller 

att europeiska medborgare bor i en stat där de inte har medborgarskap.
52

 Det är när en 

gränsöverskridande familjerättslig tvist uppstår, som till exempel kan ske om makar bor 

i skilda medlemsstater och det finns olika lagar som kan tillämpas, som den internatio-

nella familjerätten träder in för att ge en lösning. Det är för övrigt förvånande att intres-

set och engagemanget för lösa problematiken på området för den internationella familje-

rätten inte är större. Familjerätten lämnar onekligen inte någon oberörd utan inverkar på 

alla individer på något sätt, exempelvis vid äktenskap och arv. Detta kapitel syftar till 

att lyfta fram problematiken i den internationella familjerätten genom att förklara rätts-

läget och presentera exempel som hindrar fri rörlighet för personer i EU på grund av de 

oharmoniserade reglerna. I kapitel 3.2 behandlas ett antal väsentliga skillnader för en-

skilda EU-medborgare som uppkommer i dagsläget vid fall då en medlemsstat tillämpar 

utvecklade samboregler medan en annan medlemsstat inte har reglerat samboförhållan-

den i sin lagstiftning. Kapitel 3 skapar en grund för analysen i kapitel 4 angående om 

och hur den internationella familjerätten bör förändras mot harmoniserade regler.  

I gränsöverskridande familjerättsliga situationer i EU tillämpas den internationella fa-

miljerätten. Anta att en person bor i medlemsstat A med sin familj men härstammar ur-

sprungligen från medlemsstat B och har därför medborgarskap i stat B. I sådant fall 

finns det en anknytning till både medlemsstat A och B. Det är exempelvis vid sådana 

gränsöverskridande förhållanden som den internationella familjerätten blir tillämplig på 

grund av den rättsliga anknytningen till båda medlemsstater. Den internationella famil-

jerätten i EU består av förordningar om domstols behörighet och om erkännande och 

verkställighet av domar. Familjerätten är vidare en del av civilrätten i vilken de materi-

ella reglerna ger en lösning på frågeställningen. Det finns inte några materiella familje-

rättsliga regler i den internationella familjerätten i stället innehåller de nationella famil-

jerättslagstiftningarna i medlemsstaterna materiella familjerättsliga regler. EU består av 

tjugosju medlemsstater och i stort sett lika många familjerättslagar där de nationella reg-

lerna avviker från varandra. Till följd därav är problematiken som uppstår att den inter-

nationella familjerätten inte har en direkt gemensam materiell lösning på en tvist. Det 

finns ännu inte heller några gemensamma lagvalsregler inom den internationella famil-

jerätten.
53

 Tillämplig lag fastställs således i dagsläget inte genom gemensamma lagvals-

regler utan genom de internationella privaträttsliga reglerna i den medlemsstat där behö-

rig domstol finns.
54

 Medlemsstaterna har dessutom inte samma utgångspunkter i fast-

ställandet av tillämplig lag vilket stöder argumenten angående att de varierande lagstift-

ningarna orsakar problem i tillämpningen av familjerättsliga frågor.
55

 En fråga som 

                                                 
52

 KOM (2005) 82 slutlig, Grönbok om tillämplig lag och behörig domstol i mål om äktenskapsskillnad, 

Bryssel den 14.3.2005 (Grönbok om tillämplig lag och behörig domstol i mål om äktenskapsskillnad), 

avsnitt 1 på s. 3. 
53

 Grönbok om tillämplig lag och behörig domstol i mål om äktenskapsskillnad, avsnitt 1 på s. 2. 
54

 Grönbok om tillämplig lag och behörig domstol i mål om äktenskapsskillnad, avsnitt 2 på s. 3. 
55

 KOM (2006) 399 slutlig, Förslag till rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 2201/2003 

om domstols behörighet och införande av bestämmelser om tillämplig lag i äktenskapsmål, Bryssel den 

17.7.2006 (Rom III), avsnitt 1 på s. 3. 
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uppkommer i detta sammanhang är hur EU berörs av skillnaderna i den materiella fa-

miljerätten. Går problemställningarna exempelvis ihop med den fria rörligheten för per-

soner och de grundläggande principerna i Unionen?  

De EU-rättsliga principerna ska upprätthållas och sätter sin prägel på hela EU:s verk-

samhet och således även på den internationella familjerätten. I Unionen finns den fria 

rörligheten för personer stadgad i fördragen.
56

 Rätten att fritt röra sig på medlemsstater-

nas territorier får inte kränkas genom hinder. Med tanke på dagens rättsläge på den in-

ternationella familjrättens område kan det frågas om det möjligen uppstår hinder för fri 

rörlighet för personer eftersom de materiella reglerna ser olika ut i praktiskt taget varje 

medlemsstat. Dessutom ger oklarheten, om vilken medlemsstats lag som appliceras på 

ett visst familjerättligt förhållande, upphov till rättsosäkerhet bland medborgarna då det 

saknas gemensamma lagvalsregler på familjerättens område. Den fria rörligheten för 

personer underlättar en integration mellan folken i Europa. Rättsosäkerheten däremot 

hindrar rörligheten mellan staterna då det eventuellt uppkommer svårigheter för en en-

skild person att röra sig över statsgränserna på grund av att rättsverkningarna kan vara 

av ett helt annat slag i en annan medlemsstat än de rättsverkningar som uppstår i hem-

staten. Det är alltså möjligt att personer undviker att flytta till en annan medlemsstat 

med helt andra värderingar för att undvika negativa rättseffekter som inte kan förutses.  

3.1.1 Begreppet harmonisering 

De olikartade nationella familjerättsreglerna i EU ger upphov till problem, eftersom den 

internationella familjerätten inte integrerar medborgarna på samma sätt som många 

andra regler i EU, då familjerätten är oharmoniserad. För att lösa de frågor som uppstår 

till följd av de nationella skillnaderna krävs en harmonisering. En harmonisering syftar 

till att reglera den internationella familjerätten på ett överordnat sätt i EU. Både den ma-

teriella familjerätten och lagvalsregler kan harmoniseras. Att harmonisera materiella 

regler respektive lagvalsregler inom den internationella familjerätten ger dock olika 

slags resultat. Begreppet harmonisering är således inte entydigt i detta sammanhang och 

begreppet klargörs i detta delkapitel för att ligga till grund för den efterföljande diskus-

sionen och analysen i kapitel 3 och 4.  

Det är dock inte endast begreppet harmonisering som används i diskussioner angående 

en integrering av reglerna. Det är till exempel skillnad mellan ”samordning” och ”har-

monisering” av familjerätten i EU. Jänterä-Jareborg förklarar begreppen ”harmonise-

ring” och ”samordning” och menar att en samordning innebär att alla medlemsstater till-

lämpar samma regler och ger Bryssel II-förordningen som ett exempel på samordnade 

regler. Harmonisering däremot behöver inte betyda att reglerna är enhetliga menar Jän-

terä-Jareborg.
57

 Ett uttryck för harmonisering är enligt Jänterä-Jareborg bildandet av 

gemensamma lagvalsregler men även fortsätter med att nämna att materiella regler kan 

harmoniseras genom att reglerna efterliknar varandra utan att behöva vara likadana.
58

 

En sådan gradvis harmonisering, som Jänterä-Jareborg uttrycker det, av familjerätten i 

EU ska skiljas från enhetliga regler.
59

 Begreppet harmonisering är alltså inte ett uttryck 

för att reglerna i medlemsstaterna är exakt likadana.  

                                                 
56

 Se till exempel artikel 3.2 FEU och 45-48 FEUF. 
57

 Jänterä-Jareborg, Maarit, Harmonisering, samordning och ömsesidigt förtroende inom Europeiska uni-

onen – utvecklingen inom familjerätt, SvJT 2005, s. 815. 
58

 Jänterä-Jareborg, M, SvJT 2005, s. 814-815. 
59

 Jänterä-Jareborg, M, SvJT 2005, s. 806. 
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Begreppet harmonisering kan alltså ha olika innebörd och utifrån perspektiv och sam-

manhang förklaras om det är en harmonisering genom likalydande eller likartade regler 

som eftersträvas. Om inte annat anges förstås med en harmonisering av materiell lag att 

reglerna anpassas till varandra utan att vara exakt likadana, även om de bygger på sam-

ma grunder. En harmonisering av lagvalsreglerna innebär däremot att de formuleras på 

liknande sätt för att peka ut samma materiella lag. 

3.1.2 Lagstiftning på området 

EU-fördragen är direkt tillämpliga i medlemsstaterna och EU påverkar således den in-

ternationella familjerätten i varje medlemsstat. Den materiella familjerätten i medlems-

staterna är däremot en nationell angelägenhet då det inte finns någon enhetlig interna-

tionell materiell familjelagstiftning. De grundläggande principerna i EU får inte förbi-

ses, även om EU:s kompetens inte sträcker sig till materiell familjerätt, eftersom det 

krävs att även medlemsstaterna uppfyller de krav som anges i exempelvis fördrag och 

praxis.  

