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Summary 
A Study of the Unification and Harmonization of Family Law within the 
European Union 
 
Within the European Union (EU), the freedom of movement guaranteed in 
the Treaties has increased significantly the last decade. Companies may 
move their establishment from one Member State to another and with the 
companies, the employees and their families follow. An effect of the 
integration within the European Union is a high level of cross-border family 
relationships. As a result, family law has become more international than 
ever. 
 
Within the EU there are currently 27 Member States, each with their own 
regulations for family matters. Meanwhile, progress in technology, a faster 
flow of information and a more united Europe means more legislature 
facing similar challenges regarding family law.  All of these issues have 
made harmonization a forerunning issue.  
 
Harmonization in international law is the process by which different states 
adopt the same law. It can be done either through united, private, 
international law or by a convergence of the substantive law in the Member 
States. Family law is the area of law considered the least suitable for 
harmonization because of its close connection to a country's history, 
religion, culture, social systems and national welfare. Despite this, the EU 
has progressively increased both its political commitment and its legislative 
powers concerning family law with cross-border implications. With the 
Treaty of Lisbon, there was a relaxation of the rules; the Community today 
can act in family law as soon as it is needed to maintain the internal 
functioning of the market.  The rules previously allowed for only those 
measures deemed essential to the Community to be enacted. There remains 
however, the requirement that measures relating to family law have to be 
decided by unanimity. This shows that family law still has a special status 
within the Union. 
 
In recent years, active work has been going on within the EU to develop 
conflict–of-law rules for international family law. This work, inter alia, has 
resulted in Regulation (EC) No 4 / 2009 on jurisdiction, applicable law, 
recognition and enforcement of decisions and cooperation in matters 
relating to maintenance obligation, unanimously adopted in 2008. 
Regulation No 4 / 2009 went into effect on 30 January 2009, but will be 
mainly applied in 2011. This regulation represents the first common law 
rules developed within the EU regarding international family law. 
 
Due to rising numbers of international divorces, the European Commission 
has also attempted to harmonize the laws of member states in divorce law as 
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well, but a number of Member States, including Sweden, have expressed 
opposition to it. 
 
In 2010, and for the first time in the EU’s history, the breakdown of 
negotiations on a new regulation resulted in the European Parliament giving 
its consent to fourteen member states to use the legislative tool of enhanced 
cooperation. Besides the European Commission’s attempt to establish 
conflict-of-law rules, the Commission on European Family Law (CEFL) has 
as its main objective the creation of European family law principles that are 
most suitable for the harmonization of substantive family law in the 
Member States. The CEFL believes that European instruments have the 
possibility to be successful only if the substantive family law of the Member 
States is harmonized. 
 
In my essay I describe the harmonization activities within the EU area of 
family law, both in regards to private international law and to harmonized 
substantive law. The legal basis for the development of family law is stated 
and the arguments both for and against harmonization are presented, as well 
as major works and legal instruments in the field. 
 
In conclusion, the development of international law is moving towards 
harmonized conflict-of-law rules within the European Union, which will 
place heavy demands on the Member States legal and judiciary system. The 
language will be an obstacle in that much of what is regulated by law 
requires legal interpretation. In my view, a harmonization of the various 
family law concepts is therefore a fundamental prerequisite for the 
harmonization effort to succeed. 
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Sammanfattning 
Runt om i den Europeiska unionen (EU) utnyttjas den fria rörligheten i 
större utsträckning än tidigare. Företag flyttar över nationsgränserna och 
med företagen kommer arbetstagarna och deras familjer. Idag sträcker sig 
allt fler familjeband över nationsgränserna och i och med det har också 
familjerätten tagit steget från att ha varit nationell till att bli allt mer 
internationell.  
 
Inom EU finns idag 27 medlemsstater och lika många familjerättsliga 
regleringar. Samtidigt går utvecklingen framåt och teknik, ett snabbare 
informationsflöde och ett mer enat Europa gör att länderna ställs inför 
liknande familjerättsliga frågeställningar vilket, tillsammans med den fria 
rörligheten, har gjort harmoniseringsbegreppet högaktuellt. 
 
Harmonisering innebär att rättsregler i olika länder förs närmare varandra 
vilket kan ske både genom gemensamma internationellt privaträttsliga regler 
eller genom ett tillnärmade av de materiella rättsreglerna i medlemsstaterna. 
Familjerätten är på grund av sin nära koppling till ett lands historia, religion, 
kultur, sociala system och nationella välfärd det rättsområde som ansetts 
vara minst lämpat för harmonisering. Trots detta har EU stegvis ökat både 
sitt politiska engagemang och sin lagstiftningskompetens på familjerättens 
område. I och med Lissabonfördraget skedde en uppmjukning av reglerna 
som innebär att gemenskapen idag får agera inom familjerätten så snart det 
anses behövligt för den interna marknadens funktionsduglighet. Tidigare 
krävdes att åtgärderna var nödvändiga för att gemenskapen skulle ha 
kompetens att agera. Kvar finns dock kravet på att åtgärder som rör 
familjerätten skall beslutas med enhällighet vilket visar att familjerätten 
fortfarande har en särställning inom unionen.  
 
Under de senaste åren har ett aktivt arbete pågått inom EU med att ta fram 
gemensamma familjerättsliga lagvalsregler vilket bland annat har resulterat i 
”förordning (EG) nr 4/2009 om domstols behörighet, tillämplig lag, 
erkännande och verkställighet av domar samt samarbete i fråga om 
underhållsskyldighet” som antogs enhälligt av medlemsländerna år 2008. 
Förordningen trädde i kraft 30 januari år 2009 men kommer huvudsakligen 
att börja tillämpas år 2011. Regleringen utgör därmed de första 
gemensamma lagvalsreglerna som utarbetats inom EU på familjerättens 
område.  
 
Målet har även varit att fatta beslut om gemensamma lagvalsregler 
beträffande äktenskapsskillnad, något som ett antal medlemsstater, 
däribland Sverige, har motsatt sig. De strandade förhandlingarna om en ny 
förordning resulterade år 2010 i det första beslutet i EU:s historia om 
flexibel integration. 
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Vid sidan om det familjerättsliga samarbetet inom EU pågår också ett arbete 
i kommissionen för europeisk familjerätt (CEFL) med att ta fram europeiska 
familjerättsliga principer för att möjliggöra en harmonisering av den 
materiella familjerätten i medlemsstaterna. CEFL menar att europeiska 
instrument endast har möjlighet till framgång om de materiella rättsreglerna 
i medlemsstaterna är harmoniserade. 
 
Inom ramen för denna uppsats behandlas det harmoniseringssträvande som 
finns inom EU på familjerättens område, både beträffande internationellt 
privaträttsliga regler och beträffande en harmoniserad materiell rätt. Den 
rättsliga grund som den familjerättsliga utvecklingen baseras på samt de 
argument som finns för och emot harmonisering kommer att presenteras 
liksom centrala verk och rättsinstrument på området. 
 
I arbetet konstateras att utvecklingen inom EU går mot allt fler 
gemensamma lagvalsregler vilket kommer att ställa höga krav på Europas 
jurist- och domarkår. Språket kommer att utgöra ett hinder liksom att 
mycket av det som finns reglerat i lag kräver tolkning. En harmonisering av 
olika familjerättsliga begrepp utgör därför enligt mig en grundläggande 
förutsättning för att det harmoniseringssträvande som finns skall ha 
möjlighet till framgång.  
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Förord 
Familjerätt och kanske framförallt internationell sådan har länge mötts av ett 
svalt intresse, även inom juristkåren. Ändå omfattar den internationella 
familjerätten nästan alla delar av juridiken; här finns avtalsrätt, 
förmögenhetsrätt och internationell rätt. Rättsområden som en skicklig jurist 
förväntas behärska. 
 
Varje år flyttar tusentals människor till ett annat land inom EU för att arbeta 
och bilda familj. På sikt kommer många människor att påverkas av den 
internationella familjerättens utveckling vilket gör rättsområdet mycket 
spännande och aktuellt. 
 
Efter mina nio terminer vid den juridiska fakulteten i Lund ser jag nu fram 
emot att äntligen arbeta med juridiken i praktiken – både nationellt och 
internationellt.  Jag vill i och med detta förord tacka min handledare, docent 
Eva Ryrstedt, för värdefull vägledning och inspiration under arbetets gång. 
Jag vill även tacka min familj för ett ovärderligt stöd under min studietid. 
 
 
Katarina Engelhardt 
Eisingen 2010-11-01 
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1 Inledning  

1.1 Introduktion 

Det finns idag få rättsområden som berör så många människor som 
familjerätten. Vi påverkas alla av dess reglering, men det är kanske först när 
något inträffar inom familjen som vi blir verkligt medvetna om detta 
synnerligen intressanta rättsområdes existens.  
 
Många svenskar flyttar utomlands och många utländska medborgare 
kommer till Sverige. Med vad händer med de rättigheter i hemlandet som de 
flesta tar för givna? Får det i Sverige ingångna äktenskapet samma 
rättsverkningar utomlands? Är arvsrätten densamma oavsett var jag är 
bosatt? Är det svenska äktenskapsförordet giltigt och har jag rätt att skiljas 
när jag är bosatt i en annan EU medlemsstat?   
 
Frågorna är många och svaren ter sig inte så självklara som vi först trodde. 
Begrepp som ”haltande rättsförhållanden”, vilket innebär att ett 
rättsförhållande som är giltigt i ett land inte är det i ett annat land, får en 
verklig innebörd i sådana fall. 
 
Familjerätten har sedan långt tillbaka i tiden ansetts vara varje nations ensak 
och det rättsområde som på grund av sin nära koppling till ett lands historia, 
religion, samhällsutveckling och kultur varit minst lämpat för 
harmonisering. Idag har EU 27 medlemsländer och som en följd av den fria 
rörligheten är många av unionens medborgare bosatta i ett annat land än där 
de har medborgarskap och/eller är födda. Företag flyttar över 
nationsgränserna och med företagen kommer arbetstagarna och deras 
familjer. Steget ut i Europa är inte lika stort som för några år sedan och 
utvecklingen har gått fort. 
 
Enligt statistik från den svenska valmyndigheten inför valet i september år 
2010 fanns det 63 184 svenska medborgare bosatta i andra medlemsstater 
som var röstberättigade i det svenska riksdagsvalet år 2010.1 Lägger man till 
antalet röstberättigade svenska medborgare från de övriga nordiska länderna 
blir siffran avsevärt högre. Även i Sverige bor många som härstammar från 
andra länder. År 2006 var i 20 % av alla äktenskap i Sverige minst en av 
makarna av utländsk härkomst.2 För unionen i stort kan liknande trender 
noteras, t.ex. finns det inom EU ca 122 miljoner ingångna äktenskap varav 
13 % (ca 16 miljoner) har en internationell anknytning.3

                                                
1 http://www.val.se/val/val2010/statistik/index.html#rostberattigade. I statistiken finns 
endast de svenska medborgare som är upptagna i röstlängden och har en adress hos 
folkbokföringen. ( hämtat 2010-09-06). 

 En annan siffra 

2 Örtenhed Kristina, 2006, s. 19 (not 1) och s. 25 (not 12 och 13). 
3 European Parliament, the legislative observatory, Procedure file, 03/06/2010 Council´s 
activities.  
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som brukar nämnas är att det inom EU under år 2007 genomfördes cirka 
140 000 skilsmässor med internationella inslag.4

 
 

Familjeband går över gränserna och i och med det har också familjerätten 
tagit steget från att ha varit nationell till att bli allt mer internationell. Inom 
EU har man sedan länge arbetat för gemensamma regler för att underlätta de 
fyra friheterna vilket har gjort harmoniseringsbegreppet högaktuellt. 
Harmonisering kan ske på olika plan och inom ramen för detta arbete 
presenteras olika harmoniseringsprojekt och tillvägagångssätt. Många är 
förespråkarna både för och emot en harmoniserad familjerätt och 
argumenten som förts fram i doktrinen kommer att presenteras. 
 
Familjerna har blivit allt mer internationella och den fria rörligheten inom 
EU utnyttjas allt mer. Lagstiftaren ställs inför nya problem och 
familjerättens utveckling kommer att få stor betydelse i framtiden. 

1.2 Syfte och problemformulering 

Uppsatsens syfte är att närmare utreda harmoniseringen på familjerättens 
område från EG till dagens Lissabonfördrag. I uppsatsen får läsaren en 
inblick i de målsättningar och tillvägagångssätt som styrt det familjerättsliga 
samarbetet inom EU och hur det idag påverkar utvecklingen inom 
familjerätten, både i Sverige och internationellt. I arbetet utreds även 
förutsättningen för en harmonisering av familjerätten och de olika 
harmoniseringsmetoder som finns. Även de för- och nackdelar som finns 
med en harmoniserad familjerätt kommer att presenteras liksom centrala 
publikationer på området. 
 
Med utgångspunkt i ovanstående resonemang kommer följande 
frågeställningar att behandlas: 

• Var står EU rättsligt och politiskt i förhållande till en harmoniserad 
familjerätt? 

• På vilka nivåer förekommer arbete med harmonisering inom 
familjerätten och vad talar för/emot en harmoniserad familjerätt? 

• Hur ser möjligheterna till framgång med harmoniseringsarbetet ut? 

1.3 Avgränsning 

Då uppsatsen omfattar ett så stort rättsområde som familjerätten är det 
givetvis omöjligt att göra en helt uttömmande beskrivning av det pågående 

                                                                                                                        
http://www.europarl.europa.eu/oeil/FindByProcnum.do?lang=2&procnum=CNS/2010/0067 
(hämtat 2010-10-03). 
4 European Parliament legislative resolution of 16 June 2010 on the draft Council decision 
authorising enhanced cooperation in the area of the law applicable to divorce and legal 
separation (09898/2/2010 – C7-0145/2010– 2010/0066(NLE) 
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-
TA-2010-0216 punkt I. ( hämtat 2010-09-15). 
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harmoniseringsarbetet. Jag har därför valt att, förutom arbetet som pågår 
inom EU:s organ, särskilt lyfta fram kommissionen för familjerätt och det 
nordiska samarbetet. 
 
När man talar om harmonisering och en fri rörlighet inom EU får man inte 
glömma bort att arbetet som sker inom unionen även får effekt för 
medborgare från tredje land. Förhållandet till länder utanför EU kommer på 
grund av utrymmesskäl inte att behandlas inom ramen för detta arbete – de 
nordiska länderna som ej är medlemmar i EU undantaget. 
 
Vidare vill jag särskilt poängtera att det inte är rättsreglerna eller de 
framarbetade principerna jag avser att presentera i denna examensuppsats. 
Istället är det harmoniseringen som sådan på familjerättens område som är 
intressant för mina frågeställningar och i den avslutande analysen. Av detta 
följer att rättsinstrumenten och de framarbetade principerna endast kommer 
att behandlas i de fall jag finner det nödvändigt för den fortsatta 
framställningen.  

1.4 Terminologi 

Inom ramen för detta arbete används ett antal termer som kan upplevas som 
svåra att förstå. För att göra uppsatsen mer lättillgänglig har jag därför valt 
att ge en förklaring av begreppen nedan. Harmoniseringsbegreppet som 
sådant kräver en utförligare utläggning. Denna återfinns i kapitel två. 
 
Exekvatur - med exekvatur menas ett beslut av ett lands domstol som 
meddelas i ett särskilt förfarande vilket medför att en utländsk dom, 
skiljedom, officiell handling eller förlikning kan verkställas. 
(Verkställbarhetsförklaring)  
 
Föräldraansvar - termen används i detta arbete i enlighet med definitionen i 
art 2.7 i den nya Bryssel II-förordningen; ”Alla rättigheter som en fysisk 
eller juridisk person har tillerkänts genom en dom, på grund av lag eller 
genom överrenskommelse med rättslig verkan, med avseende på ett barn 
eller dess egendom. Föräldraansvar omfattar bland annat vårdnad och 
umgänge.” 5

 
 

Grönbok - grönböcker ges ut av kommissionen och är en typ av 
diskussionsdokument som har vissa likheter med det vi i Sverige kallar SOU 
(statens offentliga utredningar). Grönböcker släpps i samband med att ny 
lagstiftning planeras inom EU och ger olika instanser och personer 
möjlighet att inkomma med förslag och åsikter utifrån vilka ett lagförslag 
sedan utarbetas.  
 