Bryssel I-förordningen
60

 behandlar domstols behörighet, erkännande och verkställighet 

av domar på privaträttens område och utgör alltså grunden för behörighets, erkännande- 

och verkställighetsfrågor i Unionen. På området för den internationella familjelagstift-

ningen finns i dagsläget bland annat Bryssel II-förordningen
61

 som innehåller regler om 

domstols behörighet och om erkännande och verkställighet av domar i äktenskapsmål 

och mål om föräldraansvar för makars gemensamma barn. Idag är det den så kallade 

nya Bryssel II-förordningen gällande, som tillämpas från och med år 2005, vilken byg-

ger på den tidigare Bryssel II-förordningen
62

. Den nya Bryssel II-förordningen kallas i 

fortsättningen för Bryssel II-förordningen då det är denna förordning som är i kraft i 

dagsläget. Förordningen gäller i alla medlemsstater i EU och harmoniserar alltså regler i 

den internationella familjerätten angående behörighet för domstolar. Någon annan för-

ordning som reglerar internationell familjerättslig materiell rätt eller familjerättsliga 

lagvalsregler saknas fortfarande vilket leder till problem på rättsområdet. Problem upp-

står i och med att det inte är fastställt vilken lag en bestämd familjerättslig situation av-

görs med i domstol. Frågan om lagval i anledning av äktenskapsmål lämnas utanför 

Bryssel II-förordningen. Det finns inga gemensamma lagvalsregler på det området för 

närvarande dock finns det ett förslag på gemensamma lagvalsregler i fråga om äkten-

skapsmål i en grönbok kallad Rom III-förordningen
63

. Förslaget strävar efter att ge 

medborgarna i EU ”klarhet om rättsläget, förutsebarhet, flexibilitet och tillgång till 

domstolsprövning”
64

. Det finns även ett nytt förslag till ett fördrag om lagvalsregler om 

behörighet, tillämplig lag, erkännande och verkställighet av domar och officiella hand-

lingar i samband med arv och om inrättandet av ett europeiskt arvsintyg.
65

  

                                                 
60

 Rådets förordning (EG) nr 44/2001 av den 22 december 2000 om domstols behörighet och om erkän-

nande och verkställighet av domar på privaträttens område (Bryssel I). 
61

 Rådets förordning (EG) nr 2201/2003 av den 27 november 2003 om domstolsbehörighet och om erkän-

nande och verkställighet av domar i äktenskapsmål och mål om föräldraansvar samt om upphävande av 

förordning (EG) nr 1347/2000 (Bryssel II). 
62

 Tidigare Bryssel II. 
63

 Rom III. 
64

 Rom III, avsnitt 1 på s. 3. 
65

 KOM (2009) 154 slutlig, Förslag till Europarlamentets och rådets förordning om behörighet, tillämplig 

lag, erkännande och verkställighet av domar och officiella handlingar i samband med arv och om inrät-

tandet av ett europeiskt arvsintyg, Bryssel den 14.10.2009 (Förslag till Europarlamentets och rådets för-
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Än så länge är endast Bryssel II-förordningen i kraft och påvisar en strävan mot en har-

moniserad internationell familjerätt i EU. Utan lagvalsregler på området uppkommer 

dock rättsosäkerhet i och med att den internationella familjerätten framstår som svår att 

förutse. Det är EU:s medborgare som drabbas av denna rättsosäkerhet vilket inte är en 

eftersträvansvärd effekt inom EU. Som kort har nämnts ovan ger EU-kommissionen ut 

förslag till lagstiftning i så kallade grönböcker finns också på familjerättens område 

men de är endast förslag och innehåller bland annat regler för gemensamma lagvalsreg-

ler.
66

 

 

Lagstiftningarna harmoniseras även genom direktiv, och inte endast förordningar, då 

medlemsstaterna som direktivet utpekas till ska följa det som utfärdas i direktivet. Det 

finns sedan flera år tillbaka rättigheter i nu upphävda direktiv för arbetstagare och deras 

familjer att röra sig och bosätta sig i en annan medlemsstat och ett nyare direktiv på om-

rådet fastställer att alla unionsmedborgare och deras familjemedlemmar har rätt att fritt 

röra och uppehålla sig inom Unionen.
67

 Den fria rörligheten har stor anknytning till den 

internationella familjerätten och det sistnämnda direktivet ger gynnsammare förutsätt-

ningar för den fria rörligheten för medborgarna i EU och deras familjemedlemmar.  

Medlemsstaterna kan sinsemellan träffa avtal även på familjerättens område. Exempel-

vis omfattar Sveriges internationella överenskommelser ett antal konventioner som 

bland annat behandlar medborgarskap, erkännande och verkställighet av avgöranden rö-

rande vårdnad om barn samt om återställande av barn och en konvention rör erkännande 

av äktenskapsskillnader och hemskillnader.
68

 Det finns även konventioner mellan de 

nordiska staterna, den nordiska äktenskapskonventionen
69

 och den nordiska arvskon-

ventionen
70

, som reglerar internationella familjerättsliga förhållanden. Den nordiska äk-

tenskapskonventionen innehåller internationellt privaträttsliga bestämmelser om äkten-

skap, adoption och förmynderskap. Konventioner har dock inte samma tillämplighet för 

den internationella familjerätten som fördrag och direktiv då EU:s regler står över mel-

lanstatliga avtal som konventioner. I och med Haagkonferensen
71

 för internationell pri-

vaträtt är flera medlemsstater bundna av konventioner. Det är en förutsättning för enhet-

liga regler att de påverkar alla EU:s medlemsstater. Konventioner är dock mellanstatliga 

avtal och reglerar därför bara avtalsstaterna och inte hela EU. Även den Europeiska 

konventionen om de mänskliga rättigheterna och grundläggande friheterna är betydelse-

full för familjerätten eftersom familjerätten berör de enskilda individerna personligen i 

stor utsträckning. Nationella lagar kan likaså också reglera exempelvis lagval i gräns-

                                                                                                                                               
ordning om behörighet, tillämplig lag, erkännande och verkställighet av domar och officiella handlingar 

i samband med arv och om inrättandet av ett europeiskt arvsintyg). 
66

 Grönbok om tillämplig lag och behörig domstol i mål om äktenskapsskillnad och KOM (2010) 105 

slutlig, Förslag till rådets förordning om genomförande av ett fördjupat samarbete om tillämplig lag för 

äktenskapsskillnad och hemskillnad, Bryssel den 24.3.2010 (Förslag till rådets förordning om genomfö-

rande av ett fördjupat samarbete om tillämplig lag för äktenskapsskillnad och hemskillnad).  
67

 Direktiv 2004/38/EG om unionsmedborgares och deras familjemedlemmars rätt att fritt röra sig och 

uppehålla sig inom medlemsstaternas territorier. 
68

 Se SÖ 2001:20 Europeisk konvention om medborgarskap, Strasbourg, den 6 november 1997, SÖ 

1989:8 Europeisk konvention om erkännande och verkställighet av avgöranden rörande vårdnad om 

barn samt om återställande av vård av barn, Luxembourg, den 20 maj 1980 och SÖ 1975:27 Konvention 

om erkännande av äktenskapsskillnader och hemskillnader, Haag, den 1 juni 1970. 
69

 Den nordiska äktenskapskonventionen, 1931. 
70

 Den nordiska arvskonventionen, 1934. 
71

 SÖ 1953:71 Stadga för Haagkonferensen för internationell privaträtt, Haag, den 31 oktober 1951. 
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överskridande situationer.
72

 De internationella privaträttsliga reglerna i staterna varierar 

dock från stat till stat så dessa regler bidrar inte till överensstämmelse i EU. Det är EU:s 

institutioner som kan reglera den internationella familjerätten för alla medlemsstater ge-

nom till exempel ett fördrag på området. 

Lagstiftning på området finns även i andra slags internationella överenskommelser. Ett 

antal stater är medlemmar i organisationen Haagkonferensen för internationell privat-

rätt. Haagkonferensen verkar för enlighet i den internationella privaträttens bestämmel-

ser.
73

 Haagprogrammet från år 2005
74

 strävar bland annat efter att undanröja hinder vid 

internationella familjerättsliga frågor.
75

 På uppmaning av Haagprogrammet är det vissa 

instrument inom familjerätten som ska antas före år 2011.
76

 Kommissionens grönbok 

om lagvalsregler med anknytning av skilsmässa, den så kallade Rom III, är ett av dessa 

instrument.  

3.1.3 Exempel på hinder i den fria rörligheten för personer 

Den fria rörligheten för personer i Unionen är hindrad då alla medborgare inte blir be-

handlade på samma sätt under samma förutsättningar i alla medlemsstater. Den materi-

ella lagen i en medlemsstat varierar, som ovan nämnts, till stor del i EU. I detta delkapi-

tel beskrivs några problemställningar som eventuellt är hindrande för den fria rörlighe-

ten för personer då en mindre fördelaktig regel, i jämförelse med andra medlemsstaters 

regler, kan tillämpas på en medborgare i en viss medlemsstat. 

Rätten till skilsmässa är en rättighet som inte får kränkas enligt de allra flesta medlems-

staterna i EU. Det finns dock ett undantag i EU i maltesisk lag där ett gift par inte får 

skilja sig enligt den nationella lagstiftningen. Lagstiftningen på Malta innehåller inte 

någon regel om skilsmässa. Detta är ett exempel på hur religionen påverkar nationell 

rätt. Malta är en katolsk medlemsstat med värderingar som influerar lagstiftningen ut-

ifrån religionen. Problem uppkommer om en EU-medborgare från en stat som erkänner 

skilsmässa ingår äktenskap med en maltesisk medborgare utan att veta vilka rättsföljder 

som uppstår då fråga om äktenskapsskillnad uppkommer. Hindret för den fria rörlighe-

ten i en sådan fråga är att om skilsmässa inte är en del av maltesisk lagstiftning kan 

andra medlemsstaters medborgare undvika att exempelvis bosätta sig på Malta eftersom 

rätten till äktenskapsskillnad åsidosätts i maltesisk lag.  

För att ännu ge ett exempel som försvårar rätten till skilsmässa i EU finns det en be-

stämmelse i Polen som reglerar att den så kallade ”skulden” för att äktenskapsskillnad 

ska tas i beaktande. Det är enligt polsk rätt viktigt att utreda vem som bär skulden för 

äktenskapets upplösning.
77

 Ett annat problem som är intressant för det här delkapitlet är 

det så kallade rådgivningsobligatoriet i Ungern. Om makar vill skilja sig är det obligato-

riskt för dem att genomgå äktenskapsrådgivning. En obligatorisk rådgivning kan ge fel 

effekter om makarna exempelvis befinner sig i en svår tvist. 

                                                 
72

 Se exempelvis i Sverige Lag (1990:272) om internationella frågor rörande makars och sambors förmö-

genhetsförhållanden.   
73

 Artikel 1, Haagkonferensen. 
74

 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2005:053:0001:0014:EN:PDF 

(Haagprogrammet). 
75

 Haagprogrammet, s. 3. 
76

 Haagprogrammet, s. 31. 
77 

Boele-Woelki Katharina, och Braat, Bente och Sumner, Ian (eds), European Family Law in Action, Vo-

lume I: Grounds for divorce, Intersentia, Antwerp – Oxford – New York, 2003, s. 194. 
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Äktenskapsförords giltighet är också en fråga som inte behandlas likadant i hela EU. 

Till exempel kan ett äktenskapsförord upprättas hos samma ombud i en stat medan det 

krävs att makarna har upprättat äktenskapsförordet vid olika ombud för att äktenskaps-

förordet ska vara giltigt.
78 

Det faktumet att ett äktenskapsförord alltså kan vara giltigt i 

en medlemsstat och ogiltigt i en annan påvisar ett stort problem för enskilda individer 

som ger upphov till hinder för fri rörlighet. 