                                                
5 Art. 2.7 Rådets förordning (EG) nr 2201/2003 av den 27 november 2003 om domstols 
behörighet och om erkännnde och verkställighet av domar i äktenskapsmål och mål om 
föräldraansvar samt om upphävande av förordning (EG) nr 1347/2000. 
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Ius commune- rättsutvecklingen i Europa har sin tidiga grund i den romerska 
rättstraditionen i form av ius commune som omfattade både den romerska 
rätten (ius civile) och den kanoniska rätten (ius canonicum). Begreppet 
används ibland för att beteckna en gemensam enhetlig lagstiftning.  
 
Jurisdiktion/Domsrätt- härstammar från latin och utgör en term som 
betecknar den rättsliga befogenheten att skipa rätt och avkunna dom. En 
jurisdiktion är begränsad antingen till att omfatta ett geografiskt område, ett 
rättsområde eller vissa personer.  
 
Konnexitet - konnex är ett begrepp som används när yrkanden eller 
fodringar i en rättegång bygger på samma rättsförhållanden eller 
huvudsakligen samma grund.  
 
Litispendens - litispendens är ett latinskt begrepp som innebär att mål om 
samma fråga redan pågår. Detta utgör ett rättegångshinder som innebär att 
mål nummer två skall avvisas. 
 
Materiell rätt – Materiell rätt utgör bestämmelser i civilrättsliga frågor och 
anses ännu inte omfattas av EU:s lagstiftningskompetens. Exempel på 
materiell rätt är t.ex. i sak hur stor en laglott skall vara, vilken ålder som 
krävs för att ingå äktenskap o.s.v. Materiella rättsregler skiljer sig från IP-
rätten som reglerar frågor om domsrätt, lagval och 
erkännande/verkställighet. 

1.5 Metod och material  

I uppsatsen behandlas svensk rätt, EU-rätt och framtidsutsikter beträffande 
den internationella familjerätten både de lege lata och de lege ferenda. I den 
första delen av uppsatsen ges en historisk tillbakablick på området som i 
uppsatsens senare del kommenteras i förhållande till dagens rättsläge. Detta 
innebär att en historisk metod kommer att tillämpas i vissa delar. Då 
lagstiftning och arbetet inom EU behandlas i stora delar av uppsatsen 
kommer även viss komparation att göras.  
 
Till de delar den idag aktuella lagstiftningen presenteras och utreds kommer 
den rättsdogmatiska metoden att tillämpas. Den traditionellt rättsdogmatiska 
metoden innebär att de grundläggande rättskällorna såsom; lagstiftning, 
praxis, förarbeten och doktrin studeras. Syftet med den traditionellt 
rättsdogmatiska metoden är att utreda vad som utgör gällande rätt inom ett 
visst område, i mitt fall inom den internationella familjerätten.  EU:s 
lagstiftning har en särställning på området där EU-domstolen i hög grad 
utgör en rättskälla genom sin befogenhet att tolka EU:s rättsakter och lämna 
förhandsavgöranden.  
 
Även Strasbourgdomstolens domar påverkar idag den internationella 
familjerätten vilket medför att även denna domstols praxis, dock i mycket 
begränsad omfattning, kommer att behandlas i uppsatsen. Den litteratur som 
behandlar harmoniseringssträvandet inom familjerätten är begränsad vilket 



 12 

föranlett att jag i detta hänseende främst har använt mig av vetenskapliga 
artiklar. En stor del av mitt material är även hämtat från Internet, 
huvudsakligen från EU:s officiella sidor, e-böcker och etablerade juridiska 
tidskrifter. Ämnet är högaktuellt vilket har gjort det mycket viktigt för mig 
att arbeta med nytt material och jag har även varit i kontakt med 
Europaparlamentet, särskilt beträffande avsnittet om flexibel integration. 
 
I Sverige är det främst professor Maarit Jänterä-Jareborg som behandlat 
harmoniseringen av familjerätten inom EU och i övrigt kan det konstateras 
att det funnits vissa svårigheter att finna material på området då intresset 
bland experter ter sig relativt svagt. De artiklar som jag använt mig av har 
ofta tagit ställning för eller emot harmonisering av familjerätten vilket 
föranlett att jag lagt ner stort arbete på att hitta artiklar som för fram båda 
sidorna av harmoniseringen för att kunna presentera en så objektiv bild som 
möjligt av den pågående rättsutvecklingen. 

1.6 Disposition 

Uppsatsen inleds med en bakgrund till författarens ämnesval som åtföljs av 
uppsatsens syfte och övergripande frågeställningar. Därefter presenteras 
avgränsningen av det område som behandlas inom ramen för uppsatsen. 
Inledningen avslutas sedan med en redogörelse över val av metod och det 
använda materialet.  
 
I kapitel två behandlas harmoniseringsbegreppet och kapitlet syftar till att ge 
läsaren en grundläggande förståelse inför den fortsatta läsningen. 
 
Kapitel tre fortsätter sedan med en historisk redogörelse för det 
familjerättsliga samarbetet inom EU. Här beskrivs utvecklingen på 
familjerättens område, vad som styrt den och vilka rättsliga grunder som 
använts i internationaliseringsprocessen. Inom detta kapitel behandlas även 
Haagprogrammet och Haagkonferensen. 
 
Kapitel fyra syftar sedan till att ge en utförligare beskrivning av EU-
samarbetet inom den internationella familjerätten idag. Här redogörs för 
befintliga lagar och förslag på familjerättens område. Även 
Lissabonfördragets påverkan på den internationella familjerätten behandlas i 
detta kapitel.  
 
I nästföljande femte kapitel tas den svenska ”internationella” familjerätten 
upp. I kapitlet finns även en redogörelse för Sveriges roll i/förhållningssätt 
till en alltmer internationaliserad familjerätt. 
 
Det sjätte kapitlet i behandlar det nordiska samarbetet på familjerättens 
område och kommissionen för europeisk familjerätts arbete med att utforma 
generella principer för att underlätta en tillnärmning av de familjerättsliga 
regleringarna inom unionen. 
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I kapitel sju, som utgör det sista kapitlet i uppsatsens deskriptiva del, lämnas 
en redogörelse av den diskussion som finns i doktrinen om en harmoniserad 
familjerätt. Tanken med detta upplägg är att läsaren skall ha en övergripande 
förståelse för harmoniseringen som sådan för att sedan på egen hand kunna 
ta ställning till författarnas argument i den pågående debatten. 
 
I kapitel åtta avslutas uppsatsen med en analys och sammanfattande 
diskussion.   
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2 Närmare om 
harmoniseringsbegreppet 

2.1 Unifiering och harmonisering 

Harmonisering innebär ett tillnärmande/ökad likformighet av rättsregler 
eller rättsordningar och kan ta sig i uttryck i olika former.6 Den mest 
långtgående formen av harmonisering kallas för unifiering och innebär att 
likalydande rättsregler utfärdas i två eller fler länder.7 Unifiering kan 
omfatta hela eller delar av ett visst rättsområde och ett exempel på detta är 
förordningar som utfärdas inom EU. Förordningar är direkt tillämpliga och 
bindande för alla medlemsstater i EU och genom EU-domstolens 
förhandsavgöranden dirigeras medlemsstaterna att tolka rättsakterna 
enhetligt.8

 
 

Inom EU:s familjerättsliga samarbete avses med harmoniseringsbegreppet 
främst utformandet av gemensamma lagvalsregler s.k. internationella 
privaträttsliga regler (IP-regler).9

Harmoniseringsbegreppet kan även ha innebörden att två eller flera 
rättsordningar förs närmare varandra utan att för den sakens skull vara 
likalydande. Detta utgör den vagare definitionen av 
harmoniseringsbegreppet och är den som i vardagligt språkbruk åsyftas med 
harmonisering.

 Dessa regler utgör exempel på unifiering.  

10 Ett exempel på detta är ett EU-direktiv. Ett direktiv 
föreskriver en målsättning, exempelvis en viss lägstanivå, som 
medlemsstaterna skall upprätthålla inom ett visst rättsområde. Staterna kan 
själva avgöra hur de vill att direktivets mål skall nås, vilka lagar som 
behöver ändras o.s.v. Resultatet blir dock att en gemensam nivå etableras i 
medlemsstaterna.11

 
    

När internationella konventioner ratificeras, blir det ofta fråga om både 
unifiering och harmonisering. Konventionsbestämmelserna har samma 
innebörd i de ratificerande länderna (unifiering) men konventionen kan 
införlivas på olika sätt i deras respektive rättsordningar. I internationella 
konventioner ges stater ibland även en rätt att reservera sig mot vissa 
bestämmelser, detta och det faktum att det sällan finns överstatliga 
domstolar som ser till att det blir en enhetlig tolkning talar mer för den 
vagare definitionen av harmonisering än för en unifiering. 

                                                
6 Jänterä-Jareborg Maarit, TfR, vol. 122, 3 2009, s. 328. 
7 Boele-Woelki Katharina, Building on Convergence and Coping With Divergence, 2007 s. 
258 f. 
8 Melin Mats, Schäder Göran 2004 s. 82 ff. 
9 Jänterä-Jareborg Maarit, SvJT 2005 s. 815.  
10 Jänterä-Jareborg Maarit, TfR vol. 122, 3 2009, s. 330. 
11 Artikel 288 EUF-fördraget. 
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2.2 Europeiska rättsprinciper 

En ny typ av harmonisering utgörs av olika expertgruppers arbete med att ta 
fram rättsliga principer som skall fungera som inspiration för lagstiftare 
både nationellt och internationellt. Principerna arbetas fram efter att en 
rättsjämförande studie av olika länders rättsordningar har genomförts och 
den gemensamma kärnan för dessa rättsordningar (om det finns någon) har 
identifierats. Principerna har ingen bindande verkan utan fungerar endast 
som ett steg mot harmonisering genom att vara vägledande för lagstiftaren. 
Tanken med principerna är därmed främst att staterna skall ha rättsregler 
som vilar på samma grund. Det är därmed inte fråga om unifiering.  
 
Idag har ett flertal europeiska principsamlingar arbetats fram på 
privaträttens område och i doktrinen har det framförts tankar om att dessa 
kan komma att lägga grunden till en gemensam europeisk lagstiftning på 
privaträttens område.12

2.3 Styrd och spontan harmonisering 
 

När lagharmonisering, som i ovan angivna exempel, styrs av viss aktör eller 
gruppering kallas detta för ”styrd harmonisering.” Den styrda 
harmoniseringen omfattar både ”top down-harmonisering” och ”bottom-up 
harmonisering”. Top down-harmonisering innebär att initiativet tas av ett 
överordnat organ medan bottom up-harmonisering innebär att 
harmonisering börjar från en lägre nivå, t.ex. när en grupp arbetar fram 
principer för harmonisering.13

 
 

Motsatsen till styrd harmonisering är en spontan harmonisering. Spontan 
harmonisering innebär att olika rättssystem rör sig i samma riktning utan att 
detta har sin grund i en samordnad styrning. Den spontana harmoniseringen 
kan till exempel uppstå när rättsordningar ställs inför liknande problem eller 
likartade samhällsförändringar vilket också skett sedan slutet av 1960-talet 
på familjerättens område.14

 

 Den spontana harmoniseringen har varit relativt 
omfattande inom familjerätten där nya familjebildningar och värderingar har 
präglat västvärlden. 

En spontan harmonisering kan på grund av sin icke-styrda form ske under 
en längre tidperiod då rättsordningar i olika länder förändras vid olika 
tidpunkter. Nämnas bör också att spontan harmonisering ofta gäller vissa 
specifika rättsfrågor och problem. Inom den spontana harmoniseringen är 
det också tänkbart att rättsutvecklingen drabbas av bakslag på grund av att 
t.ex. religion m.m. under en tidsperiod har ett starkare inflytande på 
samhällsutvecklingen i vissa stater. 
 

                                                
12 Pintens Walter, 2003 s. 4. 
13 Jänterä-Jareborg Maarit, TfR vol. 122, 3 2009, s. 332. 
14 Jänterä-Jareborg Maarit, TfR, vol. 122, 3 2009, s. 332. 
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2.4 Positiv och negativ harmonisering 

När man talar om harmonisering brukar ibland begreppen positiv respektive 
negativ harmonisering/integration behandlas. Den positiva harmoniseringen 
är den som är vanligast förekommande i harmoniseringsdebatten och den 
sker bland annat genom att EU utfärdar bindande direktiv och förordningar. 
Inom de åtgärder som rör familjerätten skall beslut fattas med enhällighet av 
rådet. Detta innebär att varje medlemsstat har vetorätt inom det 
familjerättsliga samarbetet.15

 
 

Negativ harmonisering sker då nationella regler som hindrar den fria 
rörligheten avlägsnas eller av EU-domstolen bedöms som oförenliga med 
EU-rätten. Genom dessa åtgärder blir lagstiftningen således förenlig med 
fördraget om EU:s funktionssätt (EUF-fördraget).16

 
 

2.5 Samordning kontra harmonisering 

I samband med diskussioner om harmonisering behandlas ofta begreppet 
samordning. Ofta avses med samordning den organisation som sker inom 
EU för att omvandla unionen till ett jurisdiktionsområde. Målsättningen 
med denna samordning är bl.a. att medlämsländernas domstolar och 
myndigheter skall styras av samma principer samt att utarbeta 
domsrättsregler som gäller för alla medlemsstater.  På familjerättens område 
ger Jänterä-Jareborg den nya Bryssel II-förordningen som exempel. 
Förordningen hindrar, bland annat genom regler om litispendens och 
konnexitet, att två eller flera medlemsstater prövar samma sakfråga och 
kommer till olika domslut.17

 
  

                                                
15 Artikel 81.3 EU-fördraget.  
16 Craig Paul, de Burca Grainne, 2008 s. 605f. 
17 Jänterä-Jareborg Maarit, SvJT 2005 s. 815. 
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3 Familjerättsligt samarbete 
inom EU – en historisk 
tillbakablick 

3.1 Samarbetets inledning och rättsliga 
grund 

År 1952, efter andra världskriget och på förslag av Frankrikes 
utrikesminister Robert Schuman, gick sex länder i Västeuropa ihop i ett 
politiskt och ekonomiskt samarbete om kol- och stålproduktion för att 
bevara freden i Europa. I samarbetet som utgjorde kol- och stålunionen 
(EKSG) deltog Belgien, Nederländerna, Luxemburg, Frankrike, Italien och 
dåvarande Västtyskland.  Samarbetet växte sedan till att omfatta en 
gemensam marknad och år 1957 undertecknades EEG-fördraget 
(Romfördraget) som kom att träda i kraft år 1958.18

 
  

I och med Romfördraget uppstod den europeiska ekonomiska gemenskapen 
(EEG) som även kom att kallas den gemensamma marknaden. Syftet med 
det nya samarbetet var att skapa en marknad med fri rörlighet för varor, 
tjänster, personer och kapital. År 1962 lanserades en gemensam 
jordbrukspolitik och år 1968 plockades tullarna bort på varor som 
exporterades mellan de sex medlemsländerna. Samma år påbörjades även ett 
samarbete om en förenad kontroll på kärnenergiområdet som fick namnet 
Euratom. Tillsammans bildade EKSG, Euratom och EGG de Europeiska 
gemenskaperna (EG).19

 
 

I Romfördragets dåvarande artikel 220 stadgades att ”medlemsstaterna skall 
i den utsträckning det är nödvändigt, inleda förhandlingar med varandra i 
syfte att till förmån för sina medborgare säkerställa:” …” förenkling av 
formaliteter för ömsesidigt erkännande och verkställighet av rättsliga 
avgöranden och skiljedomar.” 
 
Med rättslig bakgrund i detta stadgande i Romfördraget grundades 
Brysselkonventionen år 1968 som utgjorde dåvarande EG:s första 
internationellt privaträttsliga regelverk.20

                                                
18 Webbplatsen Europa – Europeiska unionens historia; 
http://europa.eu/abc/history/index_sv.htm (hämtat 2010-09-09). 

 Under denna tidsperiod handlade 
det om ett mellanstatligt samarbete vilket innebar att rättsakter antogs i 
konventionsform. 

19 EU-upplysningen, Sveriges Riksdag; 
 http://www.eu-upplysningen.se/Medlemskap-och-historik/Historik/, Webbplatsen Europa – 
Europeiska unionens historia; http://europa.eu/abc/history/index_sv.htm (hämtat 2010-09-
09). 
201968 års Brysselkonvention om domstols behörighet och om verkställighet av domar på 
privaträttens område. 
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I konventionen reglerades indrivning av underhållsbidrag över gränserna, 
den fråga som i efterkrigstidens Europa ansåg vara den mest angelägna på 
den internationella familjerättens område.21 I och med Brysselkonventionen 
garanterades enhetliga regler för medlemsstaterna beträffande domstols 
behörighet i underhållstvister och regler beträffande erkännande och 
verkställighet av andra EG-staters domar om underhållsbidrag. 
Lagvalsfrågan behandlades inte. Övriga frågor inom familjerätten lämnades 
oreglerade då rättsområdet som sådant ansågs vara alltför komplicerat för ett 
lagstiftningssamarbete mellan medlemsstaterna.22

 
 

Under sjuttiotalet utvidgades EG genom att nya medlemsstater gick med i 
samarbetet, medlemsländernas medborgare valde sina representanter i 
gemenskapen och de första tankarna på att skapa en gemensam valuta växte 
fram.23

3.2 Från Maastricht via Amsterdam till 
Lissabon 

  

Under åttio och början av nittiotalet utvidgades EG med fler medlemsländer 
och samarbetet kom att omfatta mer än ekonomiska frågor. År 1990 hölls 
två regeringskonferenser där EG:s medlemsstater deltog. Målet var att 
utvidga EG till att omfatta även en politisk och ekonomisk union. Arbetet 
utmynnade i Maastrichtfördraget (Unionsfördraget) som trädde i kraft den 
första november år 1993. I och med Maastrichtfördraget bildades EU och 
Romfördraget bytte namn till ”Fördraget om upprättandet av Europeiska 
gemenskapen” (EG-fördraget).24

 
 

I Maastrichtfördraget, som byggde på de s.k. tre pelarna, fastställdes det 
civilrättsliga samarbetet mellan medlemsstaterna enligt det reviderade EG-
fördraget (artikel 220 omnumrerades till 293). Det civilrättsliga samarbetet 
stadfästes i och med fördraget som en fråga av gemensamt intresse för att 
unionen skulle kunna uppnå sitt mål om en fri rörlighet särskilt beträffande 
personer. Enligt Maastrichtfördraget hade alla medlemsstater och nu även 
kommissionen rätt att ta initiativ till ett civilrättsligt samarbete.25

 
 

Det var även under den tidigare hälften av nittiotalet fråga om ett 
mellanstatligt samarbete som resulterade i konventioner. Den viktigaste 
                                                
21 Jänterä-Jareborg Maarit SvJT 2005 s. 816. 
22 Jenard Pierre, Official Journal nr. C 59, 5/3 1979 s. 10. 
23 EU-upplysningen, Sveriges Riksdag; 
http://www.eu-upplysningen.se/Medlemskap-och-historik/Historik/ (hämtat 2010-09-09). 
24 Webbplatsen Europa – Europeiska unionens historia; 
http://europa.eu/legislation_summaries/economic_and_monetary_affairs/institutional_and_
economic_framework/treaties_maastricht_sv.htm, (hämtat 2010-09-09). 
25 Webbplatsen Europa – Europeiska unionens historia; 
http://europa.eu/legislation_summaries/economic_and_monetary_affairs/institutional_and_
economic_framework/treaties_maastricht_sv.htm (hämtat 2010-09-09).  
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konventionen som arbetades fram på familjerättens område under denna tid 
var Bryssel II-konventionen om domstols behörighet och om erkännande 
och verkställighet av domar i äktenskapsmål som hade sin rättsliga grund i 
artiklarna K1 och K3 i Maastrichtfördraget. Syftet med Bryssel II-
konventionen var att människor som utnyttjade den fria rörligheten och/eller 
hade gränsöverskridande familjeband inte skulle hamna i den situationen att 
deras familjerättsliga status t.ex. som skild, gift o.s.v. inte skulle erkännas i 
ett annat medlemsland.26

 
  

Genom Amsterdamfördraget som blev tillämpligt första maj år 1999 
överfördes ytterligare lagstiftningskompetens beträffande det civilrättsliga 
samarbetet med internationell anknytning från medlemsstaterna till EU som 
en del i skapandet av området för frihet, säkerhet och rättvisa.27 Den tidigare 
civilrättsliga regleringen i Maastrichtfördraget överfördes till avdelning IV 
(artiklarna 61-65) i det reviderade EG-fördraget. Denna avdelning kom 
därmed att utgöra den rättsliga grunden för att anta förordningar och direktiv 
på det civilrättsliga området. Det civilrättsliga området omfattade även 
familjerättsliga frågor när det ansågs behövligt för inre marknadens 
funktionsduglighet. Bryssel II-konventionen hade inte trätt i kraft innan 
Amsterdamfördraget och under samma tidsperiod presenterade 
kommissionen ett förslag till Bryssel II-förordningen som antogs 29 maj år 
2000 och trädde i kraft i mars år 2001. Bryssel II-förordningen kom således 
att ersätta Bryssel II-konventionen som aldrig trädde i kraft.28

 
  

I och med Amsterdamfördraget, som ändrade EG-fördraget, gick det 
civilrättsliga samarbetet från att ha varit mellanstatligt till att bli överstatligt. 
Detta innebar att unionens rättsakter började antas i förordningsform vilket 
hade till följd att reglerna enligt artikel 249 i EG-fördraget blev direkt 
tillämpliga och tvingande i alla medlemsstater och därtill trädde i kraft 
samtidigt inom hela EU. I de nya bestämmelserna om det civilrättsliga 
samarbetet nämndes inte sedvanlig civilrätt viket tolkades som att EU 
saknade rätt att lagstifta inom den materiella familjerättens område. I artikel 
65 c öppnades dock för ett tillnärmande av medlemsstaternas interna 
civilprocessrätt.29

 
  

I avdelning IV EG-fördraget slogs även fast att beslut som behandlade 
civilrättsliga spörsmål skulle fattas av rådet enhälligt efter initiativ av en 
medlemsstat eller efter förslag av kommissionen. Det fastslogs också att 
innan beslut fattades skulle Europaparlamentet höras. Efter en femårsperiod 
skulle detta beslutförfarande ändras. Ett undantag skrevs dock in för de 
aspekter som berörde familjerätten där det fortfarande skulle krävas att 
beslutet fattas av alla EU:s medlemsstater enhälligt.30

 
 

                                                
26 Jänterä-Jareborg Maarit, 1999, s. 10ff. 
27 Jänterä-Jareborg Maarit TfR vol.. 122, 3 2009, s. 327. 
28 SOU 2004:80 s. 29. 
29 Jänterä-Jareborg Maarit SvJT 2005 s. 818. 
30 Se art 67.5 EG-fördraget. 
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En nyhet med Amsterdamfördraget var även att en möjlighet till flexibel 
integration infördes inom ramen för EU-samarbetet.31

 
 (se närmare kap. 4) 

Den första december år 2009 trädde Lissabonfördraget i kraft och EG-
fördraget ändrade namn till Fördraget om EU:s funktionssätt (EUF-
fördraget). Regleringen om det civilrättsliga samarbetet inom unionen 
återfinns nu i kapitel tre, artikel 81 om civilrättsligt samarbete. I 81.3 andra 
stycket stadgas; ”Rådet får på förslag av kommissionen anta ett beslut där 
de anges vilka aspekter av familjerätten som har gränsöverskridande följder 
och som kan bli föremål för akter som antas i enlighet med ordinarie 
lagstiftningsförfarande. Rådet skall besluta med enhällighet efter att ha hört 
Europaparlamentet.”32

 
  

I Lissabonfördraget inkorporerades också EU:s rättighetsstadga som 
innehåller flera målsättningar som är av betydelse för familjerätten; bland 
annat skydd för barns rättigheter, jämställdhet mellan kvinnor och män, 
solidaritet mellan generationer o.s.v. 
 

3.3 Haagprogrammet 

Haagprogrammet som antogs under det Europeiska rådets möte den femte 
november år 2004 kan i det närmaste jämföras med en handlingsplan för hur 
området med frihet, säkerhet och rättvisa skall förstärkas inom EU. 
Handlingsplanen som kom till efter förslag av kommissionen hade sin grund 
i Tammerforsprogrammet från år 1994 och var uppbyggt efter tio 
målsättningar på olika rättsområden.33

 
 

På det civilrättsliga planet tillmättes det ömsesidiga erkännandet av rättsliga 
avgöranden särskild vikt och målet inom familjerätten fatslogs till att alla 
avgöranden avdömda i EU:s medlemsstater skulle bli omedelbart 
verkställbara inom hela EU utan att krav på mellanliggande förfaranden t.ex. 
exekvatur skulle ställas.34 Till viss del är detta nu genomfört bland annat 
genom den nya Bryssel II-förordningen som blev tillämplig den första mars 
år 2005 där exekvaturförfarandet avskaffades för avgöranden om umgänge 
och återlämnande av barn efter olovligt bortförande till eller kvarhållande i 
en annan medlemsstat.35

 
 

För att uppnå målet att förbättra det civilrättsliga samarbetet mellan staterna 
diskuterades inom ramen från Haagprogrammet även anslutningen till 
”Haagkonferensen för internationell privaträtt” (se Haagkonferensen). 

                                                
31 Se artikel 43 a. Maastrichtfördraget. 
32 Art 81.3 EUF-fördraget. 
33 Webbplatsen Europa, Haagprogrammet: tio prioriteringar för de kommande fem åren; 
http://europa.eu/legislation_summaries/human_rights/fundamental_rights_within_european
_union/l16002_sv.htm, (hämtat 2010-09-20). 
34 Utgångspunkten slogs fast i Tammerforsslutsatserna år 1999 och bekräftades sedan i 
Haagprogrammet år 2004. 
35 Se artikel 40-41 i den nya Bryssel II-förordningen. 
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Diskussionen resulterade i att rådet beslutade om en anslutning till 
Haagkonferensen den femte oktober år 2006.36

 

 (För mer om 
Haagkonferensen se nedan)  

I Haagprogrammet angavs dessutom fyra familjerättsområden där 
kommissionen skulle inleda lagstiftningsarbete alternativt genomföra 
lagstiftning före år 2011. De uppräknade områdena omfattande följande 
punkter; 

1. Kommissionen skulle presentera ett instrument för verkställighet och 
erkännande av avgöranden angående underhåll (tidsram 2005). Detta 
arbete resulterade i förordning (EG) nr 4/2009 om domstols 
behörighet, tillämplig lag, erkännande och verkställighet av domar 
samt samarbete i fråga om underhållsskyldighet som antogs 
enhälligt år 2008 (EU:s underhållsförordning.) Förordningen trädde i 
kraft 30 januari 2009 men kommer huvudsakligen att börja tillämpas 
18 juni år 2011. 

2. Kommissionen skulle utarbeta en grönbok om tillämplig lag för 
rätten till äktenskapsskillnad (tidsram 2005) vilket resulterade i 
”Grönbok om tillämplig lag och behörig domstol i mål om 
äktenskapsskillnad av den 14 mars 2005”. Kommissionen har 
föreslagit att reglerna ska komplettera den nya Bryssel II-
förordningen och arbetet med att utforma ett lagförslag om tillämplig 
lag om äktenskapsskillnad går under namnet Rom III. 

3. Kommissionen skulle presentera en grönbok om tillämplig lag för 
makars förmögenhetsförhållande (tidsram 2006) vilket resulterade i 
”Grönbok om lagval, domsrätt och erkännande i frågor om makars 
förmögenhetsförhållanden som kom år 2006.” 

4. Kommissionen skulle utarbeta en grönbok om tillämplig lag för arv 
och testamente samt domsrätt, verkställighet och erkännande i dessa 
frågor. Dessutom skulle frågor om ett centralt testamentsregister och 
ett Europeiskt arvscertifikat behandlas. Detta resulterade år 2005 i 
”Grönbok om arv och testamente”.37

 
 

Samtliga genomförda och föreslagna lagstiftningsåtgärder inom 
Haagprogrammet utgör internationellt privaträttsliga instrument då 
Haagprogrammet inte har som mål att harmonisera materiell rätt.38

                                                
36 Website Europa, Zusammenfassungen der EU-Gesetzgebung, Beitritt zur Haager 
Konferenz für Internationales Privatrecht (Haager Konferenz); 

 Ett 
förbehåll har dock gjorts för situationer där ett ingripande i den materiella 

http://europa.eu/legislation_summaries/justice_freedom_security/judicial_cooperation_in_c
ivil_matters/l16016_de.htm (hämtat 2010-09-22). 
37 EUR-Lex, Ingång till EU-rätten, 52009DC0263; 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52009DC0263:SV:NOT 
p. III.3.2, (hämtat 2010-09-23), Jänterä-Jareborg Maarit SvJT 2005 s. 819. 
38 The Hague Programme; Strengthening freedom, security and justice in the European 
Union. Council of the European Union” Brussels 13 December 2004 16054/04, JAI 559 s. 
31 se; http://www.libertysecurity.org/IMG/pdf/hague_programme_en.pdf (hämtat 2010-08-
26). 

http://www.libertysecurity.org/IMG/pdf/hague_programme_en.pdf�
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rätten är behövligt för att förbättra det rättsliga samarbetet eller ömsesidiga 
erkännandet av en annan medlemsstats avgöranden.39

 
 

Haagprogrammet från år 2004 löpte ut i december år 2009 och följdes då av 
Stockholmsprogrammet. (se kap. 4) 

3.4 Haagkonferensen för internationell 
privaträtt 

Haagkonferensen för internationell privaträtt (nedan Haagkonferensen) är en 
internationell organisation som grundades år 1893.40

 

 År 2005 hade 
Haagkonferensen 65 medlemsstater däribland samtliga EU:s medlemstater. 
Organisationens mål är att verka för en harmonisering av den internationella 
privaträtten ur ett globalt perspektiv. År 2006 beslutade rådet om en 
anslutning till Haagkonferensen. 

Haagkonferensen har tagit fram ett stort antal konventioner som berör 
familjerätten, den kanske mest kända är ”1980 års Haagkonvention om de 
civilrättsliga aspekterna rörande bortförande av barn” till vilken även 
Sverige har anslutit sig. Haagkonferensen har även arbetat mycket med 
gränsöverskridande underhållsskyldighet vilket har resulterat i ett antal 
konventioner varav Sverige anslutit sig till två av dessa; 1958 års och 1973 
års Haagkonventioner om erkännande och verkställighet av 
underhållsavgöranden.41

 

 Konventionerna är införlivade i svensk lag genom 
”lag (1965:723) om erkännande och verkställighet av vissa utländska domar 
och beslut angående underhåll till barn” samt ”lag (1976:108) om 
erkännande av verkställighet av utländskt avgörande angående 
underhållsskyldighet”. 

Haagkonferensen har även utarbetat ”2007 års Haagkonvention om 
internationell indrivning av underhåll till barn och andra 
familjemedlemmar” som Sverige inte anslutit sig till vid tidpunkten för 
författandet av detta arbete.42

I juli år 2009 presenterade kommissionen sitt förslag till rådets beslut om 
EU:s tillträde till 2007 års Haagkonvention.  

 2007 års Haagkonvention kompletteras av 
2007 års Haagprotokoll som anger lagval vid prövning av underhållsfrågan. 