Medlemsstaterna reglerar partnerskap på olika sätt. I ett direktiv
79

 om unionsmedborga-

res och deras familjemedlemssars rätt att fritt röra sig och uppehålla sig inom medlems-

staternas territorier definieras begreppet familjemedlemmar. Angående registrerade 

partners anses en partner som familjemedlem ”om den mottagande medlemsstatens lag-

stiftning behandlar registrerade partnerskap som likvärdiga med äktenskap och i enlig-

het med villkoren i relevant lagstiftning i den mottagande medlemsstaten”.
80

 

 

Det är möjligen att dra alltför långtgående slutsatser utifrån exemplen att säga att dessa 

är hinder för den fria rörligheten. För de enskilda medborgarna i EU innebär problemen 

dock i praktiken svårigheter för deras rätt att fritt röra sig inom Unionen. De exempel 

som ovan påpekas ger effekter som ter sig mindre fördelaktiga för medborgare i en stat 

än i en annan stat och situationerna är till och med diskriminerande i vissa fall. Enskilda 

individer påverkas av hindren genom att medborgare troligtvis är försiktigare och mer 

återhållsamma att röra sig inom EU på grund av osäkerhet med anledning av skillnader-

na i nationella lagar. En vanlig medborgare har inte kunskap om alla rättsordningar och 

denna okunskap drabbar alltså den enskilda individen om inte hindren i EU undanröjs. 

3.2 Oharmoniserad sambolagstiftning – ett hinder i praktiken 

3.2.1 Problemställning 

I EU har inte alla medlemsstater reglerat rättsområdet för samboende och alla stater har 

över huvud taget inte ett sambobegrepp. I exempelvis Sverige finns det en väl utvecklad 

sambolagstiftning som reglerar sambors rättsförhållande medan andra medlemsstater 

inte har samma stöd i lag för samboende, dessutom saknas en internationell sambolag-

stiftning.
81

 Situationen för ett par i ett samboförhållande ser därför inte likadan ut i alla 

medlemsstater. Det här delkapitlet belyser ett exempel med utgångspunkt i svensk sam-

bolagstiftning för att påvisa problem för samboende personer i EU-medlemsstaterna 

som uppkommer på grund av den skiftande familjelagstiftningen i Unionen. En jämfö-

relse, för att påvisa skillnaderna för medborgarna, sker av rättsverkningarna enligt den 

svenska sambolagstiftningen och rättsverkningarna för samboende i en medlemsstat 

som inte har någon sambolagstiftning. 

Skilda regler i staterna ger upphov till problem för enskilda personer när rättigheterna 

varierar från stat till stat inom EU. Sambobegreppet är grunden för regleringen i svensk 

sambolagstiftning som utgås ifrån vid tillämpning av relevant lag. Rättigheterna som 

                                                 
78

 Se exemplet i Advokaten, Den gränslösa familjen skapar arbete för advokaterna, nr 9, 2009, årgång 

75, s. 34. 
79 

Direktiv 2004/38/EG av den 29 april 2004 om unionsmedborgares och deras familjemedlemmars rätt att 

fritt röra sig och uppehålla sig inom medlemsstaternas territorier. 
80

 Direktiv 2004/38/EG av den 29 april 2004 om unionsmedborgares och deras familjemedlemmars rätt 

att fritt röra sig och uppehålla sig inom medlemsstaternas territorier, artikel 2 (2) (b). 
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 Agell, Anders och Brattström, Margareta, Äktenskap, samboende, partnerskap, fjärde upplagan, Iustus 

förlag, Uppsala, 2008, s. 244. 
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sambor kan utnyttja enligt svenska regler är alltså beroende av om personerna kan be-

tecknas som sambor. I svensk rätt definieras begreppet sambor som ”två personer som 

stadigvarande bor tillsammans i ett parförhållande och har gemensamt hushåll”
82

. Rätts-

verkningarna för de enskilda personerna styrs alltså utifrån om de kan klassificeras som 

sambo eller inte. Som Bogdan uttalar behandlar samboregleringen i Sverige främst för-

mögenhetsförhållanden rörande bostad och bohag.
83

 Agell och Brattström menar vidare 

att det är sambors rätt att dela lika värdet av bostad och bohag som ingår i samboegen-

domen som den väsentligaste åtgärden i den svenska sambolagen.
84

  

De svenska bestämmelserna definierar att samboegendom består av sambornas gemen-

samma bostad och bohag ”om egendomen förvärvats för gemensam användning”
85

. 

Samboegendomen har betydelse vid en bodelning av sambors egendom då en sambo har 

rätt till hälften av samboegendomen vid en bodelning på begäran av en av parterna.
86

 

Sambor tillerkänns alltså en lika stor del var av värdet av samboegendomen vid bodel-

ning. I en medlemsstat där samboende inte har några sådana regler finns följaktligen 

inte heller rättigheten till hälften av en så kallad samboegendom. Utifrån problemställ-

ningen att begreppet samboegendom inte finns i alla medlemsstaters lagstiftningar upp-

kommer således en del problem för medborgarna, vilket diskuteras i det följande. 

3.2.2 EU-rättsliga lösningar 

I dagsläget finns det ingen harmoniserad sambolagstiftning i EU vilket medför att skill-

nader uppkommer i behandlingen av medborgarna i de olika medlemsstaterna. Som 

ovan nämnts bidrar reglerna i den svenska sambolagstiftningen till att värdet av sambo-

egendomen ska delas lika mellan samborna vid bodelning. Hänsyn tas då inte till ägan-

det i sig utan en likadelning utgör hälften av den värderade gemensamma samboegen-

domen vid en begäran om bodelning.
87

 Rätten till samboegendomen enligt svenska reg-

ler medför en stor fördel i jämförelse med om en sådan regel inte tillämpas. Om ingen 

sambolagstiftning finns i en medlemsstat går dess medborgare på så sätt miste om de 

rättigheter, i detta fall en likadelning av värdet i samboegendom, som svensk lag tiller-

känner svenska medborgare. Ett regelverk för sambor medför fler rättigheter för sambo-

ende än om området hålls oreglerat. 

Ogifta samboende par regleras till viss del i ett flertal medlemsstater men då det inte 

finns gemensamma bestämmelser på området tillämpas gällande lagvalsregler.
88

 Lag-

valsregler kan peka ut tillämplig lag i en medlemsstat som inte ger lika fördelaktiga 

rättsverkningar som i exempelvis svensk lag. En likadelning av samboegendomen kan 

därför inte förutsättas i EU-medlemsstaterna eftersom alla stater inte har begreppen 

sambo och samboegendom. Om lagvalsreglerna pekar ut en medlemsstats lag, i vilken 

det inte finns någon sambolagstiftning, som följaktligen inte reglerar exempelvis rätten 
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till hälften av värdet av samboegendomen vid bodelning, som i svensk rätt, tillerkänns 

de samboende i EU färre rättigheter enligt en sådan nationell lag.  

En fråga som uppkommer i detta sammanhang är om de skilda rättsverkningarna, ut-

ifrån staternas olika regleringar, är förenliga med den fria rörligheten för personer. Ef-

tersom rättigheterna för samboende varierar kraftigt i Unionen kan samboende uppleva 

en rättsosäkerhet som i sin tur påverkar den fria rörligheten för personer negativt. Utan 

gemensam lagstiftning på området begränsas sambors rättigheter då både Sverige som 

har en utvecklad sambolagstiftning och medlemsstater som inte har någon sambolag-

stiftning är medlemsstater i EU. Alla medborgare ska behandlas på samma sätt i liknan-

de situationer i EU enligt likabehandlingsprincipen. De oharmoniserade sambobestäm-

melserna hindrar alltså den fria rörligheten för personer eftersom lagstiftningarna för 

samboende, om det över huvud taget finns en reglering, varierar stort inom EU. Vissa 

lagvalsregler tillämpas vid gränsöverskridande fall men dessa regler kan inte anses be-

främja fri rörlighet för personer då skillnaderna i de materiella reglerna i medlemssta-

terna kvarstår. Fri rörlighet för personer är en del av den inre marknaden som ska upp-

rätthållas utan att hindras. Det ska vara enkelt för enskilda personer att flytta mellan 

medlemsstaterna och då samboende medborgare inte åtnjuter samma rättigheter i alla 

medlemsstater uppstår hinder för den fria rörligheten.  

De svenska reglerna för sambor angående rätten till en likadelning av värdet av den så 

kallade samboegendomen är ett exempel på hur de varierade lagstiftningarna i EU drab-

bar enskilda medborgare på ett ofördelaktigt sätt då en annan medlemsstat är utan sam-

boreglering. Problemen som uppstår ligger till grund för diskussionen huruvida EU bör 

harmonisera reglerna i den internationella familjerätten. Problematiken i detta kapitel 

skapar således en grund för en analys i följade kapitel av effekten för medborgare av 

harmoniserade materiella familjerättsliga EU-bestämmelser och gemensamma lagvals-

regler. 
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4 Den internationella familjerätten i förändring 

4.1 Analys och diskussion - harmonisering av reglerna 

Det är förundrande att intresset inte är större för den internationella familjerätten. Famil-

jerätten påverkar alla medborgare och det kan därför anses förvånande att den interna-

tionella familjerättsliga problematiken inte får mer uppmärksamhet.
89

 Den fåtaliga dokt-

rinen på området påvisar det ringa intresset i exempelvis Sverige.
90

 Det sägs dock att 

området är svårt att förstå vilket leder till att intresset svalnar hos enskilda medborgare 

att sätta sig in i den relevanta lagstiftningen.
91

 Utvecklingen av den internationella fa-

miljerätten ter sig komplicerad eftersom området är oharmoniserat. Harmoniseringen av 

familjerätten är emellertid inte endast uppe för diskussion utan utvecklingen är redan 

igång och aktuell i EU-samarbetet. Jänterä-Jareborg menar att det är osäkert att veta hur 

harmoniseringen utvecklas då den fortfarande är en ”pågående process”
92

. Agell och 

Lødrup anser att en prövning av harmoniseringsåtgärder krävs för att komma fram till 

vad en harmonisering av familjerätten kan åstadkomma.
93

 Den efterföljande analysen i 

detta kapitel är ett försök att ge klarhet i ämnet. 