 
Vid sidan om det förhandlingsarbete som pågår inom Haagkonferensen med 
att arbeta fram nya internationellt privaträttsliga instrument fortgår arbetet 
inom EU med att ta fram förordningar inom den internationella 
familjerätten. Förhandlingsarbetet inom EU präglas av de resultat som 
                                                
39 Jänterä-Jareborg Maarit SvJT 2005 s. 820. 
40 Brandberg Ulrika, Knutson Tom, Advokaten nr 9 2009, årgång 75. 
http://www.advokatsamfundet.se/templates/CommonPage_Advokaten.aspx?id=9870 
(hämtat 2010-08-25). 
41 Dir. 2009:54 Underhållsskyldighet i internationella situationer, Opengov, data i offentlig 
sektor; http://www.opengov.se/govtrack/dir/2009:54/, (hämtad 2010-09-03). 
42 SOU 2010:59 Underhållsskyldighet i internationella situationer – 
Underhållsförordningen, 2007 års Haagkonvention och 2007 års Haagprotokoll s. 21ff. 
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kommer fram vid Haagkonferensen vilket kan ses t.ex. i EU:s 
underhållsförordning. Haagkonferensen är i och med sin inverkan på 
lagstiftningssamarbetet inom unionen en viktig del av 
harmoniseringssträvandet inom familjerätten i EU.43

                                                
43 Dir. 2009:54 Underhållsskyldighet i internationella situationer, Opengov, data i offentlig 
sektor; http://www.opengov.se/govtrack/dir/2009:54/ (hämtat 2010-09-05). 
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4 EU-samarbetet inom den 
internationella familjerätten 
idag 

Idag anses EU sakna lagstiftningskompetens inom den materiella 
familjerätten44 vilket finner stöd i kompetenskatalogen i Lissabonfördraget, 
de rättsliga principerna inom unionen samt artikel 81 om det civilrättsliga 
samarbetet. Frågan är dock mycket omdebatterad och det finns experter som 
hävdar att EU har lagstiftningskompetens så snart en rättsfråga är 
gränsöverskridande.45

 
 

Det centrala i EU: samarbetet har istället varit att utarbeta en internationellt 
privaträttslig lagstiftning på familjerättens område som primärt handlar om 
jurisdiktionsfrågan, lagvalsfrågan samt frågor om erkännande och 
verkställighet. Målet med samarbetet inom EU har även varit att ge alla 
unionsmedborgare rättstillgänglighet vilket innebär att oavsett var i unionen 
man är bosatt skall det finnas en domstol som kan pröva det familjerättsliga 
ärendet.46

4.1 Inre marknad och fri rörlighet 
 

I och med Lissabonfördraget infördes en s.k. kompetenskatalog i artiklarna 
två till sex i EUF-fördraget där det anges inom vilka rättsområden som 
unionen har befogenhet att vidta lagstiftningsåtgärder. 
 
I artikel 4.2 i EUF-fördraget stadgas att EU och medlemsstaterna har en 
delad befogenhet inom den inre marknaden.47 Den inre marknaden utgörs av 
den fria rörligheten för varor, tjänster, personer och kapital och syftar till en 
omfattande handel och integration mellan EU:s medlemsländer.48

                                                
44 Med materiell familjerätt åsyftas i första hand civilrättsliga frågor på familjerättens 
område d.v.s. bestämmelser i sakfrågor såsom en rättsregels rekvisit. Vad krävs för att få 
ingå ett äktenskap i Sverige, hur stor är bröstarvingarnas laglott o.s.v. 

 I artikel 
3.3 i EU-fördraget ställs målsättningarna med den gemensamma marknaden 
upp och där framhålls också att unionen inom den inre marknaden skall 

45 Boele-Woelki Katharina, The Working Method of The Commission on European Family 
Law, Common Core and better Law in European Family Law, European Family Law Series 
CEFL 2005 s. 15ff. 
46 Brandberg Ulrika, Knutson Tom, Advokaten nr 9 2009, årgång 75. 
http://www.advokatsamfundet.se/templates/CommonPage_Advokaten.aspx?id=9870, 
(hämtat 2010-08-25). 
47 Rådets beslut av den 20 maj 1999 om fastställandet av Schengenregelverket, i enlighet 
med relevanta bestämmelser i Fördraget om upprättande av den Europeiska gemenskapen 
och Fördraget om Europeiska unionen, i syfte att besluta om den rättsliga grunden för 
samtliga bestämmelser och beslut som utgör Schengenregelverket (1999/435/EG). 
48 De fyra friheterna finns stadfästa i artikel 26.2 EUF- fördraget. 
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främja ”ekonomisk, social och territoriell sammanhållning samt solidaritet 
mellan medlemsstaterna.” 
 
Den fria rörligheten för personer återfinns i avdelning IV i EUF-fördraget 
men begreppet ”personer” återfinns endast i rubriken. I artikel 45 används 
istället begreppet arbetstagare. I fördraget preciseras inte närmare vad som 
avses med arbetstagare och vilka som därmed omfattas av den fria 
rörligheten. Definitionen arbetstagare har dock genom praxis givits en 
extensiv tolkning där begreppet beaktats både ekonomiskt och socialt.49 Den 
sociala aspekten är viktig ur familjerättslig synpunkt då den har betydelse 
för dem som flyttar till en annan medlemsstat på grund av familjeband.50

 
  

I artikel 21 i EUF-fördraget stadgas även att varje unionsmedborgare skall 
ha rätt att fritt röra sig mellan och uppehålla sig på medlemsstaternas 
territorier. Detta innebär att den fria rörligheten för personer idag omfattar 
inte bara den ekonomiskt aktive arbetstagaren utan samtliga medborgare 
inom unionen. Unionens kompetens och den fria rörligheten utgör därmed 
ett hinder för nationella regleringar som begränsar den fria rörligheten.51 År 
2009 bodde och arbetade ca 8 miljoner européer i ett annat EU-land än sitt 
ursprungsland enligt uppgifter från kommissionen. Under år 2008 utfördes 
en granskning inom EU om hur väl medlemsländerna hade införlivat 
direktivet från år 2004. Slutsatsen var att inte ett enda land hade införlivat 
direktivet helt korrekt.52

4.2 Lissabonfördraget och den 
internationella familjerätten 

 

Idag grundar sig EU:s kompetens att utfärda gemensamma internationella 
privaträttsliga regler inom den internationella familjerätten sig på den inre 
marknadens funktionsduktighet främst med avseende på den fria rörligheten 
för unionsmedborgarna. Det civilrättsliga samarbetet återfinns efter 
Lissabonfördragets i kraftträdande i artikel 81 i EUF-fördraget där det finns 
inskrivet att EU har rätt att med kvalificerad majoritet vidta 
lagstiftningsåtgärder när det är nödvändigt för att den inre marknaden skall 
fungera väl. Från detta görs sedan ett undantag, som infördes i och med 
Lissabonfördraget, för familjerättsliga frågor.  
 
Undantaget som återfinns i artikel 81.3 innebär dels att beslut som rör 
familjerätten i unionen måste fattas med enhällighet dels att åtgärderna kan 
vidtas med enhällighet även om de inte är att anse som nödvändiga för den 

                                                
49 Domstolens dom den 3 juni 1986. R. H. K. mot Staatssecretaris van Justitie. 
50 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. 
51 Mål C-19/92. Domstolens dom den 31 mars 1993. D.K.  mot Land Baden-Württemberg. 
52 Europeiska kommissionen, Nyheter: http://ec.europa.eu/news/justice/090702_sv.htm 
(hämtat 2010-09-04). 
 



 26 

inre marknaden utan endast som behövliga.53 Tidigare har EU bara haft 
kompetens att vidta åtgärder på den internationella familjerättens område 
när det har ansetts vara nödvändigt för den inre marknadens 
funktionsduglighet. I och med Lissabonfördraget har detta 
nödvändighetsrekvisit tagits bort ur fördraget.54

 
 

Inom EU har det framförts att familjerätten inte skall utgöra ett hinder för 
den fria rörligheten för arbetstagare utan att rättsliga instrument skall 
utarbetas för att underlätta den europeiska integrationen. Mot bakgrund av 
detta har EU aktivt varit engagerad i den internationella familjerätten bland 
annat under genomförandet av Haagprogrammet.55 Det familjerättsliga 
samarbetet har utvidgats men liksom tidigare visar kravet på enhällighet 
inom det familjerättsliga området att EU betraktar familjerätten som ett 
särskilt kultur- och traditionsbundet rättsområde.56

 
 

Den viktigaste rättsinstrument som idag finns på den internationella 
familjerättens område är den nya ”Bryssel II-förordningen om 
domstolsbehörighet och erkännande och verkställighet av domar i 
äktenskapsmål och mål om föräldraansvar samt om upphävande av 
förordning (EG) nr 1347/2000” som blev tillämplig den första mars år 2005. 
Förordningen innehåller inga regler om lagval vilket innebär att när 
förordningen pekat ut en behörig domstol tillämpas sedan domstolslandets 
egna materiella regler. I skrivande stund saknas gemensamma lagvalsregler 
inom familjerätten med undantag för den underhållsförordning som antogs 
av medlemsstaterna i december år 2008. Förordningen kommer att tillämpas 
från och med år 2011 och ses som en framgång då man lyckats komma till 
ett enhälligt beslut trots de olika regleringar om underhåll som finns i 
medlemsländerna.57

 

 I samband med Haagprogrammet påbörjades också 
arbetet med att ta fram grönböcker på ett antal områden som rör 
familjerätten. Här finns en tydlig tendens mot fler lagvalsregler inom den 
internationella familjerätten.  

4.3 Rom III-förordningen – fact or fiction? 

Som en följd av Haagprogrammet och grönboken om tillämplig lag vid 
äktenskapsskillnad pågår idag ett arbete inom EU med att ta fram ett 
lagförslag på området. Förslaget avser att komplettera bestämmelserna i den 
nya Bryssel II-förordningen. I grönboken hänvisas till det stora antalet 
skilsmässor, där makarna kommer från olika länder, i den europeiska 

                                                
53 Jänterä-Jareborg Maarit, TfR vol. 122, 3 2009 s 347 not 73. 
54 Jänterä-Jareborg Maarit, TfR vol. 122, 3 2009 s 347 not 73. 
55 Bergquist Ulf, Advokaten nr 1 2007 årgång 73; 
http://www.advokatsamfundet.se/templates/CommonPage_Advokaten.aspx?id=6985 
(hämtat 2010-08-28). 
56 Se artikel 81.3 EUF-fördraget. 
57 Förordning (EG) nr 4/2009 om domstols behörighet, tillämplig lag, erkännande och 
verkställighet av domar samt samarbete i fråga om underhållsskyldighet. 
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unionen.58 Europeiska rådet har vid två tillfällen berört frågan om tillämplig 
lag vid äktenskapsskillnad och gemensamma lagvalsregler anses underlätta 
det ömsesidiga erkännandet av domar, vilket utgör en av målsättningarna 
med det civilrättsliga samarbetet inom unionen.59 I grönboken framförs att 
gemensamma lagvalsregler med gemensamma anknytningsmoment skulle 
ge unionsmedborgarna rättssäkerhet och förhindra den kapplöpning till 
domstol som idag kan bli aktuell till följd av Bryssel II-förordningen. 
Gemensamma lagvalsregler skulle göra anknytningsmomentet avgörande – 
inte i vilken medlemsstat som talan väcks.60

 
  

År 2006 presenterades ett förslag till Rom III-förordning.61 I förslaget 
föreslogs att som huvudregel bör lagen i makarnas gemensamma 
hemvistland tillämpas. Om makarna inte har någon gemensam hemvist när 
skilsmässoansökan lämnas in finns subsidiära anknytningsbestämmelser 
som tillämpas efter en viss rangordningsprincip. Blir inte huvudregeln 
tillämplig kan så lagen i makarnas senast gemensamma hemvistland, lagen i 
makarnas gemensamma medborgarland och till sist forumsstatens lag 
komma att bli tillämplig. Möjlighet ges även under vissa förutsättningar att 
avtala om tillämplig lag.62 Sverige var i sitt remissvar positivt till 
möjligheten för makarna att avtala om lagval men ställde sig emot 
gemensamma lagvalsregler med hänvisning till att skilsmässoreglerna är 
mycket olika i EU:s medlemsländer.63

 
 

                                                
58 EUR-Lex, Ingång till EU-rätten 
Förslag till rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 2201/2003 om domstols 
behörighet och införande av bestämmelser om tillämplig lag i äktenskapsmål {SEK(2006) 
949} {SEK(2006) 950} 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52006PC0399:SV:NOT 
(hämtat 2010-09-16) p. 120. 
59 EUR-Lex, Ingång till EU-rätten 
Förslag till rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 2201/2003 om domstols 
behörighet och införande av bestämmelser om tillämplig lag i äktenskapsmål {SEK(2006) 
949} {SEK(2006) 950} 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52006PC0399:SV:NOT 
(hämtat 2010-09-16) motiv och syfte 10. 
60 EUR-Lex, Ingång till EU-rätten 
Förslag till rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 2201/2003 om domstols 
behörighet och införande av bestämmelser om tillämplig lag i äktenskapsmål {SEK(2006) 
949} {SEK(2006) 950} 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52006PC0399:SV:NOT 
(hämtat 2010-09-16) p. 7. 
61 Förslag till rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 2201/2003 om domstols 
behörighet och införande av bestämmelser om tillämplig lag i äktenskapsmål, KOM(2006) 
399 slutlig. 
62 EUR-Lex, Ingång till EU-rätten förslag till rådets förordning om ändring av förordning 
(EG) nr 2201/2003 om domstols behörighet och införande av bestämmelser om tillämplig 
lag i äktenskapsmål {SEK(2006) 949} {SEK(2006) 950} 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52006PC0399:SV:NOT 
(hämtat 2010-09-16) p. 120. 
63 Sveriges svar på kommissionens grönbok om Rom III (ovan not 1), Ju2005/4749/L2. 
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I Sverige och Finland finns en (absolut) rätt till äktenskapsskillnad medan 
Malta har en lagstiftning som förbjuder äktenskapsskillnad.64

 
 

Förslaget till Rom III-förordningen antogs inte på grund av att ingen 
enhällighet kunde uppnås då bland annat Sverige motsatte sig 
kommissionens förslag. I och med detta aktualiserades möjligheten till 
flexibel integration.65

4.4 Strategier för ett effektivare 
familjerättssamarbete 

 (se kapitel 4.4.2)  

Arbetet med att ta fram unionslagstiftning på familjerättens område har varit 
komplicerat och tidkrävande då medlemsstaternas familjerättsliga 
regleringar ligger långt ifrån varandra. Medlemsstaterna har haft svårt att 
enas och för att underlätta arbetet med en gemensam lagstiftning har två 
strategier kommit att bli aktuella inom den internationella familjerätten. 
Strategierna har vuxit fram efter påtryckningar från kommissionen och de 
pådrivande medlemsstaterna som hoppas på att det familjerättsliga 
samarbetet därigenom kommer att förenklas.66

4.4.1 Ett snävare familjerättsbegrepp 

  

Den första strategin går ut på att förespråka en snävare definition av vad 
som skall omfattas av uttrycket ”åtgärder som rör familjerätten.” En snävare 
definition skulle innebära att t.ex. successionsrättsliga frågor exkluderades 
och att beslut på området därmed kan röstas igenom med kvalificerad 
majoritet. Ett exempel på när detta förfaringssätt har använts är i 
kommissionens förslag till ny förordning om arv som lades fram den 
fjortonde oktober år 2009.67

 
 

Kommissionen grundade sitt förslag på artiklarna 67 och 81 i EUF-fördraget 
och framförde i samband med förslaget att förordningen inte kunde anses 
omfatta det familjerättsliga området.68

                                                
64 Brandberg Ulrika, Knutson Tom, Advokaten nr 9 2009, årgång 75; 
http://www.advokatsamfundet.se/templates/CommonPage_Advokaten.aspx?id=9870, 
(hämtat 2010-08-25. 