Den internationella familjerätten består som bekant av regler om domstols behörighet 

och om erkännande och verkställighet av avgörande i medlemsstaterna.
94

 Det finns så-

ledes ingen internationell materiell familjerätt. Det är medlemsstaterna som tillämpar 

sina egna materiella regler för att ge en lösning i en familjerättslig frågeställning. Den 

lag som domstolen följer väljs i dagsläget utifrån nationella internationella lagvalsreg-

ler. Dock planeras gemensamma internationella lagvalsregler i den internationella famil-

jerätten.
95

 Då både de internationella familjerättsliga reglerna i medlemsstaterna, det vill 

säga lagvalsreglerna, och den materiella familjerätten i medlemsstaterna ser olika ut 

uppkommer planer på en lagharmonisering för att integrera reglerna i EU. Samhället 

blir allt mer internationaliserat och dagens familjesituationer följer samma utveckling. 

Jänterä-Jareborg menar att ”[f-]amiljerättsordningar måste följa samhällsutveckling-

en.”
96

 EU-rättslig reglering inom den internationella familjerätten bör påverkas av för-

ändringarna i medlemsstaternas familjesituationer för att fungera effektivt och ända-

målsenligt med tanke på medborgarna.  

Utvecklingen av den internationella familjerätten diskuteras främst utifrån relevant 

doktrin. Frågeställningen beträffande vilken slags harmonisering som bör ske med tanke 

på medborgarnas rättigheter diskuteras dock i en inte alltför utbredd del av doktrinen. 

Det finns emellertid några framstående författare på området vilka det genomgående 

hänvisas till för en varierande diskussion av olika åsikter i analysen.
97

 Effekterna av en 

eventuell harmonisering av familjerätten i EU genom materiella regler eller gemen-

samma lagvalsregler för medborgarna analyseras för att diskutera vilken slags föränd-
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ring på området som är lämplig i Unionen. Diskussionen angående materiella regler och 

lagvalsregler förs i de flesta fall gemensamt i analysen då det är lämpligt i samman-

hanget. För en bättre överskådlighet finns en uppdelning i delkapitel för varje relevant 

område som berörs av harmoniseringsåtgärder i den internationella familjerätten. Till-

sammans med slutsatsen utgör alla delkapitel en helhet för analysen.  

4.1.1 EU-principernas inverkan på medborgare vid harmonisering 

Grunden i EU är som tidigare nämnts att den inre marknaden ska upprätthållas. Den fria 

rörligheten för personer är en viktig del av den inre marknaden. EU undanröjer hinder 

mot den fria rörligheten för personer för att upprätthålla den inre marknaden och i och 

med detta även upprätthålla de enskilda medborgarnas rättigheter i Unionen. De funda-

mentala principerna i EU-rätten är följaktligen relevanta att diskutera i samband med 

analysen av vilken slags harmonisering av den internationella familjerätten som är 

lämplig.  

Grundprinciperna i fördragen ska följas av både EU och medlemsstaterna så att samar-

betet mellan medlemsstaterna upprätthålls. Materiell rätt följer de principer som finns i 

EU då medlemsstaterna på så sätt eftersträvar att uppnå en förenad union. Gemensamma 

lagvalsregler påverkas inte på samma sätt som en internationell materiell familjelag-

stiftning av de grundläggande principerna i och med att lagvalsreglerna endast pekar ut 

tillämplig lag. En internationell materiell familjerätt som påverkas av EU-principerna är 

följaktligen den harmoniseringsåtgärd som lämpar sig bäst för medborgarna med tanke 

på de EU-rättsliga principernas betydelse. Jänterä-Jareborg nämner att EU uppfattar de 

privaträttsliga reglerna är ”neutrala” då de inte innehåller materiella regler men Jänterä-

Jareborg ifrågasätter denna neutralitet i de internationella privaträttsliga reglerna.
98

 Pri-

vaträttsliga lagvalsregler kan inte uppfattas som neutrala i dagsläget då dessa regler fort-

farande pekar ut den oförenliga materiella rätten i medlemsstaterna. För de enskilda 

medborgarna kan alltså exempelvis en lagvalsregel ge olika lösningar beroende på vil-

ken stats lag som pekas ut, vilket innebär att lagvalsregler inte är neutrala. Eventuellt 

bör EU alltså ge upp tanken om de neutrala internationella reglerna för att i stället skapa 

en fungerande rättsordning med hjälp av en internationell materiell familjelagstiftning 

som skyddar medborgarna. 

Med stöd av principen om EU-rättens företräde är den nationella rätten underordnad 

EU-rätten. Utifrån medborgarnas perspektiv är en harmonisering av de materiella reg-

lerna att föredra med tanke på principen om EU-rättens företräde då samma regler är 

tillämpliga på alla medborgare om en internationell materiell familjerätt formuleras. 

Vilken regel som är gällande i sådant fall är inte beroende av en lagvalsregel. Gemen-

samma lagvalsregler medför att de internationella lagvalsreglerna går före nationella 

lagvalsregler, vilket i sig ger upphov till en viss harmonisering, men företrädet framför 

nationella lagvalsregler medför dock inte någon ändring i de materiella reglerna som 

fortfarande inte överensstämmer även då gemensamma lagvalsregler formuleras. 

Den materiella familjerättsliga lagstiftningen är i dagsläget en nationell lagstiftnings-

produkt inom vilken EU inte kan ta beslut. EU har inte befogenhet att bestämma allt 

inom det familjerättsliga området vilket kan utläsas i den så kallade kompetenskatalo-

gen i Lissabonfördraget.
99

 I enlighet med legalitetsprincipen har EU ingen lagstiftnings-
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kompetens inom familjerätten då den materiella familjerätten finns i de nationella lag-

stiftningarna. Den materiella familjerätten är således en nationell angelägenhet. Det 

stadgas dock att EU ska ta vissa beslut, i enlighet med artikel 81.2 FEUF, när det är 

nödvändigt för att den inre marknaden ska fungera väl. I artikel 81.3 FEUF finns ett un-

dantag för familjerättsliga frågor, vilket infördes i och med att Lissabonfördraget trädde 

i kraft, som medför att EU kan ta enhälliga beslut även om det inte är nödvändigt för 

den inre marknaden. Här illustreras alltså familjerättens särställning i fördraget och i 

och med att det inte finns ett krav på ”nödvändighet” har EU numera större kompetens 

att gå in på den internationella familjerättens område. Ändringen genom Lissabonför-

draget medför alltså att det inte behöver vara ”nödvändigt” för att den inre marknaden 

ska fungera väl för att EU ska kunna ta beslut och förändringen visar, som även Jänterä-

Jareborg nämner, en tendens i EU mot ett samarbete i den internationella familjerät-

ten.
100

 I takt med att EU kan ta beslut i fler situationer beträffande familjerätt får Unio-

nen ett större inflytande än tidigare i den internationella familjerätten. Inflytandet har 

samband med harmoniseringen av familjerätten i Unionen eftersom EU nu har rätt att 

reglera området till större del än förut och tyder på en vilja att föra EU och den interna-

tionella familjerätten närmare varandra. En utveckling mot en harmonisering av regler-

na kan härmed urskiljas. 

Den internationella privaträtten bygger på proportionalitets- och subsidiaritetsprinciper-

na då dessa principer finns i fördragen. Den internationella familjerätten är en del av 

den internationella privaträtten och följaktligen grundas även den internationella famil-

jerätten på de nyss nämnda fördragskonforma principerna. En koppling till den materiel-

la rätten kan göras utifrån principen om proportionalitet och subsidiaritet. Jänterä-

Jareborg berör faktumet att EU inte har harmoniserat den materiella familjerätten då de 

nyss nämnda principerna och de skiftande lagstiftningarna inte tillåter en integrering av 

reglerna.
101

 Det är medlemsstaterna som har lagstiftningskompetens över de materiella 

bestämmelserna. Vid en harmonisering, genom att föra samman de nationella reglerna, 

måste de grundläggande principernas status bevaras. Den så kallade kompetensutveck-

lingen för EU i artikel 81.3 FEUF kan således begränsas i enlighet med proportionali-

tetsprincipen. Medborgarna skyddas då EU måste följa proportionalitetsprincipen och 

subsidiaritetsprincipen för att uppfylla fördragen eftersom principerna sätter krav på EU 

att målen i fördragen ska nås på ett lämpligt tillvägagångssätt. Jänterä-Jareborg menar 

att även om EU undviker en harmonisering av den materiella familjerätten, med tanke 

på rätten till rättslig mångfald i Unionen och proportionalitets- och subsidiaritetsprinci-

pen, kan EU behöva ändra åsikt i frågan.
102

 Om tillämpningen av principerna inte har 

den funktion inom den internationella familjerätten som avses kan en hänvisning till 

dessa principer inte motivera ett avstående från en harmonisering genom internationell 

materiell familjelagstiftning. 

En harmonisering av den internationella rätten kan härledas ur lojalitetsprincipen efter-

som denna princip innebär att medlemsstaterna ska sträva mot att samarbeta för att upp-

fylla fördragen. Om en materiell familjerätt införs i en förordning upprätthålls lojalitets-

principen på ett mer fördjupat sätt än i dagsläget. Gemensamma lagvalsregler ger inte 

samma resultat, med hänsyn till lojalitetsprincipen, då den materiella rätten som pekas 

ut i alla fall förblir olikartad. I detta sammanhang framstår det som förmånligast för 
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medborgarna med en materiell lösning på harmoniseringen av den internationella famil-

jerätten. 

Om materiell familjerätt införs i fördrag eller förordningar genom harmonisering av fa-

miljerätten finns det fler möjligheter för medborgarna att åberopa dessa regler i domstol 

än om dessa materiella regler är en nationell angelägenhet, i enlighet principen om di-

rekt effekt för fördragsbestämmelser och förordningar. Den så kallade direkta effekten 

får alltså större betydelse för medborgarna vid en harmonisering av materiell rätt efter-

som gemensamma lagvalsregler inte ger en praktisk lösning i en tvist. Medborgarna har 

följaktligen inte samma fördel av att åberopa direkt effekt, i jämförelse med ett bildande 

en harmoniserad materiell familjerätt, då gemensamma lagvalsregler utformas.  