 Påståendet står i överrensstämmelse 
med många EU-staters syn på successionsrätten då denna ofta ses som ett 
separat rättsområde. Uppdelningen motiveras främst med att 

65 Jänterä-Jareborg TfR vol. 122, 3 2009 s. 345 f.  
66 Jänterä-Jareborg TfR vol. 122, 3 2009 s. 345 f. 
67 Sveriges Riksdag, Faktapromemoria 
2009/10:FPM55 Förordning om gränsöverskridande arvsfrågor 
http://www.riksdagen.se/webbnav/?nid=251&doktyp=fpm&dok_id=GX06FPM55&rm=20
09/10&bet=FPM55 (hämtad 2010-09-11) Ärendets bakgrund, punkt 1.1. 
68 Den tyske justitieministern Brigitte Zypries uppgav år 2007 att det inom EU fanns ca 
100 000 arvsärenden där parterna kommer från olika länder samt att det riskerar att bli tvist 
om 2,5 miljoner fastigheter på grund av ägarnas olika nationaliteter. Sveriges Radio, EU 
diskuterar gemensam familjerätt, publicerad måndag 15 januari 2007 
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=1145158 (hämtad 2010-10-
01). 
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arvsrätten/testamentsrätten behandlar uppdelning av egendom medan 
familjerätten som sådan är av en mer social karaktär.69

 
 

Förslaget till en ny förordning om arv och kommissionens ståndpunkt 
innebär att successionsrättsliga beslut i framtiden kan komma att fattas utan 
krav på enhällighet i rådet. Sverige och de övriga nordiska länderna har av 
tradition alltid sett arvsrätten som en del av familjerätten vilket medförde att 
Sverige ifrågasatte lagförslagets rättsliga grund.70

 
 

I artikel tre i protokollet om övergångsbestämmelser till Lissabonfördraget 
anges hur medlemmarnas röster skall viktas. För beslut efter förslag av 
kommissionen krävs, för att kvalificerad majoritet skall uppnås, minst 255 
röster från en majoritet av medlemmarna. Från och med den första 
november år 2014 kommer kvalificerad majoritet att innebära 55 % av de 
rådsmedlemmar som företräder de deltagande staterna om rösterna omfattar 
minst 65 % av befolkningen i dessa stater.71

4.4.2 Flexibel integration 

 

Den andra strategin går ut på att driva lagstiftningssamarbetet framåt genom 
att fatta beslut genom s.k. flexibel integration (fördjupat samarbete). 
Flexibel integration innebär att de medlemsstater som aktivt vill verka för 
att driva på ett lagstiftningssamarbete utnyttjar den möjlighet till ett 
fördjupat samarbete som finns stadgat dels i artikel 20 i EU-fördraget, dels i 
EUF-fördraget avdelning III artiklarna 326-334. Inom ramen för ett 
fördjupat samarbete kan nya förordningar utarbetas och EU:s institutioner 
kan användas för den administrativa verksamheten. De medlemsstater som 
står utanför samarbetet kan i efterhand välja att ansluta sig.72

 
 

I artikel 20.2 i EU-fördraget stadgas följande; ”beslut om bemyndigande av 
ett fördjupat samarbete skall antas av rådet som en sista utväg, om det 
fastställer att de mål som eftersträvas genom samarbetet inte kan uppnås 
inom rimlig tid av hela unionen och förutsatt att minst nio medlemsstater 
deltar i samarbetet.” 
 
Inom EU:s familjerättsliga samarbete aktualiserades möjligheten till flexibel 
integration efter att medlemsstaterna inte lyckats nå enhällighet kring 
kommissionens förslag till ”rådets förordning om ändring av förordning 

                                                
69 KOM (2009) 154 slutlig s. 3f. 
70 Sveriges Riksdag, Faktapromemoria 
2009/10:FPM55 Förordning om gränsöverskridande arvsfrågor 
http://www.riksdagen.se/webbnav/?nid=251&doktyp=fpm&dok_id=GX06FPM55&rm=20
09/10&bet=FPM55 (hämtad 2010-09-11) Ärendets bakgrund, punkt 1.1, punkt 2.1. 
71 Artikel 238 EUF- fördraget. 
72 Europeiska unionens officiella tidning 22.7.2010 Rådets beslut av den 12 juli 2010 om 
bemyndigande att upprätta ett fördjupat samarbete om tillämplig lag för äktenskapsskillnad 
och hemskillnad 2010/405/EU 
http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:189:0012:0013:SV:PDF 
(hämtat 2010-09-26) punkt 15. 
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(EG) nr 2201/2003 om domstols behörighet och införande av bestämmelser 
om tillämplig lag i äktenskapsmål” som lades fram år 2006.73

 
 

Förslaget diskuterades under ett flertal ordförandeskap och år 2008 
konstaterade rådet att det inte var möjligt att nå enhällighet, främst på grund 
av att en nation motsatte sig att landets domstolar skulle tvingas tillämpa 
utländsk lag vid äktenskapsskillnad, något som skulle kunna leda till att 
medborgare nekades rätten till skilsmässa.74 Den stora majoriteten av EU:s 
medlemsstater ställde sig dock bakom förslaget med motiveringen att 
gemensamma lagvalsregler utgör ett fundamentalt inslag i EU-samarbetet.75 
På grund av att medlemsländerna inte kunde uppnå enhällighet vid 
omröstningen gick tio medlemsstater samman och riktade en begäran till 
kommissionen om ett utvidgat samarbete under år 2008/2009. Ett antal 
medlemsstater anslöt sig senare till samarbetet som idag omfattar fjorton 
länder; Spanien, Italien, Ungern, Luxemburg, Österrike, Slovenien, 
Rumänien, Bulgarien, Frankrike, Tyskland, Belgien, Lettland, Malta och 
Portugal.76

 
   

Kommissionen lade i enlighet med artikel 329.1 EUF-fördraget under år 
2010 fram ett förslag till Europeiska unionens råd om ett utökat samarbete i 
mål om äktenskapsskillnad inom EU.77Efter förslaget från kommissionen 
gav Europaparlamentet sitt godkännande till förslaget och den tolfte juli år 
2010 gav rådet för första gången i EU:s historia sitt bemyndigande till ett 
fördjupat samarbete. Beslutet trädde i kraft i samband med att det antogs.78

 
 

I beslutet anges också att utarbetandet av en förordning rörande tillämplig 
lag för äktenskapsskillnad enligt artikel 81.2 och 81.3 EUF-fördraget hör till 

                                                
73 Jänterä-Jareborg Maarit, TfR vol.. 122 3 2009 s. 345f. 
74 Kommentar från författaren; Sverige ser rätt till äktenskapsskillnad som en 
grundläggande rättighet och kan därför inte gå med på ett förslag där ”strängare” utländsk 
rätt kommer att tillämpas. 
75 European Parliament, European Parliament legislative resolution of 16 June 2010 on the 
draft Council decision authorising enhanced cooperation in the area of the law applicable to 
divorce and legal separation (09898/2/2010 – C7-0145/2010– 2010/0066(NLE)) 
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-
TA-2010-0216 (hämtat 2010-09-28) punkt D 
76 Europeiska unionens officiella tidning 22.7.2010 Rådets beslut av den 12 juli 2010 om 
bemyndigande att upprätta ett fördjupat samarbete om tillämplig lag för äktenskapsskillnad 
och hemskillnad 2010/405/EU 
http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:189:0012:0013:SV:PDF 
(hämtat 2010-09-26) punkt 5. 
77 KOM (2010) 105 final/2 Brussels 30.3.2010 http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:0104:FIN:EN:PDF.(hämtat 
2010-09-26) punkt 4.2. 
78 Europeiska unionens officiella tidning 22.7.2010 Rådets beslut av den 12 juli 2010 om 
bemyndigande att upprätta ett fördjupat samarbete om tillämplig lag för äktenskapsskillnad 
och hemskillnad 2010/405/EU 
http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:189:0012:0013:SV:PDF 
(hämtat 2010-09-26) artikel 2. 
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de områden som omfattas av fördragen.79 I förslag till beslutet kommenteras 
också det utvidgade samarbetet i förhållande till subsidiaritetsprincipen och 
kommissionen slår fast att de uppställda målen med samarbetet endast kan 
uppnås på unionsnivå i form av gemensamma lagvalsregler.80

 
 

Målet med det fördjupade samarbetet är att enhälligt kunna anta en 
förordning om tillämplig lag vid äktenskapsskillnad och hemskillnad. 
Samarbetsländerna har uttalat att förordningen, när den väl har antagits, 
kommer att ha ett stort antal fördelar för unionsmedborgarna; bland annat 
kommer par som omfattas av lagstiftningssamarbetet att på förhand veta 
vilken lag som blir tillämplig på deras äktenskapsskillnad. Förslaget 
kommer även att göra det möjligt för makar att avtala om tillämplig lag och 
för de fall där ingen tillämplig lag avtalats kommer en rangordning av 
anknytningsrekvisit att tillämpas.81 Inom ramen för det fördjupade 
samarbetet framförs också att detta kommer att förbättra rättssäkerheten för 
medborgarna, minska belastningen på barn i internationella äktenskapsmål 
och stävja den kapplöpning till domstol som aktualiserats på grund av att 
lagvalsregler saknas i den nya Bryssel II-förordningen.82

4.5 Ömsesidigt erkännande 
  

EU:s civilrättsliga samarbete bygger på principen om ömsesidigt 
erkännande av domar och beslut. Principen, som medför att staterna skall 
erkänna varandras domar och beslut, har tillkommit för att undvika haltande 

                                                
79 Europeiska unionens officiella tidning 22.7.2010 Rådets beslut av den 12 juli 2010 om 
bemyndigande att upprätta ett fördjupat samarbete om tillämplig lag för äktenskapsskillnad 
och hemskillnad 2010/405/EU 
http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:189:0012:0013:SV:PDF 
(hämtat 2010-09-26) punkt 11. 
80 European Parliament, CNS/2010/0067 : 24/03/2010 - Commission/Council: initial 
legislative document; 
http://www.europarl.europa.eu/oeil/resume.jsp?id=5849082&eventId=1106197&backToCa
ller=NO&language=en (hämtat 2010-09-18), 
EUR-Lex, Ingång till EU-rätten 
Förslag till rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 2201/2003 om domstols 
behörighet och införande av bestämmelser om tillämplig lag i äktenskapsmål {SEK(2006) 
949} {SEK(2006) 950} 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52006PC0399:SV:NOT 
(hämtat 2010-09-16) p. 329. 
81 European Parliament, CNS/2010/0067 : 24/03/2010 - Commission/Council: initial 
legislative document; 
http://www.europarl.europa.eu/oeil/resume.jsp?id=5849082&eventId=1106197&backToCa
ller=NO&language=en (hämtat 2010-09-18), se under rubriken content. 
82 European Parliament, the legislative observatory, Procedure file, 03/06/2010 Council´s 
activities 
http://www.europarl.europa.eu/oeil/FindByProcnum.do?lang=2&procnum=CNS/2010/0067 
(hämtat 2010-10-03). 
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rättsförhållanden. Principen syftar även till att underlätta samarbetet mellan 
EU-ländernas myndigheter samt bidrar till att stärka enskildas rättigheter.83

 
  

År 1999 sammanträdde det Europeiska rådet i Tammerfors där man också 
uttryckte sitt stöd för principen om ömsesidigt erkännande av domar och 
rättsliga avgöranden. Europeiska rådet uttalade även att principen om 
ömsesidigt erkännande utgör en hörnsten i EU:s civilrättsliga samarbete. 
Kommissionen och rådet uppmanades samtidigt att upprätta ett 
åtgärdsprogram för att genomföra principen.84 Arbetet sattes igång och år 
2000 antog rådet ”kommissionens och rådets gemensamma åtgärdsprogram 
för genomförandet av principen om ömsesidigt erkännande av domar på 
privaträttens område.”85 I programmet fastslogs att harmonisering av 
lagvalsregler utgör en sådan åtgärd som underlättar ömsesidigt erkännande 
av domar.86

4.5.1 Avskaffandet av exekvatur 

 

Under mötet i Tammerfors diskuterades också en minskning av de 
mellanliggande åtgärder, t.ex. exekvatur, som förekommer för att ett 
utländskt avgörande/dom ska kunna bli verkställd i ett annat EU-land. Inom 
det familjerättsliga området föreslogs även att de mellanliggande 
förfarandena skulle avskaffas beträffande vissa domar i familjerättsliga 
processer t.ex. för underhållstvister och domar om umgängesrätt.87

 
  

Arbetet med att avskaffa de mellanliggande åtgärder som krävdes för att få 
ett avgörande eller en dom erkänd och verkställd i en annan medlemsstats 
inleddes och resulterade för familjerättens del i att exekvaturförfarandet för 
avgöranden om umgänge och återlämnande av barn efter olovligt 
bortförande till eller kvarhållande i en annan medlemsstat i enlighet med 
den nya Bryssel II-förordningen avskaffades. Avskaffandet av 
exekvaturförfarandet innebär att en dom som avkunnats i en medlemsstat 

                                                
83 32001Y0115(01) - Utkast till åtgärdsprogram för genomförande av principen om 
ömsesidigt erkännande av domar på privaträttens område Europeiska gemenskapernas 
officiella tidning nr C 012, 15/01/2001 s. 0001 – 0009 
http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32001Y0115(01):SV:HT
ML (hämtat 2010-08-23). 
84 EUR-Lex, Ingång till EG-rätten, 32007R0864, Europaparlamentets och rådets förordning 
(EG) nr 864/2007 av den 11 juli 2007 om tillämplig lag för utomobligatoriska förpliktelser 
(Rom II) http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32007R0864:SV:NOT (hämtat 
2010-09-15) p. 3 och 4. 
85 EGT C 12, 15.1.2001, s. 1. 
86 Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 864/2007 av den 11 juli 2007 om 
tillämplig lag för utomobligatoriska förpliktelser (Rom II); http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32007R0864:SV:NOT (hämtad 
2010-10-05) se p. 4 i ingressen. 
87 32001Y0115(01) - Utkast till åtgärdsprogram för genomförande av principen om 
ömsesidigt erkännande av domar på privaträttens område Europeiska gemenskapernas 
officiella tidning nr C 012, 15/01/2001 s. 0001 – 0009. 
http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32001Y0115(01):SV:HT
ML (hämtat 2010-08-23). 



 33 

under vissa förutsättningar, t.ex. att den är försedd med ett intyg, blir direkt 
verkställbar i en annan medlemsstat utan föregående 
verkställighetsprövning.88 Avskaffandet av exekvatur beskrevs som ett stort 
framsteg inom EU:s familjerättsliga samarbete och målsättningen inom EU 
är att exekvatur skall avskaffas för alla typer av civilrättsliga avgöranden.89

 
 

4.6 Europeiska rättsprincipers påverkan 
på den internationella familjerätten 

”Förenade i mångfalden” är EU:s motto och i ingressen till EU-fördraget 
stadgas att unionen ”önskar stärka solidariteten mellan sina folk samtidigt 
som de respekterar deras historia, kultur och traditioner.90

 
  

Rätten till rättslig mångfald inom EU och respekten för den nationella 
identiteten hävdas ibland även omfatta respekt för varandras lagstiftning och 
rättstradition vilket medlemsländerna ofta har hänvisat till under arbetet med 
att ta fram gemensamma regler på familjerättens område. Under arbetet med 
att ta fram gemensamma lagvalsregler för äktenskapsskillnad inom det s.k. 
Rom III-projektet hänvisade både Malta och Polen till EU-fördragets 
ingress. Malta motsatte sig att en möjlighet till äktenskapsskillnad inför 
maltesisk domstol skulle komma att införas och Polen motsatte sig att 
samkönade äktenskap skulle omfattas av de gemensamma lagvalsreglerna 
om äktenskap. Båda länderna menade att unionen måste respektera 
respektive lands rättstradition.91

4.6.1 Ordre public 

 Förutom ingressen i EU-fördraget vilar det 
europeiska lagstiftningssamarbetet på ett antal principer som även påverkar 
familjerättens utveckling. Nedan redogörs för de principer som ofta tas upp i 
samband med det familjerättsliga samarbetet inom EU. 