Alla unionsmedborgare ska behandlas lika i enlighet med diskrimineringsförbudet. 

Skillnader i behandling av medborgarna får exempelvis inte grundas på vilken nationali-

tet en person har. På grund av att nationella materiella familjerättslagar skiftar till stor 

del tillämpas varierande regler på medborgarna i EU i dagsläget. För den händelse att 

den materiella familjerätten harmoniseras i EU kan inte lika många fall av diskrimine-

ring förväntas uppkomma i samma omfattning som om harmoniseringen av den interna-

tionella familjerätten i stället består av gemensamma lagvalsregler. Lagvalsreglerna kan 

som bekant fortfarande peka ut en materiell regel, som ger ett helt annat utfall i en tvist 

enligt en materiell regel i en annan medlemsstat, och leda till diskriminering. Ur med-

borgarnas synpunkt är alltså en harmonisering av materiell familjerätt mer fördelaktig 

med hänsyn till förbudet mot diskriminering.  

Med EU-principerna i åtanke förefaller en harmonisering av den materiella familjelag-

stiftningen vara det mest fördelaktiga alternativet för medborgarna i Unionen då det är 

materiella regler som ger upphov till skillnader i de nationella regelverken. Lagvalsreg-

lerna anknyts till de fundamentala EU-principerna i och med att lagvalsreglerna hänvi-

sar till materiell rätt. För att harmonisera så effektivt som möjligt är det dock de materi-

ella reglerna som bör harmoniseras och inte nödvändigtvis lagvalsreglerna. 

4.1.2 Medborgares fria rörlighet och medborgarskap 

Den fria rörligheten för personer garanteras för alla medborgare EU:s medlemsstater. 

Alla medborgare som lever i en medlemsstat har därför rätt att fritt röra sig i EU. Det får 

inte finnas några restriktioner mot fri rörlighet eftersom den fria rörligheten för personer 

är en generell rätt för alla medborgare som ska beaktas.
103

  

Medborgarnas rättigheter kan skilja mellan de olika staterna med anledning av de skif-

tande nationella familjerättsreglerna. Förbudet mot diskriminering av medborgare i 

Unionen medför dock ett krav på likabehandling av medborgare. Enligt praxis utgör 

EU-medborgarskapet en grund för likabehandling i EU.
104

 Medborgare får exempelvis 

inte behandlas sämre, i jämförelse med hur en person som har medborgarskap i landet 

behandlas, i ett land där personen inte är medborgare. Praxis
105

 från EU-domstolen visar 
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att det är då den fria rörligheten hindras som EU-domstolen kan döma i familjerättsliga 

mål. Medborgare ska inte hindras att fritt kunna röra sig mellan medlemsstaterna på 

grund av skillnader i nationella bestämmelser och därmed ska medborgarna inte miss-

gynnas i någon av medlemsstaterna.
106

 Nationella åtgärder ska följaktligen vara förenli-

ga med grundläggande friheter som till exempel den fria rörligheten för personer.
107

 

Dethloff drar en parallell utifrån Bosman-fallet
108

 till familjerättsliga regleringar och 

menar att om en medborgare är tvungen att betala en summa för att få igenom sin 

skilsmässa i en annan medlemsstat uppkommer hinder för den fria rörligheten då med-

borgare har mindre fördelaktiga villkor i den staten som han planerar att flytta till.
109

 EU 

har, som tidigare nämnts, inte kompetens på familjerättens område vilket påverkar EU-

domstolens tillämplighet. EU har dock rätt att hindra diskriminering då det finns ett 

hinder mot fri rörlighet för personer i gemenskapen.  

Vilka konsekvenser som uppkommer för en medborgare på grund av familjerättsliga 

regler som finns i den stat som personen planerar att bosätta sig i påverkar valet av bo-

sättningsstat menar Jänterä-Jareborg.
110

 Ett exempel är att om en bestämmelse i hem-

viststaten A ger förmånligare konsekvenser än bestämmelser i den nya hemviststaten B, 

då också konsekvenserna är av betydelse för medborgaren, kan skillnaderna i reglerna 

avgöra om personen i fråga ska flytta till stat B eller inte. För att den fria rörligheten för 

personer inte ska påverkas negativt på grund av att de materiella reglerna inte överens-

stämmer bör reglerna harmoniseras. Enhetliga lagvalsregler påverkar däremot inte den 

fria rörligheten på samma sätt som exempelvis regler om domstols behörighet och reg-

ler om erkännande och verkställighet av domar i den internationella familjerätten.
111

 Det 

framstår därför lämpligare att harmonisera den internationella familjerätten med en ma-

teriell lagstiftning vilken har ett tydligare samband med den fria rörligheten för perso-

ner. Den fria rörligheten för personer är en viktig del av EU-rätten och en harmonisering 

är nödvändig så att den friheten inte begränsas. 

Dethloff förklarar att en harmonisering mot mer likartade materiella regler i medlems-

staterna medför att kostnader, som i dagsläget uppstår i och med de komplicerade lag-

valsreglerna, minskar. Dethloff anser även att det är en harmonisering av materiella fa-

miljerättsliga regler som medför en förändring hur en enskild individ behandlas rätts-

ligt.
112

 Ett relevant exempel för den nuvarande oharmoniserade situationen i familjerät-

ten är att en person kan anses skild i en medlemsstat men inte i en annan. En harmonise-

ring av materiell familjerätt medför mer integrerade följder för medborgarna om exem-

pelvis villkoren för skilsmässa överensstämmer i medlemsstaterna. Vidare menar 

Dethloff att en harmonisering medför att medborgarna kan förlita sig på att den rättsliga 
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status som en person innehar, exempelvis som sambo, är gällande i hela EU.
113

  Om lik-

artade regler införs i medlemsstaterna medför en tillämpning av sådana regler en trygg-

het för medborgarna på så sätt att de enskilda personerna vet att de behandlas på ett lik-

artat sätt i vilken medlemsstat de än befinner sig i. Tryggheten i att veta sin rättsställ-

ning och därmed också vilka rättsverkningar som följer medför en betydande rättssäker-

het för medborgarna i EU. Rättssäkerheten
114

 leder i sin tur till att den fria rörligheten 

inte hindras på samma sätt som då reglerna skiljer sig väsentligt åt. Den fria rörligheten 

för personer stärks sålunda av mer likalydande lagstiftningar i EU.  

Enligt Bogdan är det svårt att utforma gemensamma lagvalsregler då medlemsstaterna 

beaktar olika anknytningsfakta när tillämplig lag väljs, de anknytningsfakta som avgör 

lagvalet idag är partens hemvist, medborgarskap eller också lex fori. Bogdan förklarar 

vidare att anknytningsfakta som hänför sig till medborgarskap inte fram till denna tid-

punkt anses strida mot principen om icke-diskriminering på grund av medborgarskap i 

EU.
115

 Det kan dock ifrågasättas om inte de anknytningsfakta som finns idag i med-

lemsstaterna innebär en diskriminering på grund av medborgares nationalitet eftersom 

en parts hemvist eller medborgarskap kan avgöra vilken lag som är tillämplig. Utifrån 

principen att medborgare inte får diskrimineras bör anknytningsfakta vid lagval inte 

utgå ifrån medborgarskapet. Gemensamma lagvalsregler ska utformas med principen 

om icke-diskriminering på grund av medborgarskap i baktanke. Om det är medborgar-

skapet som styr valet av tillämplig lag beror alltså lagvalet på medborgarskapet och det 

kan medföra mindre förmånliga konsekvenser för den enskilda personen än om neutral 

anknytningsfakta tillämpas. Hemviststaten lämpar sig bättre ur medborgarnas synpunkt 

som anknytningsfakta med stöd av diskrimineringsförbudet. Även Bogdan förespråkar 

en tillämpning av hemviststatens lag.
116

 Ifall medborgarskapet utgör anknytningsfakta 

är risken för diskriminering på grund av nationalitet större än om hemviststaten avgör 

vilken lag som är tillämplig. En person kan exempelvis ha sin hemvist i stat A men fort-

farande vara medborgare i ursprungsstaten B. De regler som bör bli tillämpliga är de 

som finns i stat A:s lagstiftning då personen lever i hemviststaten och följer dess lagar. 

Om medborgarskapet i B i stället är anknytningsfakta för lagvalet kan konsekvenserna 

för medborgaren i vissa fall vara orimliga då personen i fråga lever i stat A. En tillämp-

ning av lagen i stat B kan vara olämplig enligt hemviststaten A:s lag. Exempelvis kan 

en person ha maltesiskt medborgarskap men ha hemvist i Sverige. Maltesisk lag erkän-

ner som tidigare nämnts inte skilsmässa medan svensk lag inte hindrar någon från att 

skilja sig. Om fråga om skilsmässa uppkommer och anknytningsfakta för tillämplig lag 

är medborgarskapet innebär detta att den strängare regleringen i maltesisk lag drabbar 

medborgaren negativt då, låt vara ordre public-förbehållet, medborgaren inte får igenom 

sin skilsmässa om maltesisk lag är tillämplig. Om personen i exemplet däremot har 

svenskt medborgarskap ser situationen annorlunda ut eftersom personen då inte blir li-

dande av den maltesiska bestämmelsen. Situationerna är många när anknytningsfakta 

kan ge upphov till orimliga resultat och det är här en diskriminering på grund av med-

borgarskap kan urskiljas.  

Medborgarskapet och den fria rörligheten för personer påverkas till stor del av den 

ohamoniserade familjerätten i EU. Med den ovanstående diskussionen i åtanke är det en 

harmonisering av de materiella familjerättsliga reglerna som bör ske. Gemensamma 
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lagvalsregler pekar endast ut en medlemsstats lag och då finns vissa, för medborgarna, 

ofördelaktiga bestämmelserna fortfarande kvar i den materiella rätten om inte de natio-

nella familjerättsliga lagarna harmoniseras.  

4.1.3 Nationell identitet, kultur och ordre public 

Varje medlemsstat har en egen kultur och således en egen nationell identitet. Den natio-

nella identiteten i medlemsstaterna är ett fördragsstadgat krav som EU ska respektera.
117

 

Med nationell identitet menas i artikel 4.2 FEU bland annat sådant som uttrycks genom 

den politiska och konstitutionella grundstrukturen i en stat. Den nationella identiteten är 

ett resultat av en stats historia, kultur och religion. Kravet i artikel 4.2 FEU leder till att 

EU ska respektera sådana nationella traditioner som har stor betydelse för en medlems-

stat. Ett exempel utifrån det nya kravet är att EU ska respektera nationella traditioner i 

medlemsstaterna genom att inte gå emot den nationella identiteten när en ny EU-regel 

anses kollidera med en så kallad stark nationell tradition.
118

 Medlemsstaternas kultur 

skyddas alltså genom bestämmelsen om nationell identitet. Kravet på att EU inte ska 

kränka den nationella identiteten försvårar dock en gemensam lagstiftning på familjerät-

tens område eftersom EU måste respektera en del kulturella skillnader i medlemsstater-

na. De mänskliga relationerna är i fokus i familjelagstiftningarna även om kulturen ock-

så är en del i familjerätten.
119

 En harmonisering av den internationella familjerätten in-

verkar således på kulturen i en medlemsstat och då även på den nationella identiteten. 

Medlemsstaterna blir allt mer internationella.
120

 En harmonisering av familjerätten är ett 

steg som följer förändringen i medlemsstaternas samhällen.
121

 Nya synsätt och värde-

ringar införs i de olika medlemsstaterna i och med att medborgare flyttar inom EU. In-

tegreringen mellan folken i EU sätter alltså spår i de olika kulturerna. Dethloff menar att 

kulturerna i EU liknar varandra i grunden vilket betyder att de grundläggande värde-

ringarna i medlemsstaterna överensstämmer i stort.
122

 Om det finns gemensamma vär-

deringar kan lagstiftare gå mot lämpliga problemlösningar genom en harmonisering steg 

för steg fortsätter Dethloff.
123

 Även Printens menar att familjerätten i Unionen går i 

samma riktning, då lagarna närmar sig varandra, och exemplifierar detta med att skill-

naderna minskar mellan det reformvänliga norra och det konservativa södra Europa.
124

 

Som läget inom den internationella familjerätten ser ut idag uppkommer en ”ömsesidig 

misstänksamhet” i EU:s medlemsstater, menar Jänterä-Jareborg, då staternas materiella 

rätt vilar på olika värderingar.
125

 Misstänksamhet uppkommer då utländsk rätt, som till-

lämpas med hänvisning från en lagvalsregel, skiljer sig från nationella värderingar. Ut-

ifrån att EU integreras och medlemsstaternas kulturer närmar sig varandra diskuteras en 

harmonisering av dels materiella familjerättsliga regler och dels gemensamma lagvals-

regler.  
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Alla medlemsstater i EU bildar ett stort geografiskt område och Unionen har i och med 

detta en skiftande historia, religion och kultur som präglar de nationella lagstiftningarna 

i medlemsstaterna. De nordiska länderna har dock kulturer som liknar varandra och 

följaktligen en likhet på rättsområdet i de största dragen. Vid en rättsjämförelse mellan 

Sverige och exempelvis Grekland uppkommer genast större skillnader på grund av att 

staterna har en historia som skiljer dem åt. Exempelvis kultur och religion påverkar lag-

stiftning, principer och tankesätt i den nationella domstolen. På grund av att det inte 

finns någon enhetlig materiell familjelagstiftning i den internationella familjerätten i EU 

kan bristen på enhetlighet i den nationella rätten således leda till problem för enskilda 

personer i familjerättsliga situationer då den materiella rätten regleras i de olika med-

lemsstaterna.  

Den nationella familjerätten grundar sig alltså i stor grad på kulturen och religionen i 

medlemsstaterna. Till följd av att de materiella reglerna skiftar till så stor del, bland an-

nat på grund av kulturerna i medlemsstaterna, bör en harmonisering av de materiella 

familjrättsliga reglerna ske. En harmonisering av de materiella reglerna är inte omöjlig 

men det krävs tid och en vilja i medlemsstaterna att kompromissa för att genomföra en 

sådan harmonisering. Vid en harmonisering av värderingarna, genom att den materiella 

familjerätten koordineras, förstärks den europeiska identiteten eftersom medlemsstater-

na gemensamt stävar mot samma mål.
126

 Den europeiska identiteten och den nationella 

identiteten bör inte vara helt avskilda. För en välfungerande gemenskap är det betydel-

sefullt att medborgarna känner både en nationell och en europeisk identitet. En fördel 

med en harmonisering av de materiella reglerna är att de nationella reglerna på så sätt 

överensstämmer och då kan en integration av kulturerna lättare ske. Medborgarna gyn-

nas av integreringen mellan staterna eftersom skillnaderna då minskar i den materiella 

rätten. I en gemenskap som EU är en sådan integration mellan medlemsstaterna alltså 

betydelsefull för EU-samarbetet. Om medlemsstaterna behåller sina kulturer, utan en 

vilja att kompromissa vid en harmonisering av lagstiftningen, är ett samarbete mellan 

staterna svårt att uppnå. 

Gemensamma lagvalsregler är inte en lämplig lösning för att binda samman kulturerna i 

EU, då lagvalsregler fordrar en samverkan med de materiella reglerna i medlemsstater-

na, anser Jänterä-Jareborg.
127

 Jänterä-Jareborgs åsikt är väl underbyggd eftersom det är 

den materiella rätten som ger svaret på en rättslig frågeställning medan en lagvalsregel 

endast pekar ut den materiella rätten. Om inte den materiella familjerätten harmoniseras 

är det inte av någon större betydelse att formulera gemensamma lagvalsregler. Jänterä-

Jareborg nämner även att gemensamma lagvalsregler för familjerätten i EU följaktligen 

kan leda till ”ett hot mot vissa grundläggande värderingar i den svenska nationella fa-

miljerätten”
128

. I avsaknad av en enhetlig familjelagstiftning i gemenskapen kan särskil-

da kulturella värderingar, vilka genomsyrar nationell familjelagstiftning, tillämpas i ut-

ländska domstolar på grund av att en viss lag pekas ut av gemensamma lagvalsregler. 

Om en domstol tillämpar utländsk rätt medför det att även utländska värderingar påver-

kar lösningen av tvisten i domstol.
129

 Ett exempel är att om fransk lag ska tillämpas en-

ligt lagvalsreglerna så ska svensk domstol döma efter den franska lagen och således föl-

ja de värderingar och principer som finns i den franska nationella familjerätten. En frå-

geställning som uppkommer, utifrån att nationella domstolar ska tillämpa utländsk ma-
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teriell rätt, är om domstolarna har möjlighet att tillämpa den angivna lagen på rätt sätt då 

både värderingar och lagstiftningar skiftar i medlemsstaternas nationella rätt. Om ge-

mensamma lagvalsregler införs kan det troligtvis krävas mer av de nationella domsto-

larna för att tillse en korrekt tillämpning av utländsk materiell rätt. Domstolar anses 

skyldiga att tillämpa den utländska rätten, hur detta går till är dock en processrättslig 

fråga som inte utreds vidare här.
130

  

Det finns ett ordre public-förbehåll vid fall där en angiven lag strider mot domstolslan-

dets grundläggande principer. Oskäliga resultat på grund av kulturella skillnader är en 

möjlig grund för ett åberopande av ordre public. Ett exempel är att maltesisk lag, vilken 

inte godkänner skilsmässa, är tillämplig på ett rättsförhållande. Vid en tillämpning av 

maltesisk lag i exempelvis Sverige kan svensk ordre public åberopas till skydd för en 

part. I Grönboken om tillämplig lag och behörig domstol i mål om äktenskapsskillnad 

frågas om det bör finnas en ordre public-klausul i de harmoniserade reglerna.
131

 Om en 

sådan klausul införs i gemensamma lagvalsregler finns det dock en risk för att domsto-

lar i medlemsstaterna, för att undvika en tillämpning av utländsk lag, använder klausu-

len på ett olämpligt sätt. Det finns följaktligen en risk för att medlemsstater avsäger sig 

tillämpning av en viss stats materiella familjerättsliga regler eftersom de utländska reg-

lerna sägs strida mot de värderingar som domstolsstaten tillämpar i sin nationella rätt. 

En olämplig användning av ordre public-förbehållet är inte eftersträvansvärd då gemen-

samma lagvalsregler inte får någon betydelse om medlemsstaterna likväl friskriver sig 

från att använda viss utländsk rätt. Problemen som uppkommer med ett ökat utnyttjande 

av ordre public kan hindras om den materiella rätten, istället för lagvalsreglerna, harmo-

niseras. Det är skillnaderna i den materiella rätten som ger upphov till att medlemssta-

terna åberopar ordre public och därför bör den materiella rätten harmoniseras. 

Det är således de materiella familjerättsliga reglerna som behöver harmoniseras för att 

överbygga kulturella skillnader. Utan en harmonisering av den materiella rätten kvarstår 

skilda värderingar i de nationella lagarna vilket leder till att gemenskapen inte fungerar 

så effektivt och problemfritt som möjligt. Från medborgarnas perspektiv är en harmoni-

sering av de materiella reglerna mest fördelaktig då lagstiftningarna på så sätt integreras 

i EU. 

4.1.4 Rättsosäkerhet och oförutsebarhet 

Situationen på den oharmoniserade internationella familjerättens område ger till resultat 

att medborgare upplever en rättsosäkerhet och oförutsägbarhet i rättstillämpningen. Ett 

exempel är att en enskild person inte på förhand kan veta vilken medlemsstats lag som 

gäller på rättsförhållandet i en situation. I ett familjerättsligt sammanhang är rättssäker-

heten viktig då den sociala delen av en individs rättigheter utgör en del som är hårt knu-

ten till personen i fråga. Eftersom det förekommer stora skillnader i de nationella mate-

riella familjelagstiftningarna, på grund av den oharmoniserade internationella familje-

rätten, är dock rättsosäkerhet ett faktum för medborgare i EU.  