Ordre public, som härstammar från det franska språket, är en konstruktion 
som är universellt erkänd i den internationella privaträtten och betyder 
allmän ordning.92 Ordre public-förbehållet innebär således att ett lands 
domstol inte får döma i enlighet med utländsk lag om utgången i målet 
skulle stå i uppenbar strid med grunderna i domstolslandets rättsordning.93

                                                
88 Prop. 2007/08:98, Kompletterande bestämmelser till den nya Bryssel II-förordningen, 
kap 4.1 s.14. 

 
Detta skydd för de fundamentala värderingarna i domstolslandet har ansetts 
vara nödvändigt för att hindra tillämpningen av lagar som är omoraliska och 

89 Uppgavs av rådet och kommissionen i åtgärdsprogrammet om ömsesidigt erkännande i 
december år 2000. 
90 Webbplatsen Europa http://europa.eu/abc/symbols/motto/index_sv.htm (hämtat 2010-09-
28). 
91 Se Jänterä-Jareborg Maarit TfR vol. 122, 3 2009 s. 341 not 57. 
92 Jmfr. engelskans public policy. 
93 Brandberg Ulrika, Knutson Tom, Advokaten nr 9 2009, årgång 75. 
http://www.advokatsamfundet.se/templates/CommonPage_Advokaten.aspx?id=9870 
(hämtat 2010-08-25). 
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förkastliga. Vad som utgör grunderna för ett lands rättsordning varierar dock 
från land till land vilket gör det svårt att närmare ange exempel på ordre 
public.94

 
  

Förutom att ordre public kan hindra tillämpningen av utländsk lag kan 
förbehållet även hindra erkännande eller verkställighet av en annan stats 
avgörande. När en domstol hänvisar till ordre public kan det i det närmaste 
beskrivas som en konflikt mellan den internationella privaträttens regler och 
domstolslandets rättsgrundsatser. Vad som utgör ordre public kan ändras 
med tiden och beror bland annat på opinionen i domstolslandet och på den 
inhemske lagstiftaren.95

 
 

I svensk lag formuleras ordre public som att bestämmelser från ett annat 
land inte skall tillämpas i Sverige om det vore att anse som ”uppenbart 
oförenligt med grunderna för rättsordningen här i riket”.96 Innebörden av 
detta är att främmande rätt inte får tillämpas om resultatet skulle upplevas 
som stötande. Det råder därmed fokus på utgången i målet.97 I ”Grönboken 
om tillämplig lag och behörig domstol i mål om äktenskapsskillnad” riktade 
kommissionen en fråga till remissinstanserna om ett lagförslag på området 
borde innehålla ett ordre public-förbehåll.98

 
 

4.6.2 Subsidaritetsprincipen 
Subsidiaritetsprincipen återfinns i artikel 5.3 EU-fördraget och stadgar att 
unionen, på de områden där exklusiv befogenhet saknas, skall vidta åtgärder 
endast om syftet med åtgärderna inte kan uppnås av medlemsstaterna på 
egen hand. Detta innebär att gemenskapen skall ingripa endast då det 
rättsliga problemet inte går att lösa på en lägre nivå.  I ett försök att närmare 
precisera vad som omfattas av unionens exklusiva kompetens har 
kommissionen angivit att eliminerandet av de hinder som finns för en fri 
rörlighet d.v.s. varor, tjänster, personer och kapital måste anses omfattas av 
unionens exklusiva kompetens.99

 
 

Rådet skall även i sitt arbete genomföra en subsidiaritetsprövning som går ut 
på att diskussioner förs om huruvida det är möjligt att nå de eftersträvade 
målen på nationell nivå. Om målen kan uppnås genom en mindre ingripande 
åtgärd än att unionen agerar bör unionen inte verka på området. Rådet skall 
även beakta huruvida de debatterade frågorna behandlar gränsöverskridande 

                                                
94 Jänterä-Jareborg Maarit TfR vol. 122 3 2009 s. 340. 
95 Gaarder Karsten, 1990 s. 49, SOU 1983:25 s. 119. 
96 Se t.ex. IÄL 7 kap. 4 §. 
97 Jänterä-Jareborg Maarit, 1989 s. 233. 
98 EUR-Lex Ingång till EU-rätten, 52005DC0082, Grönbok om tillämplig lag och behörig 
domstol i mål om äktenskapsskillnad KOM/2005/0082 slutlig 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52005DC0082:SV:NOT 
(hämtat 2010-09-11) fråga 2. 
99 Melin Mats, Schäder Göran, 2004 s. 57. 
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situationer som innebär att syftet med åtgärderna uppnås på ett bättre sätt 
om gemenskapen agerar.100

 
 

4.6.3 Proportionalitetsprincipen 
Proportionalitetsprincipen finns stadfäst i artikel 5.4 EU-fördraget och 
innebär att unionens åtgärder varken beträffande utformning eller 
beträffande innehåll får gå längre än vad som är nödvändigt för att de i 
fördragen uppsatta målen skall uppnås.101

 

 Om det finns flera 
tillvägagångssätt för att uppnå ett mål skall alltid det minst ingripande 
väljas. Det måste med andra ord råda en proportionalitet mellan medel och 
mål.  

Proportionalitetsprincipen tillämpas även vid bedömningen av om en 
nationell reglering är förenlig med EU-fördragen. Nationell lagstiftning 
som, för ett godtagbart syfte, inskränker de grundläggande friheterna måste 
enligt proportionalitetsprincipen vara så utformad att de grundläggande 
friheterna i fördraget inte inskränks mer än vad som är absolut nödvändigt 
för att syftet med åtgärden skall uppnås.102

 
  

4.6.4 Likabehandlingsprincipen 
Genom EU-domstolens rättstillämpning slogs tidigt fast att en allmän 
likabehandlingsprincip råder inom unionen.103 I fördragen anges också att 
ett av de mål som unionen har är ett förbud mot diskriminering.104

 

 
Likabehandlingsprincipen kallas ibland för icke-diskrimineringsprincipen 
och ger uttryck för att likartade sakförhållanden inte får behandlas olika om 
inte behandlingen är att anse som rättfärdigad och proportionerlig. 

I artikel 10 i EUF-fördraget stadgas att ”vid utformningen och 
genomförandet av sin politiska verksamhet ska unionen söka bekämpa all 
diskriminering på grund av kön, ras eller etniskt ursprung, 
religion/övertygelse, funktionshinder, ålder eller sexuell läggning.” 
Diskrimineringsförbudet omfattar både direkt och indirekt diskriminering 
och i EUF-fördraget artikel 18 förbjuds uttryckligen all diskriminering på 
grund av nationalitet. Det föreskrivs även att Europaparlamentet och rådet 
har kompetens att anta bestämmelser för att förbjuda diskriminering på 
grund av nationalitet. 
 
År 1977 kom ett avgörande där domstolen i ett rättsfall som behandlade 
jordbruk uttalade att den på området gällande icke-diskrimineringsregeln 

                                                
100 Melin Mats, Schäder Göran, 2004 s. 57. 
101 Melin Mats, Schäder Göran, 2004 s.55. 
102 Se mål C-118/96 Safir/Skattemyndigheten i Dalarnas län REG 1998 s. I-1897. 
103 Se t.ex. förenade målen 341/85, 251, 258, 259, 262 och 266/86 och 232/87 (1989) ECR 
I-511. 
104 Artikel 5.4 EU-fördraget.  
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endast gav uttryck för en allmän likabehandlingsprincip som innebär att 
likartade situationer måste behandlas på samma sätt om det inte finns en 
objektivt godtagbar grund för att behandla situationen annorlunda.105

 

 I 
praxis har EU-domstolen slagit fast att unionsmedborgarskapet utgör en 
grund för likabehandling.  

”Eftersom en unionsmedborgare har rätt att i samtliga medlemsstater få 
samma behandling i rättsligt hänseende som de medborgare i dessa 
medlemsstater som befinner sig i motsvarande situation, är det oförenligt 
med rätten till fri rörlighet när en person i den medlemsstat där han är 
medborgare behandlas på ett mindre förmånligt sätt än vad som skulle ha 
varit fallet om han inte hade använt sig av de rättigheter i fråga om fri 
rörlighet som han har enligt fördraget.”106

 
 

I praxis från EU-domstolen har mål som haft familjerättsliga aspekter 
behandlats då den fria rörligheten för personer på något sätt har inskränkts. 
Unionsmedborgare skall inte hindras från att ta sin fria rörlighet i anspråk på 
grund av nationella bestämmelser vilket även slogs fast i ett fall från år 1995 
där domstolen menade att regler om övergångsersättningar inskränkte den 
fria rörligheten.107

4.6.5 Principen om lojalt samarbete 

 

Principen om lojalt samarbete återfinns i artikel 4.3 i EU-fördraget och 
stadgar att medlemsländerna skall vidta alla lämpliga åtgärder för att deras 
skyldigheter enligt fördragen eller enligt andra europeiska rättsakter 
fullgörs. Detta ger uttryck för en positiv gemenskapslojalitet som omfattar 
samtliga samarbetsområden inom EU. 
 
I samma artikel regleras också den negativa gemenskapslojaliteten som 
innebär att medlemsstaterna skall avstå från alla åtgärder som kan hindra 
fullgörandet av unionens mål.108 Principen om lojalt samarbete utgör rättslig 
grund för en annan princip som utvecklats genom EU-domstolens praxis i 
de förenade målen C-6/90 och C-9/90 mot Italienska republiken (1991); 
nämligen principen om statens skadeståndsskyldighet.109

 
 

I målen fastslogs att en enskild individ kan kräva skadestånd om en 
medlemsstat inte har uppfyllt sina åtaganden enligt unionens rättsliga 
instrument. Fallet behandlade ett direktiv som inte införlivats inom den 
utsatta tiden och tre rekvisit ställdes upp för att skadestånd skulle kunna 
utdömas; (1) rättsakten som sådan skall medföra ett resultat som innebär en 

                                                
105 C-279/93, Schumacher, REG 1995, s. I-255. 
106 Mål C-224/98. Domstolens dom den 11 juli 2002. M. D. mot Office national de l`emploi 
p. 30. 
107 Mål C-415/93 Union Rroyale Belgie des Socièrès de Football Association, Royal Club 
Liegeois, UEFA mot J.B med flera (1995) ECR I-4921. 
108 Terra Ben, Wattel Peter 2005 s. 167f. 
109 Förenade målen C-6/90 och C-9/90 A.F och D.B m.fl. mot Italienska republiken (1991) 
ECR I-5357. 
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fördel för individen, (2) rättigheten skall kunna utläsas ur rättsakten ifråga, 
(3) det måste finnas ett orsakssamband mellan statens överträdelse av sina 
skyldigheter och skadan som drabbat den enskilde. Medlemsstaternas 
skyldighet att ersätta uppkommen skada följer enligt domstolen av principen 
om lojalt handlande och är viktig för att hindra överträdelser av 
gemenskapsrätten.110

4.7 Europadomstolens betydelse för den 
internationella familjerätten 

 

Den Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna, även kallad 
Europadomstolen, grundades år 1959 och är belägen i den franska staden 
Strasbourg. Domstolen är ett underordnat organ till Europarådet som 
grundades år 1949 som en reaktion på andra världskriget. Sverige har varit 
med sedan starten.  
 
Europarådets syfte är att upprätthålla fred och säkerhet i Europa genom att 
organisera ett samarbete mellan medlemsländerna för att främja demokrati, 
mänskliga rättigheter och rättsstatens principer. I början av år 2010 hade 
Europarådet 47 medlemmar.111 År 1950 undertecknade ledamöter i 
Europarådet den Europeiska konventionen för de mänskliga rättigheterna 
och de grundläggande friheterna (EKMR). Ett ratificerande av konventionen 
är numera ett krav för medlemskap i Europarådet.112

 
  

EKMR trädde i kraft år 1953 och sedan 1995 gäller konventionen också 
som svensk lag. I och med Lissabonfördraget diskuteras i dagsläget även 
EU:s anslutning till konventionen.113

 

 Europadomstolen är det organ som 
bevakar att konventionen efterlevs i medlemsstaterna och domstolens domar 
är bindande för de i målet berörda staterna. 

I EKMR finns tre artiklar som har nära anknytning till familjerätten; artikel 
8; rätt till privat- och familjeliv, artikel 12; rätt att ingå äktenskap och artikel 
14; förbud mot diskriminering.  
 
Artikel 8.1 
”Var och en har rätt till respekt för sitt privat- och familjeliv, sitt hem och 
sin korrespondens.” 
 
 
                                                
110 Förenade målen C-6/90 och C-9/90 p.36. 
111 European Court of Human Rights in brief 
http://www.echr.coe.int/NR/rdonlyres/DF074FE4-96C2-4384-BFF6-
404AAF5BC585/0/Brochure_EN_Portes_ouvertes.pdf (hämtat 2010-10-02). 
112 European Court of Human Rights in brief 
http://www.echr.coe.int/NR/rdonlyres/DF074FE4-96C2-4384-BFF6-
404AAF5BC585/0/Brochure_EN_Portes_ouvertes.pdf (hämtat 2010-10-02). 
113 Europaparlamentet, Nyheter; 
http://www.europarl.europa.eu/news/public/story_page/015-74278-127-05-19-902-
20100507STO74260-2010-07-05-2010/default_sv.htm (hämtat 2010-10-05). 
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Artikel 12 
”Giftasvuxna män och kvinnor har rätt att ingå äktenskap och bilda familj i 
enlighet med de nationella lagar som reglerar utövandet av denna 
rättighet” 
 
Artikel 14 
”Åtnjutande av de fri- och rättigheter som anges i denna konvention skall 
säkerställas utan någon åtskillnad såsom på grund av kön, ras, hudfärg, 
språk, religion, politisk eller annan åskådning, nationellt eller socialt 
ursprung, tillhörighet till nationell minoritet, förmögenhet, börd eller 
ställning i övrigt.”  
 
Trots att domstolens domar inte är bindande för de stater som inte berörs av 
domen menar familjerättsexperter runt om i Europa att domstolen genom sin 
rättstillämpning bidrar till en harmoniserad familjerätt i medlemsländerna. 
Detta har kritiserats av bland andra Marie-Thérése Meuldes-Klein, belgisk 
professor i familjerätt, som uttalat att domstolens behörighet att utfärda 
bindande domar i samtliga medlemsstater om hur EKMR skall tolkas 
tillsammans med artikel 8 och artikel 14 i princip innebär att det är möjligt 
för domstolen att underkänna en stats hela familjrättsliga reglering.114

4.7.1 Case of C.G. v. the United Kingdom

  Mot 
bakgrund av medlemsstaternas olika, kultur, historia och rättstraditioner 
bedöms en påstådd kränkning av EKMR alltid enligt ”margin av 
appreciation” d.v.s. medlemsstaternas tolkningsutrymme i rättsliga frågor – 
ett utrymme som blivit alltmer begränsat. Nedan ges exempel på två rättsfall 
som kommit att påverka medlemsstaternas margin of appreciation.  

115

I en dom från år 2002 kom Europadomstolen fram till att Storbritannien 
hade brutit mot bland annat artikel 12 i EKMR genom att inte tillåta 
transsexuella personer, som fullbordat ett könsbyte, att gifta sig med en 
person av motsatt kön.

  

116

 

 I domen uttalade Europadomstolen att rätten att 
ingå äktenskap inte får hindras av att parterna är av motsatt kön i snäv 
biologisk betydelse eller att paret inte har biologisk möjlighet att få 
gemensamma barn. Domstolen hänvisade i domen även till EU:s stadga om 
grundläggande rättigheter med motiveringen att det av stadgan inte framgår 
att äktenskapet är ett institut förbehållen en kvinna och en man.  