Agell och Lødrup förklarar att en harmonisering av familjerätten är nödvändig på grund 

av att det i dagsläget uppkommer ”[s-]lumpeffekter på grund av människors flytt-
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ning”
132

. Rättsäkerheten i EU är inte fullständig och en harmonisering krävs så att inte 

tillfälligheter styr reglernas tillämpning. De rättigheter som en medborgare har ska kun-

na förutses. Om familjerätten är oharmoniserad kan inte förutsebarhet uppnås i EU på 

området. För närvarande kan inte rättsverkningarna av exempelvis en skilsmässa förut-

ses i medlemsstaterna i EU. De oharmoniserade familjerättsliga materiella reglerna 

drabbar alltså medborgarna negativt. Det är viktigt att medborgare i EU kan vara säkra 

på vilka rättigheter de har.
133

 I dagsläget uppkommer rättsosäkerhet eftersom en enskild 

person förlitar sig på de rättigheter som ges i hemviststaten i ett visst rättförhållande 

men medborgare vet dock inte hur de andra medlemsstaterna reglerar samma situation. 

För de enskilda individerna är det viktigt att kunna planera och förutse sina rättigheter 

och skyldigheter. Om de familjerättliga reglerna harmoniseras kan en medborgare lita 

på att i stort sett samma familjerättliga regler gäller inom Unionen. En harmonisering av 

de nationella reglerna ökar förutsebarheten och därmed rättsäkerheten för medborgarna. 

Om den materiella rätten i medlemsstaterna harmoniseras kan medborgarna således för-

utse sin rättliga situation i en gränsöverskridande tvist i EU. 

I och med att medlemsstaterna har olika internationell familjerätt, som pekar ut tillämp-

lig lag, kan en enskild person i EU inte på förhand känna till vilka rättsverkningar som 

gäller. Skillnaderna medför alltså en rättsosäkerhet som är ett hinder för den fria rörlig-

heten för personer.
134

 Rörligheten för medborgarna mellan staterna hämmas när med-

borgarna inte på förhand kan veta vilka rättsverkningar som uppstår. En person flyttar 

inte gärna exempelvis till Malta som inte godkänner skilsmässa då personens skilsmässa 

inte är giltig där. I Grönboken talas det om det osäkra rättsläge, som drabbar medbor-

garna, på grund av att det inte finns gemensamma lagvalsregler. Gemensamma lagvals-

regler med enhetliga anknytningsmoment garanterar, enligt Grönboken, rättssäkerhet för 

medborgarna. Grönboken nämner även att parternas så kallade kapplöpning till domstol 

mister sin betydelse eftersom det är det enhetliga anknytningsmomentet som avgör lag-

valsregeln och inte i vilken domstol talan väcks först.
135

 Det kan dock ifrågasättas om 

gemensamma lagvalsregler verkligen ökar rättssäkerheten för medborgarna då, som 

även Jänterä-Jareborg ger uttryck för, medlemsstaterna i dagsläget tillämpar olika an-

knytningsmoment.
136

 Det kan tänkas att det uppstår svårigheter för medlemsstaterna att 

nå en lösning genom att använda samma anknytningsmoment. Lagvalsregler ger dock, 

som tidigare nämnts, inte någon materiell lösning i sig utan pekar ut en materiell lag. 

Härmed är det tydligt att det är i första hand den materiella rätten i medlemsstaterna 

som är i behov av en harmonisering för och gemensamma lagvalsregler är alltså inte en 

harmonisering som är lämpligast ur medborgarnas synpunkt. 

En utveckling mot gemensamma lagvalsregler kan inte ses som en klanderfri lösning på 

problemen på familjerättens område då rättsosäkerheten kvarstår i och med att den ma-

teriella rätten alltjämt innehåller lika stora skillnader som i dagsläget. För att öka rätts-

säkerheten för EU:s medborgare i den oharmoniserade familjerätten bör den materiella 

rätten harmoniseras eftersom medborgarna i sådant fall har kännedom om att liknande 

materiella bestämmelser tillämpas i hela Unionen. Som ett resultat av en sådan harmo-

nisering ökar alltså förutsebarheten och rättsäkerheten i EU. 
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4.1.5 Harmonisering genom förordningar, direktiv och konventioner 

En harmonisering av lagstiftningen på familjerättens område kan ske bland annat genom 

förordningar, direktiv och konventioner. De tre utförandeformerna av en harmonisering 

har olika effekter med betydelse för medborgarna. Här diskuteras den lösning av en 

harmonisering av den internationella familjerätten som är att föredra ur medborgarnas 

perspektiv. 

Både den materiella rätten och lagvalsreglerna kan utarbetas i förordningar. Medlems-

staterna ska då följa förordningens föreskrifter. Den nationella lagstiftningskompetensen 

minskar således om EU utfärdar en förordning inom ett visst område. Det är inte en lätt 

uppgift att formulera en förordning som passar alla medlemsstater och det är medbor-

garna som drabbas om en förordning inte utarbetas med hänsyn till medlemsstaternas 

skillnader i den materiella rätten. Jänterä-Jareborg påpekar betydelsen av att medlems-

staterna inte har utvecklat sin lagstiftning till samma nivå och det medför svårigheter 

vid formulerandet av en enhetlig lagstiftning.
 137

 Ett exempel på att medlemsstaternas 

lagstiftningar inte är lika utvecklade är att alla medlemsstater inte har sambobegreppet. 

Härmed kompliceras harmoniseringen av medlemsstaternas regleringar. 

Direktiv är en alternativ harmoniseringslösning. Den nationella rättsordningen i med-

lemsstaterna kan alltså harmoniseras genom direktiv. Den materiella rätten berörs av ett 

direktiv från EU eftersom direktivet påverkar den nationella lagstiftningen. En gradvis 

harmonisering genom direktiv, då enskilda frågor regleras, är ur medborgarnas syn-

punkt att föredra, till en början, framför förordningar då rättsläget i den internationella 

familjerätten skiljer sig stort idag. Modellagar till nationella regler nämns även som en 

lösning för harmonisering nämner Agell och Lødrup.
138

 Genom modellagar förs de na-

tionella rättsordningarna närmare varandra utan att en enhetlig lag införs i varje med-

lemsstat och kan på så sätt ge samma slags effekt som direktiv.  

Konventioner är mellanstatliga förpliktelser vilka medlemsstater kan ansluta sig till. 

Genom att medlemsstater på så sätt förbinder sig att följa samma konvention uppkom-

mer således en harmonisering av familjerätten. På den internationella familjerättens om-

råde finns flera konventioner som för de anslutande medlemsstaterna samman.
139

 Det är 

medlemsstaterna som avgör om de vill följa en konvention eller inte. I och med det är 

upp till medlemsstaterna att bestämma om de ska tillträda en konvention eller inte är 

medborgarna tillgodosedda vid en harmonisering genom konventioner. Medlemsstater-

na ingår inte en konvention som inte gynnar statens medborgare. En nackdel med kon-

ventioner är dock att de inte medför en tydlig harmonisering då medlemsstaterna kan re-

servera sig i vissa frågor.
140

 

Utifrån de nyss nämnda harmoniseringsalternativen kan det urskiljas svårigheter i da-

gens rättsläge att harmonisera familjerätten på ett ändamålsenligt sätt för medborgarna. 

Den materiella rätten finns överhuvudtaget inte reglerad i EU-rätten utan är medlems-

staternas angelägenhet. Angående en harmonisering av materiell rätt är det enligt Haag-

programmet inte harmoniserade begrepp, exempelvis begreppet ”äktenskap”, som de in-
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ternationellt privaträttsliga instrumenten bör behandla.
141

 I stället är det förslag till in-

ternationellt privaträttsliga lagvalsregler som bör läggas fram och det är endast i vissa 

fall som gemensamma materiella regler bör införas.
142

 Jänterä-Jareborg menar att det 

finns en tendens mot materiella regler även om det inte uttrycks i Haagprogrammet.
143

 

Materiella regler behöver inte nödvändigtvis harmoniseras så att de är enhetliga. En 

harmonisering av de nationella bestämmelserna medför att tvister regleras på liknande 

sätt i EU vilket är en fördel för medborgarna ur rättillämpningssynpunkt. Agell och 

Lødrup menar att medlemsstaterna måste vara beredda på att se över sin nationella lag-

stiftning för att genomföra en harmonisering av den internationella familjerätten.
144

 Frå-

gan är om medlemsstaterna är beredda att ge upp sin kompetens inom den materiella 

familjerätten i och med en harmonisering. Vad som är ”rättspolitiskt lämpligt”
145

 i da-

gens samhälle och familjesituationer måste dock tas i beaktande vid en harmonisering 

av reglerna.  Den rättspolitiska diskussionen nämns dock inte vidare i denna uppsats.  

EU:s strävan mot harmonisering i den internationella familjerätten ser likväl ut att gå 

mot gemensamma lagvalsregler med tanke på de grönböcker som har lagts fram. Rom I-

förordningen som innehåller gemensamma lagvalsregler för avtalsförhållanden undantar 

familjerätten från tillämpningsområdet. Rom I-förordningen är alltså inte tillämplig 

inom familjerätten. Bryssel II-förordningen innehåller inga lagvalsregler. Som rättsläget 

ser ut idag inom den internationella familjerätten finns det således ännu inte några en-

hetliga lagvalsregler med det finns som sagt förslag
146

 till gemensamma lagvalsregler. 

Rom III-förordningen, förlaget till gemensamma lagvalsregler för äktenskapsskillnad, är 

ett stöd för att harmoniseringen i EU går mot gemensamma lagvalsregler. Ett mål då EU 

planerar gemensamma lagvalsregler för äktenskapsmål är att hindra forum shopping.
147

 

Forum shopping innebär att, som dagsläget ser ut idag, kan en part välja att väcka talan i 

den domstol som tillämpar en lag som är till förmån för denna part. Även så kallad 

kapplöpning till domstol minskar om reglerna harmoniseras genom gemensamma lag-

valsregler.
148

 Med begreppet kapplöpning till domstol förstås att båda parterna försöker 

väcka talan först i den domstol som tillämpar den förmånligaste regleringen för parten. 

Formulerande av gemensamma lagvalsregler minskar inte de materiella reglernas bety-

delse eftersom lagvalsreglerna som bekant endast är en bit på vägen för att nå en lösning 

på en tvist mellan parter. Det är de materiella reglerna som ger ett resultat för de enskil-

da medborgarna. 

Sammantaget är gemensamma lagvalsregler inte en fullständig lösning på dagens pro-

blem på den internationella familjerättens område. En lösning som tillser medborgarnas 

behov av tydliga regler är en harmonisering av den materiella familjerätten. De materi-
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ella reglerna kan vidare harmoniseras genom antingen förordningar eller direktiv och i 

viss mån konventioner. En sådan harmonisering är dock inte är en lätt uppgift för lag-

stiftaren med tanke på de stora skillnaderna som finns i dagsläget i den internationella 

familjerätten. 