Storbritannien hävdade under förhandlingarna i Europadomstolen att rätten 
att ingå äktenskap är ett så känsligt område, nära förknippat med landets 
rättstradition, att bedömningen om transsexuellas rätt att ingå äktenskap 
borde överlåtas till de nationella domstolarna inom statens utrymme för 
margin of appreciation. Europadomstolen bemötte Storbritanniens argument 
med att Storbritanniens domstolar tidigare under processen uttalat att frågan 

                                                
114 Meuldes-Klein Marie-Thérése, 2007 s. 272. 
115 Case of C. G. v. The United Kingdom (application no. 28957/95) 11 July 2002. 
116 Ombudsmannen mot diskriminering på grund av sexuell läggning. (HomO) 
http://www.homo.se/o.o.i.s/2717 (hämtat 2010-08-15). 
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borde regleras av lagstiftaren men att några planer på att införa sådan 
lagstiftning inte tagits upp under förhandlingarna.117

 
  

Domstolen kommenterade vidare att det inom EU finns en utbredd 
acceptans för äktenskap mellan transsexuella personer men att frågan inte 
kunde sägas omfattas av staternas tolkningsutrymme då det skulle innebära 
att medborgare kan förvägras rätten att ingå äktenskap.118 På grund av den 
fällande domen infördes the Gender Recognition Act i Storbritannien år 
2004.119

4.7.2 Case of E.B. v. France 

 

I domen E.B. v. France behandlade Europadomstolen en lesbisk kvinnas rätt 
att adoptera. I Frankrike tillåter lagstiftningen ensamstående att adoptera och 
i domen uttalade domstolen att rätten till adoption endast får hindras när det 
föreligger allvarliga problem i privatlivet hos dem som vill adoptera. 
Homosexualitet kan inte i sig utgöra ett hinder för adoption och domstolen 
kom fram till att Frankrike hade gjort sig skyldig till en kränkning av artikel 
8 i kombination med artikel 14 i Europakonventionen då man nekat kvinnan 
rätt att adoptera ett barn.120

 
 

I samband med beslutet skrev den svenske ombudsmannen mot 
diskriminering på grund av sexuell läggning på myndighetens hemsida att 
domen bör påverka även lagstiftning i andra länder.121

4.8 Stockholmsprogrammet 
 

Stockholmsprogrammet, som antogs i december år 2009 av det Europeiska 
rådet, är den handlingsplan för området för frihet, säkerhet och rättvisa som 
följer på Haagprogrammet. Programmet innehåller de diskussioner som 
förts inom unionen under de senaste åren och anger målsättningar för 
framtiden. I fokus för Stockholmsprogrammet står ”medborgarnas Europa” 
som innehåller en målsättning om att EU:s medborgare i högre grad skall 
kunna dra nytta av den europeiska integrationen.122

                                                
117 Case of C.G. v. The United Kingdom (application no. 28957/95) 11 July 2002.p.102 
med hänvisning till p. 52-52. 

 

118 Case of C.G v. The United Kingdom (application no. 28957/95) 11 July 2002.p. 03. 
119 SOU 2007:16, kap 4.2.4. s. 89. 
120 Sveriges Domstolar, nytt från Europadomstolen 
E.B v. France 2008-01-22 
http://www.domstol.se/templates/DV_InfoPage____5554.aspx#E.B. mot Frankrike. 
(hämtat 2010-08-22). 
121 Ombudsmannen mot diskriminering på grund av sexuell läggning. (HomO) 
www.homo.se (hämtat 2010-08-04). 
122 Webbplatsen Europa 52010DC0171 Meddelande från kommissionen till 
Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och 
Regionkommittén - Att förverkliga ett område med frihet, säkerhet och rättvisa för EU-
medborgarna Handlingsplan för att genomföra Stockholmsprogrammet KOM/2010/0171 
slutlig, Bryssel den 20.4.2010 
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I programmet nämns t.ex. Lissabonfördragets inflytande som ger unionen 
större möjlighet att motarbeta socialt utanförskap och diskriminering. I 
Lissabonfördraget uppställs också målet att främja jämställdhet mellan 
kvinnor och män. 
 
I programmets tredje punkt uppställs målet att ge EU-medborgare bättre 
förutsättningar att utnyttja sina rättigheter. Inom ramen för denna 
målsättning talas särskilt om den fria rörligheten som är en grundläggande 
rättighet för EU-medborgare och deras familjemedlemmar.  
Stockholmsprogrammet innehåller även förslag på hur den fria rörligheten 
kan förbättra genom avskaffandet av de hinder som medborgarna ställs inför 
genom en flytt utanför det egna landet. I Stockholmsprogrammet anges 
också att ett av målen med unionslagstiftningen är att på sikt kunna bidra till 
att underlätta äktenskapsskillnad/separation mellan internationella par. 
Unionslagstiftningen ska även ha som mål att bidra till undanröjandet av 
den osäkerhet som finns för barn och föräldrar i de fall en anknytning till 
flera länder existerar. Målet är också att på sikt avskaffa hinder för 
erkännande av rättsliga handlingar och verkningar av civilstånd.123

                                                                                                                        
http://eur-
lex.europa.eu/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexplus!prod!DocNumber&lg=sv&type_do
c=COMfinal&an_doc=2010&nu_doc=171, 52010DC0171 Bryssel den 20.4.2010 (hämtat 
2010-08-02). 

 

123 Webbplatsen Europa 52010DC0171 Meddelande från kommissionen till 
Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och 
Regionkommittén - Att förverkliga ett område med frihet, säkerhet och rättvisa för EU-
medborgarna Handlingsplan för att genomföra Stockholmsprogrammet KOM/2010/0171 
slutlig, Bryssel den 20.4.2010 
http://eur-
lex.europa.eu/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexplus!prod!DocNumber&lg=sv&type_do
c=COMfinal&an_doc=2010&nu_doc=171, 52010DC0171 Bryssel den 20.4.2010 (hämtat 
2010-08-02). 
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5 Svensk internationell 
familjerätt  

5.1 Sveriges förhållningssätt till den 
internationella familjerätten 

När man talar om ett internationellt rättsförhållande menar man i dagligt tal 
ett rättsförhållande som har sin grund i en gränsöverskridande situation. 
Detta blir mer och mer aktuellt även för familjerätten. Nedan när jag 
beskriver den ”svenska” internationella rätten avses de internationellt 
privaträttsliga reglerna på familjerättens område d.v.s. regler om domstols 
behörighet, lagval och erkännande/verkställighet. 
 
Den svenska regleringen på den internationella familjerättens område 
präglades fram till 1960-talet främst av ratificerandet av internationella 
konventioner som reglerade domsrätt, lagval samt erkännande och 
verkställighet. Mellanstatliga överrenskommelser ansågs vara den bästa 
lösningen för gränsöverskridande situationer och Sverige ratificerade bland 
annat samtliga familjerättskonventioner som utarbetats av Haagkonferensen 
för internationell privaträtt i början av 1900-talet.124 Tidigt blev Sverige 
även en del av det internordiska samarbetet inom internationell privaträtt. 
Ett samarbete som redan under 1930-talet kom att resultera i ett antal 
konventioner och lagar. Flera av de nordiska konventionerna, som 
införlivats i Sverige genom lagar, är fortfarande gällande.125

 
 

År 1933 sade Sverige upp ”Haagkonventionen från 1902 om lösande av 
konflikter mellan lagar och jurisdiktioner i fråga om äktenskapsskillnad och 
hemskillnad.” Bakgrunden till uppsägningen var att konventionen 
uppställde krav på att en skilsmässogrund fanns enligt båda makarnas 
nationella lagar för att äktenskapsskillnad skulle utdömas. Det ansågs vara 
emot det svenska rättsmedvetandet att i svensk domstol vägra en svensk 
medborgare skilsmässa på grund av att en skilsmässogrund saknades enligt 
en annan medlemsstats familjerättsliga reglering.126

 

 De övriga 
Haagkonventionerna på familjerättens område sades upp under senare delen 
av femtiotalet och i början av sextiotalet på grund av att det uppstod 
problem kring tillämpningen av dessa. 

Mot bakgrund av de svårigheter som uppstått under Haagkonventionerna 
valde Sverige, med få undantag, att prioritera svensk nationellt 
lagstiftningsarbete inom den internationella familjerätten. Internationella 
konventioner antogs endast i den utsträckning de ansågs medföra rättsliga 

                                                
124 Jänterä-Jareborg Maarit, SvJT 2000 s. 284. 
125 Agell, Anders, Lødrup Peter mfl. 2000 s. 6. 
126 NJA II 1933 s. 712-715 och NJA 1934 s. 423-429. 
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fördelar för Sverige.127

 

 Ett nyttotänkande kom därmed att prägla 
utvecklingen av den svenska internationella familjerätten vilket medförde att 
Sverige avstod från att ratificera konventioner som behandlade lagval.  

Sedan slutet av 1950-talet har ett reformarbete av den svenska 
internationella familjerätten pågått. Arbetet som både omfattar nationell och 
internationell familjerätt drevs till en början av familjerättskommittén och 
som sedan efterträddes av de familjelagssakkunniga.128 År 1973 
genomfördes en lagreform i Sverige som innebar att regler om återgång, 
hemskillnad eller ogiltigförklaring togs bort ur den svenska internationellt 
privaträttsliga lagstiftningen om äktenskap. Reformen medförde också att 
svensk lag blev tillämplig då svensk domstol ansågs behörig att pröva ett 
internationellt äktenskapsmål. Resultatet av detta var att skuldprincipen, 
d.v.s. frågor som tillmäter den ene maken skuld till äktenskapets 
upplösning, togs bort ur svensk rätt. 129

 

 Skuldprincipen tillämpas fortfarande 
i ett flertal EU-länder och har inte bara betydelse för mål om 
äktenskapsskillnad utan även för andra accessoriska yrkanden i samband 
med en äktenskapsskillnad.  

År 1987 presenterade de familjelagssakkunniga ett förslag till lag om 
internationella familjerättsfrågor – ett förslag som kompletterades med ett 
lagförslag om internationella förmynderskapsfrågor och adoptionsfrågor.  
Förslaget till lag om internationella familjerättsfrågor innebar att den 
internationella familjerätten skulle kodifieras i en lag. Reaktionerna på 
lagförslaget var positiva men år 2010 har arbetet med att genomföra 
lagförslaget endast resulterat i en lag; lag (1990:272) om vissa 
internationella frågor rörande makars förmögenhetsförhållande.  
 
I slutet av 1980-talet blev internationellt samarbete återigen en viktig del av 
den svenska internationella familjerätten då barns rättigheter kom att hamna 
i fokus efter att FN:s konvention om barns rättigheter hade antagits år 1989 .  
Samma år ratificerade Sverige ”1980 års Haagkonvention om de civila 
aspekterna på internationella bortföranden av barn” och 
”Europarådskonventionen den 20 maj 1980 om erkännande och 
verkställighet av avgöranden rörande vårdnad av barn samt om 
återställandet av vård av barn.”130

 
 

I en SOU som kom år 1997 föreslog barnkommittén även att Sverige skulle 
tillträda Haagkonventionen från år 1996. Konventionen som Sverige ännu 
inte har tillträtt undertecknades den första januari år 2003.131

                                                
127 T.ex. att svenska avgöranden skulle bli erkända och verkställda i flera medlemsstater 
intresset att ratificera lagvalskonventioner var däremot svalt. 

 

128 Dir Ju 1960 I:30. 
129 Prop. 1973:158 s. 17, SOU 1972:41 s. 104ff. 
130 Jänterä-Jareborg Maarit, SvJT 2000 s. 286ff. 
131 Webbplatsen Europa, sammanfattning av EU-lagstiftningen, 1996 års Haagkonvention 
http://europa.eu/legislation_summaries/justice_freedom_security/judicial_cooperation_in_c
ivil_matters/l33182_sv.htm (hämtad 2010-08-17). 
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5.2 Sveriges medlemskap i EU 

Den första januari år 2005 gick Sverige med i EU, vilket kom att få stor 
inverkan på den svenska internationella familjerätten. I och med 
förordningar som blir direkt tillämpliga i medlemsstaterna är familjerätten 
just nu mycket aktuell. Viktiga rättsakter inom EU är bland annat Bryssel I- 
och den nya Bryssel II-förordningen samt den nya Luganokonventionen 
som antogs i oktober år 2007. ”Luganokonventionen om domstols 
behörighet och om erkännande och verkställighet av domar på privaträttens 
område” är en efterföljare till Luganokonventionen från år 1988 och 
fungerar som en parallellkonvention till Bryssel I-förordningen. 
Luganokonventionen är tillämplig på förhållandet mellan EU-länder och 
EFTA-staterna Island, Norge och Schweiz.132

 
  

I och med Sveriges inträde i EU år 1995 så deltog Sverige också i 
utarbetandet av Bryssel II-konventionen, vars bestämmelser idag finns i den 
nya Bryssel II-förordningen. Sveriges representant, dåvarande 
justitieminister Laila Freivalds, ledde det svenska arbetet och ur svensk 
synvinkel ansågs tre frågor vara av väsentligt värde för Sverige; en svensk 
medborgares absoluta rätt till äktenskapsskillnad i Sverige, den nordiska 
äktenskapskonventionens företräde i Sveriges relation till de nordiska 
medlemsstaterna samt förbud mot att vägra erkännande av annan 
medlemsstats dom på äktenskapsskillnad på grund av att den inte hade varit 
tillåten på samma grund i den medlemsstat där domen görs gällande.  
Sverige fick igenom samtliga av de ovan uppräknade punkterna.133

 
  

I och med EU-medlemsskapet påverkades också Sveriges tidigare samarbete 
med de nordiska länderna på den internationella familjerättens område. 
Sverige och Finland fick genom en överrenskommelse inom EU rätt att avge 
förklaringar till att även i fortsättningen tillämpa den nordiska 
äktenskapskonventionen framför Bryssel II-konventionen.134

 
 

Sverige framförde också ett önskemål om att även i fortsättningen få 
tillämpa den nordiska konventionen från år 1977 om erkännande och 
verkställighet av nordiska domar på privaträttens område, beträffande 
verkställighet av de nordiska EU-ländernas vårdnadsavgöranden. Detta 
stötte på hårt motstånd inom EU och efter förhandlingar gavs 1988 års 
Luganokonvention företräde framför både den internordiska 
verkställighetskonventionen och Europarådskonventionen från år 1980. 
Detta innebär att mellan Sverige och Finland tillämpas EU-reglerna framför 
de nordiska reglerna beträffande erkännande och verkställighet av domar på 
privaträttens område.135

 
 

                                                
132 Ds 2008:87 s.67. 
133 Jänterä-Jareborg Maarit, SvJT 2005 s. 822, Jänterä-Jareborg JT 2001/02 s. 65-66. 
134 Prop. 2007/08:98 s.27 med hänvisning till bilaga VI till Bryssel II-förordningen. 
135 Jänterä-Jareborg Maarit Sv JT 2000 s. 298ff. 



 44 

Som ett led i genomförandet av Haagprogrammet arbetade kommissionen 
under Rom III efter ”grönbok om tillämplig lag och behörig domstol i mål 
om äktenskapsskillnad av den 14 mars 2005” fram ett förslag under år 2006 
om gemensamma lagvalsregler för mål om äktenskapsskillnad inom 
unionen. Sverige motsatte sig förslaget med motiveringen att rätt till 
äktenskapsskillnad enligt svenskt rättsmedvetande är en grundläggande 
rättighet för varje gift medborgare utan att skuld eller varaktig söndring 
måste bevisas. Sedan år 1974 har svenska domstolar endast använt svensk 
rätt vid mål om äktenskapsskillnad.136

 
 

Rätten till äktenskapsskillnad utan att skuld måste bevisas hade redan år 
1987 behandlats av de familjelagssakkunniga som i ett förarbete menade att 
skuldtänkandet vid en äktenskapsskillnad kunde anses vara så pass 
främmande för svenskt rättsmedvetande att det skulle strida mot svensk 
ordre public att tillämpa lagar som innehåller en skuldprincip.137 I en 
intervju från år 2009 med Torbjörn Malm som tidigare hade ansvar för 
frågor i samband med Rom III-förordningen uttalade han att Sverige inte 
kunde tänka sig att ingå i ett lagstiftningssamarbete där rätten till skilsmässa 
inskränks. Han anförde vidare att rätten till äktenskapsskillnad utgör en 
viktig del i den svenska jämställdhetspolitiken.138

 
 

I en intervju under år 2007 med Sveriges Radio uttalade Sveriges 
justitieminister Beatrice Ask att hon kände skepsis inför gemensamma 
familjerättsliga regler inom EU – med ett undantag: bodelning efter 
skilsmässa och problematiken med att dela upp egendom mellan makarna. 
Ask uttryckte i samband med detta att frågan om gemensamma 
familjerättsliga regler inte är högt prioriterad ur svensk ståndpunkt.139

 
 

Äktenskapsskillnad är en av de enskilt mest laddade frågorna inom 
familjerättssamarbetet för Sveriges del. Ser man till t.ex. samarbetet med att 
utarbeta gemensamma arvsrättsliga regler är Sverige inte lika avvaktande. I 
en kommenterad dagordning från ”Rådet för rättsliga och inrikes frågor” i 
Luxemburg i maj år 2009 kommenteras kommissionens förslag till ”lag om 
arv och testamente” som skulle ha antagits i januari år 2009. Förslaget 
antogs inte och justitieminister Beatrice Ask kommenterade då att det ur 
svensk ståndpunkt fanns ett stort praktiskt behov av en gemensam reglering 
på det successionsrättsliga området. En gemensam reglering om arv och 
testamente skulle vidare enligt Ask ”underlätta hanteringen av 

                                                
136 Brandberg Ulrika, Knutson Tom, Advokaten nr 9 2009, årgång 75. 
http://www.advokatsamfundet.se/templates/CommonPage_Advokaten.aspx?id=9870 
(hämtat 2010-08-25). 
137 SOU 1987:18 s. 240. 
138 Brandberg Ulrika, Knutson Tom, Advokaten nr 9 2009, årgång 75. 
http://www.advokatsamfundet.se/templates/CommonPage_Advokaten.aspx?id=9870 
(hämtat 2010-08-25). 
139 Sveriges Radio, EU diskuterar gemensam familjerätt, publicerad måndag 15 januari 
2007; http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=1145158 (hämtad 
2010-10-01). 
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gränsöverskridande arvsärenden, som berör många människor och kan 
beröra stora värden.”140

 
 

                                                
140Ju 2009/163/EU Kommenterad dagordning för ministerrådsmötet för rättsliga och inrikes 
frågor samt räddningstjänst (RIF-rådet) i Luxemburg den 4-5 juni 2009 p. 23b s. 21f.  