4.1.6 Harmonisering genom praxis, principer och doktrin 

Det kan diskuteras vilken slags harmonisering av familjerätten som är lämpligast för att 

tillgodose medborgarnas rättigheter i EU. Bör begrepp fastslås genom praxis eller är det 

doktrinen som styr utvecklingen på området? Lagvalsregler pekar endast ut materiell 

rätt som ska tillämpas i en tvist. Det är alltså den materiella rätten som påverkas av en 

harmonisering utifrån praxis från domstolar, utarbetade principer och doktrin på områ-

det.  

Jänterä-Jareborg menar att en harmonisering inte behöver betyda att likartade bestäm-

melser införs på området. Reglerna i medlemsstaterna kan samverka genom att de går i 

samma riktning.
149

 Även Dethloff menar att det inte behövs en enhetlig familjelagstift-

ning i EU utan att harmonisering likväl kan ske genom att reglerna successivt förs när-

mare varandra.
150

 En harmonisering kräver alltså inte gemensamma regler i förordning-

ar eller direktiv. Uttalandena stöder en harmonisering genom exempelvis praxis och 

principer. Bogdan anser att det är praktiskt taget omöjligt att stifta regler inom den in-

ternationella privaträtten, inom vilken familjerätten ingår, eftersom reglerna ser olika ut 

idag i Unionen. Han menar även vidare att det är domstolarna och doktrin som bör styra 

utvecklingen på området.
151

 EU-domstolens utarbetande av principer och förhandsbe-

sked leder till att medlemsstaterna ska följa domstolens beslut. Materiell rätt påverkas 

härmed av EU-domstolens avgöranden. Även praxis från Europeiska domstolen för 

mänskliga rättigheter har betydelse för harmoniseringen av familjerätten i till exempel 

mål rörande rätten till skydd för privat- och familjeliv.
152

 Doktrinen är också en viktig 

källa inom den internationella familjerätten då EU saknar kompetens på den materiella 

familjerättens område. En harmonisering genom doktrin medför att de familjerättsliga 

reglerna likformas under tidens gång utan att sätta den nationella rätten i alltför stor för-

ändring, som till exempel sker vid ikraftträdandet av en förordning. Även Printens
153

 

och Dethloff
154

 förespråkar en harmonisering genom doktrinen på familjerättsområdet 

eftersom det är svårt att nå en enhetlig materiell lagstiftning. 

Principer kan harmonisera rättsläget i EU till viss del då medlemsstaterna kan följa des-

sa principer i sin egen rättstillämpning. CEFL-organisationen
155

, kommissionen för eu-

ropeisk familjerätt, arbetar för harmoniseringen av familjerätten i EU och utvecklar 

principer. CEFL:s principer är dock inte bindande utan kan följas av medlemsstaterna 

vid stiftande av lagar.
156

 En utveckling av gemensamma principer ska inte underskattas 
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då det är en början på en harmonisering i EU vilken sakta men säkert ger effekt i med-

lemsstaterna genom att belysa rättsläget för lagstiftarna. 

Agell och Lødrup påpekar betydelsen av att utforma begrepp vid lagharmonisering.
157

 

För en enhetlig materiell rätt bör vissa begrepp forumleras för att uppnå en lagharmoni-

sering som för medlemsstaternas lagstiftningar närmare varandra. Om begreppen i med-

lemsstaterna överensstämmer, exempelvis sambobegreppet, uppstår inte oklarheter på 

samma sätt som i dagens familjerättsliga situation. 

Att harmonisera den internationella familjerätten med stöd i doktrin och genom att defi-

niera begrepp och formulera principer i praxis är medborgarnas rättigheter lättare att 

uppnå än vid en harmonisering av hela rättsområdet i en förordning. Betydelsen av EU-

domstolen och doktrin kan därför inte underskattas i dagens internationella familjerätts-

liga situation.  

4.2 Slutsats 

Den internationella familjerätten i EU är i dagsläget oharmoniserad. Följaktligen avvi-

ker de materiella familjerättsreglerna i nationell lagstiftning till stor del. På grund av att 

de materiella reglerna är oharmoniserade uppkommer problemställningar, i gränsöver-

skridande tvister i Unionen, eftersom medborgare behandlas olika beroende på vilken 

materiell lag som tillämpas av domstolen.  Det finns inte heller några gemensamma lag-

valsregler på det internationella familjerättsliga området i EU. Lagvalsreglerna som pe-

kar ut materiell rätt regleras således nationellt i dagsläget. En harmonisering av den in-

ternationella familjerätten är emellertid igång även om harmoniseringen angående mate-

riell familjerätt och gemensamma lagvalsregler i flera fall endast är i planeringsstadiet. 

En aktuell fråga är hur en harmonisering bör utformas med tanke på konsekvenserna 

som uppkommer för medborgarna vid formuleringen av harmoniserade regler. För att 

besvara frågan måste följderna av dels en harmonisering av de materiella familjerättsli-

ga reglerna och dels formulerande av gemensamma lagvalsregler analyseras i, för med-

borgarna, relevanta sammanhang.  

De EU-rättsliga principerna är fundamentala i EU och ska finnas i åtanke vid en harmo-

nisering av den internationella familjerätten. Principerna, exempelvis förbudet mot 

diskriminering, medför ett visst skydd för medborgarna mot en felaktig tillämpning av 

lagstiftning i Unionen. Principerna inverkar på den materiella rätten i medlemsstaterna 

på så sätt att det exempelvis är materiell rätt som påverkas av principen om direkt effekt 

för fördragsbestämmelser. Det är även de materiella reglerna som skiljer sig åt och ger 

upphov till exempelvis en diskrimineringsgrund. Lagvalsreglerna berörs inte på samma 

sätt som de materiella reglerna av EU-principerna eftersom lagvalsreglerna endast pekar 

ut materiell rätt. Då de materiella reglerna påverkas av de fundamentala principerna är 

en harmonisering av materiell rätt effektivast för att reglera familjerätten med hänsyn 

både skyddet för medborgarna och uppfyllandet av principerna. 

En harmonisering av den materiella familjerätten ger en fördelaktig effekt på medbor-

garnas rätt att fritt röra sig i EU. Om den materiella rätten är mer likalydande än i dags-

läget kan medborgare exempelvis flytta till en annan medlemsstat utan att förlora trygg-

heten i att veta sin rättsliga ställning i en annan medlemsstat. Lagvalsreglerna är emel-
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lertid, med tanke på de olika anknytningsfakta som tillämpas i medlemsstaterna, svår att 

harmonisera. Eftersom lagvalsreglerna likväl hänvisar till materiell lag är en eventuell 

harmonisering av den materiella familjerätten att föredra av den orsaken att ofördelakti-

ga bestämmelser för medborgare, som kan hindra den fria rörligheten, kvarstår i den 

materiella rätten även om gemensamma lagvalsregler formuleras. 

Den nationella identiteten grundar sig exempelvis på kulturen i en medlemsstat. De kul-

turella skillnader som finns i EU uppkommer i den nationella lagstiftningen på grund av 

att värderingarna i en stats kultur påverkar den nationella lagstiftaren. EU blir allt mer 

internationaliserat och det medför att de kulturerna närmar sig varandra i Unionen. De 

skillnader som uppkommer i medlemsstaternas nationella rätt finns följaktligen även i 

den materiella familjerätten eftersom de materiella familjerättsliga reglerna för närva-

rande är en del av nationell rätt. Det är alltså materiell familjerätt som bör harmoniseras 

för att möjliggöra en harmonisering av nationella värderingar. Gemensamma lagvalsreg-

ler är inte en lämplig harmoniseringsåtgärd då det inte är i lagvalsreglerna, utan i den 

materiella rätten, som de kulturella skillnaderna finns. Medborgarna i EU gynnas av en 

harmonisering av den materiella rätten då en sådan harmonisering medför en integrering 

av regler, värderingar och stora kulturella skillnader. Eventuella omotiverade ordre pub-

lic-förbehåll hämmas även av en harmonisering av materiell rätt eftersom det är de ma-

teriella skillnaderna i familjerätten som kan ge upphov till att en stat åberopar ordre 

public. 

Skillnaderna i materiell rätt framkallar en rättosäkerhet för medborgarna i EU:s med-

lemsstater. Medborgarna är inte insatta i alla medlemsstaters materiella rätt där skillna-

der i lagstiftningarna påträffas. I och med att medborgare inte kan förutse rättsverkning-

arna av sina handlingar uppkommer en rättsosäkerhet inom familjerätten. Familjerätten 

påverkar den enskilda personen på ett betydande sätt och rättsosäkerheten inverkar ne-

gativt på medborgarna. Ett exempel är att en skilsmässa inte har samma rättsverkningar 

i alla medlemsstater eftersom det finns olika krav i medlemsstaterna för att anses som 

skild.  En harmonisering av de materiella familjerättsreglerna ger till resultat att med-

borgare lättare kan förutse sina rättshandlingar i familjerättsliga sammanhang.  

Sammanfattningsvis påverkar alltså den oharmoniserade materiella familjerätten med-

borgarna på ett mer påtagligt sätt än lagvalsreglerna vilket framkommer av slutsatserna i 

analysen i kapitel 4.1. Det är den materiella rätten som EU lämpligen bör harmonisera 

för att ge medborgarna mest förmånliga resultat. Utifrån faktumet att det finns betydan-

de olikheter i de materiella familjelagstiftningarna i medlemsstaterna är dock en harmo-

nisering av dessa regler komplicerad. För att tillgodose medborgarnas rättigheter på lik-

nande villkor är en harmonisering på lång sikt, vilken har stöd i praxis från EU-

domstolen och doktrin, troligtvis effektivare än att försöka att sammanföra alla med-

lemsstaters materiella rätt genom EU-rättsliga instrument som förordningar. Föränd-

ringen av den internationella familjerätten, i och med harmoniseringsarbetet, är som ti-

digare nämnts i full gång och är eftersträvansvärd. Framtiden får dock utvisa hur EU tar 

ställning till harmoniseringen men med hänsyn till de konsekvenser som uppstår för 

EU-medborgarna, i och med en harmonisering av den internationella familjerätten, är en 

harmonisering av den materiella familjerätten önskvärd. 
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