 46 

6 Harmoniseringssamarbetet i 
Norden och CEFL 

6.1 Harmoniseringssamarbetet i Norden  

Redan i början av 1900-talet fanns ett lagstiftningssamarbete mellan de 
nordiska länderna, främst på äktenskapsrättens område, som under 1930-
talet kom att resultera i ett antal konventioner. De nordiska länderna har 
under hela 1900-talet samarbetat i varierande utsträckning och år 1998 
blommade samarbetet åter upp då en rättsjämförande studie av 
familjerättsordningarna i Norden inleddes efter direktiv från den nordiska 
ministerkommittén. Målet med studien var att;  

• redogöra för de mest framträdande olikheterna i respektive 
rättsordning beträffande reglernas utformning, tillämpning och syfte. 

• utreda vilka problem, grundade i de undersökta rättsordningarna, 
som kan uppstå när människor flyttar mellan de nordiska länderna. 

• utreda i vilka frågor det finns ett praktiskt behov av ett nordiskt 
lagstiftningssamarbete. 

• skildra vilka områden som, med hänsyn till gällande rätt, i de 
nordiska länderna är mest lämpade för ett lagstiftningssamarbete. 

I arbetsgruppen ingick ett antal familjerättsexperter från de fem nordiska 
länderna; uppsalaprofessorn Anders Agell, professor Peter Lødrup (Oslo), 
professor Linda Nielsen (Köpenhamn), professor Urpo Kangas 
(Helsingfors) samt Svend Danielsson (Köpenhamn). 
 
Studierna resulterade i fyra publikationer; Nordisk äktenskapsrätt av Anders 
Agell, Nordisk arverett av Peter Lødrup, Nordisk børneret I, Farskap, 
morskap og underhåll till barn av Peter Lødrup, Anders Agell och Anna 
Singer samt Nordisk børneret II, Forældreansvar av Svend Danielsen.141 I 
studien konstaterade expertgruppen att de nordiska äktenskapslagarna 
bygger på likartade rättsprinciper men också att det finns stora skillnader 
inom familjerätten. Redan under 1910-talet inleddes ett samarbete mellan de 
nordiska länderna vilket resulterade i en harmonisering framförallt av 
äktenskapsrätten. Under åren som gått har dock de nordiska ländernas lagar 
utvecklats i olika riktningar. Inom successionsrätten har det inte funnits 
någon gemensam lagstiftning.142

 
  

I studien undersöktes vad som talade för och emot de olika sätt som 
lagstiftarna i respektive land valt att lösa ett visst familjerättsligt problem. 
Expertgruppen kommenterade dock att en harmonisering inte bara är en 
fråga om att välja mellan rättsregler eller föra rättsregler närmare varandra. 

                                                
141 Agell, Anders, Lødrup Peter mfl. 2000 s. 6. 
142 Jänterä-Jareborg, Maarit, TfR vol. 22, 3 2009 s. 326f. 
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Inom familjerätten är det även viktigt att se till vad som är rättspolitiskt 
lämpligt utifrån hur samhället ser ut; t.ex. att äktenskapsskillnad har blivit 
allt vanligare. I studien framfördes också vikten av att den inhemske 
lagstiftaren ser ut över nationsgränserna inför en lagreform då en 
rättsjämförelse kan berika det egna synsättet.  
 
Författarna identifierade ett flertal rättsområden inom familjerätten där de 
ansåg att skillnaderna mellan de nordiska rättsordningarna var omotiverat 
stora och därför också kunde orsaka problem. Det framfördes att 
”slumpeffekter” på grund av att människor flyttar mellan de nordiska 
länderna eller har gränsöverskridande familjeband utgör det största 
argumentet för en harmoniserad familjerätt. Konstateras kan t.ex. att byte av 
hemvist inom Norden omedelbart får följden att det nya hemlandets 
äktenskapslag blir tillämplig.143 De nordiska ländernas till stor del 
gemensamma kultur, historia och samhällsutveckling var enligt 
expertgruppen också ett viktigt argument för en harmoniserad familjerätt. 
Gruppen menade att då harmoniseringsfrågan blivit allt mer aktuell inom 
EU är det viktigt att de nordiska länderna kan argumentera gemensamt och 
visa upp en enad front.144 De nordiska länderna har dessutom haft historia 
av att erkänna varandras avgöranden utan mellanliggande förfaranden. De 
nordiska konventionerna har som huvudregel tillämpat lex fori, 
(forumsstatens lag) då de rättsliga regleringarna varit mycket likartade i 
norden. Idag, ca 70 år senare brister dock denna förutsättning.145

 
 

De genomförda studierna har kommit att användas i det internationella 
samarbetet mellan länderna bland annat under början av 2000-talet då den 
nordiska äktenskapskonventionen (som senast ändrades i 2001 års 
ändringsöverrenskommelse) och den nordiska underhållskonventionen 
reviderades.146

 

 Även den nordiska arvskonventionen har blivit föremål för 
översyn efter expertgruppens publikationer. Arbetet med att revidera de 
nordiska konventionerna har till viss del drivits på av EU:s 
lagstiftningsarbete inom motsvarande områden. 

På grund av att EU idag har mer lagstiftningskompetens än tidigare inom 
gemenskapens civilrättsliga samarbete har detta till viss del begränsat de 
nordiska ländernas möjligheter att agera gemensamt på området. 
Konstateras kan dock att Norge och Island står helt utanför EU medan 

                                                
143 Agell, Anders, Lødrup Peter mfl. 2000 s. 8f. 
144 Agell, Anders, Lødrup Peter mfl.  2000 s. 9. 
145 Agell, Anders, Lødrup Peter mfl. 2000 s. 8, Jänterä-Jareborg, Maarit TfR vol. 22, 3 2009 
s. 348. 
146 Konventionen av den 6 februari 1931 mellan Finland, Danmark, Island, Norge och 
Sverige innehållande internationellt privaträttsliga bestämmelser om äktenskap, adoption 
och förmynderskap (den nordiska äktenskapskonventionen) är införlivad i Sverige genom 
Förordning (1931:429) om vissa internationella rättsförhållanden rörande äktenskap, 
adoption och förmynderskap (NÄF). Den nordiska underhållskonventionen från 1931 
ersattes år 1962 av konventionen mellan Finland, Danmark, Island, Norge och Sverige 
undertecknad i Oslo den 23 mars 1962 angående indrivning av underhållsbidrag. 
Konventionen är införlivad i Sverige genom lag (1962:512) om indrivning i Sverige av 
underhållsbidrag, fastställda i Danmark, Finland, Island eller Norge. 
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Danmark valt att ställa sig utanför det civilrättsliga samarbetet. När 
gemenskapsrättslig lagstiftning införs på områden som behandlas i de 
internordiska regelverken krävs därför ett särskilt tillstånd av EU för att 
dessa skall fortsätta att vara giltiga mellan Finland och Sverige som är 
medlemmar i EU.147 Bland annat har både Sverige och Finland lämnat 
förklaringar om att ”Konventionen av den 6 februari 1931 mellan Finland, 
Danmark, Island, Norge och Sverige innehållande internationellt 
privaträttsliga bestämmelser om äktenskap, adoption och förmynderskap” 
skall gälla mellan Finland och Sverige framför den nya Bryssel II-
förordningen.148

 

 Kravet som uppställts från EU för att denna eftergift skall 
lämnas är dock att domsrättsregler i den nordiska konventionen från år 1931 
endast får tillämpas om de har en motsvarighet i Bryssel II-förordningen. 
Detta innebär att Finland och Sverige inte får tillämpa ett antal artiklar som 
finns i den nordiska konventionen. 

6.2 CEFL 

En forskargrupp som idag aktivt arbetar med att ta fram europeiska 
familjerättsprinciper är kommissionen för europeisk familjerätt; 
Commission on European Family Law (CEFL) som bildades den första 
september år 2001.149

 

 Expertgruppen, som består av 28 familjerättsforskare, 
bland annat den svenska familjerättsprofessorn från Uppsala; Maarit 
Jänterä-Jareborg, utreder de skillnader och likheter som finns mellan 
europeiska familjerättssystem.  

CEFL kartlägger även den roll som blivande medlemsstater eventuellt kan 
spela vid en harmonisering av familjerätten och studerar den hittills 
genomförda och nu pågående komparativa forskningen som sker beträffande 
harmonisering av familjerätten i de europeiska länderna. Målet är, förutom 
att sätta igång ett teoretiskt och praktiskt meningsutbyte på området, att 
arbeta fram principer för att möjliggöra harmonisering av den materiella 
familjerätten i EU:s medlemsstater.150 CEFL har många gånger uttryckt att 
en harmonisering av de materiella reglerna i medlemsstaterna utgör en 
förutsättning av att Europeiska rättsinstrument på området skall få önskad 
effekt. I gruppens studier ingår 22 länder, den stora majoriteten är EU-
medlemmar men även Ryssland, Norge och Schweiz finns 
representerade.151

                                                
147 Se den nya Bryssel II-förordningen art 59 p. 2a och (EG) nr 4/2009 art 49.2 om domstols 
behörighet, tillämplig lag, erkännande och verkställighet av domar samt samarbete i fråga 
om underhållsskyldighet (EU:s underhållsförordning) Förordningen trädde i kraft 30 januari 
2009 men kommer huvudsakligen att börja tillämpas 18 juni år 2011. 

 

148 Prop. 2007/08:98 s.27 med hänvisning till bilaga VI till Bryssel II-förordningen. 
149 Commission on European Family Law Homepage; 
http://www.ceflonline.net/ (hämtat 2010-06-11-2010-08-20). 
150 Commission on European Family Law Homepage; 
http://www.ceflonline.net/ (hämtat 2010-06-11-2010-08-20). 
151 De länder som ingår i studien; Belgien, Bulgarien, Danmark, Finland, Frankrike, 
Grekland, Irland, Italien, Litauen, Nederländerna, Norge, Polen, Portugal, Ryssland, 
Schweiz, Spanien, Storbritannien, Sverige, Tjeckien, Tyskland, Ungern, Österrike. 
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I arbetet med att ta fram europeiska familjerättsprinciper tillämpar CEFL the 
common core research och the better law approach. The common core 
research innebär att CEFL undersöker om det finns någon gemensam kärna i 
de 22 familjerättsordningarna. The better law approach, som tillämpas 
subsidiärt till common core method innebär att CEFL väljer ut den princip 
som ger den bästa lösningen på det rättsliga problemet.152

 
 

Under arbetes gång används en sexstegsmetod där CEFL först väljer ut de 
områden inom familjerätten som anses vara bäst lämpade för harmonisering. 
Därefter utarbetas en enkät med ett stort antal frågor till en expert i varje 
land om landets lagreglering på området. Enkäten besvaras sedan av en 
expert på området. Utifrån enkäten så sammanställs därefter nationella 
rapporter som sammanfattar det som kommit fram i enkäterna. Materialet 
samlas sedan in och undersöks enligt en rättsjämförande metod 
(komparativa studier) och på basis av de erfarenheter man samlar i 
rapporterna utarbetas sedan principerna enligt the common core resarch och 
the better law approach.153

 

 I arbetet med att ta fram de europeiska 
familjerättsprinciperna undersöks även de befintliga europeiska regelverken 
på området då de i vissa delar redan visar de överrenskommelser som 
träffats mellan medlemsstaterna.  I ingressen till principerna presenteras 
även allmänt kända överväganden på området och framförda önskemål från 
medlemsstaterna grundade på den familjerättsliga situationen i Europa.  

I skrivande stund har CEFL arbetat fram europeiska familjerättsprinciper på 
två områden: 

• 20 principer om äktenskapsskillnad och underhåll till make efter 
äktenskapsskillnad, the principles of European Family law regarding 
divorce and maintenance between former spouses. Principerna, 
publicerades år 2004. 

• 39 Principer om föräldraansvar, the principles of European family 
law regarding parental responsibilities. Principerna publicerades år 
2007. 

Arbete pågår även med att ta fram europeiska familjerättsprinciper om 
makars förmögenhetsförhållanden, the principles of European family law 
regarding property relations between spouses. I april år 2010 hölls en 
konferens vid the University of Cambridges där ämnet behandlades men 
arbetet med att ta fram de nya principerna beräknas vara färdigt först under 
år 2011 på grund av ämnets komplicerade och tekniska karaktär. Under 
konferensen i Cambridge kunde dock de första resultaten på området 
presenteras.154

                                                
152 Encyklopædia Britannica eb.com 

 

http://www.britannica.com/EBchecked/topic/1445474/better-law-approach. 
(hämtat 2010-09-23). 
153 Se de två utgivna vol.ymerna Boele-Woelki k. European Family Law in Action Vol.ume 
I Grounds for Divorce, Vol.ume II: Maintenance between Former Spouses European 
Family Law Series, Nr: 2 och 3, Antwerp: Intersentia, 2003. 
154 University of Cambridge 
http://www.cels.law.cam.ac.uk/cefl2010/ (hämtat 2010-08-25). 
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De färdiga principerna finns publicerade i två volymer; K. Boele-Woelki: 
Principles of European Family Law Regarding Divorce and Maintenance 
Between Former Spouses, European Family Law Series (CEFL) 2004 samt 
K. Boele-Woelki Principles of European Family Law Regarding Parental 
Responsibilities, European Family Law Series No. 16 (2007) 
 
De framarbetade principerna utgör inga rättsregler utan är mer att beakta 
som riktlinjer som bör ligga till grund för en gemenskapsrättslig lagstiftning 
på familjerättens område. Principerna utgör, i enlighet med CEFL:s studier 
förslag på vad som utgör den bästa, mest funktionella och effektivaste 
regleringen i Europa på ett specifikt område. CEFL:s förhoppning är att 
principerna skall inspirera de nationella lagstiftarna till en spontan 
harmonisering vilket delvis lyckats t.ex. i Portugal där det skett en reform av 
lagstiftningen angående äktenskapsskillnad. Reformen visar en påfallande 
likhet med både CEFL:s principer om föräldraansvar och principerna om 
äktenskapsskillnad och underhåll till make efter äktenskapsskillnad.155

 
 

De viktigaste förändringarna i den portugisiska regleringen av 
äktenskapsskillnad är att ”divorce by fault” tas bort ur lagstiftningen. Efter 
reformen kan äktenskapsskillnad endast utdömas efter ansökan av makarna 
gemensamt eller av en make om makarna inte är överrens i frågan. 
Betänketiden/tiden fram till äktenskapsskillnad kan utdömas förkortas också 
avsevärt. Om makarna inte är överens i frågan kan äktenskapsskillnad 
utdömas om makarna levt skilda åt under ett års tid. Tidigare var denna tid 
tre år.156 Även den skotska lagstiftaren tog de av CEFL framarbetade 
principerna i beaktande vid reformen av reglerna om äktenskapsskillnad 
som skedde i Skottland år 2005.157 Den skotska skilsmässoreformen innebär 
bland annat att tiden som makarna måste leva separerade innan en 
äktenskapsskillnad kan utdömas minskar från två till ett år i de fall där 
makarna är överrens om att skiljas och från fem till två år i de fall där 
makarna inte är överrens.158De av CEFL utformade principerna skall även 
fungera som en hjälp vid utformandet av en gemensam lagstiftning inom EU 
på familjerättens område.159

 
  

CEFL arbetar huvudsakligen på engelska men principerna som ibland kallas 
the black-letter text är författade på både engelska, franska och tyska. Alla 
språkversioner tillmäts lika högt värde. Senare har även en svensk, en 
flamländsk och en spansk översättning lagts till i publikationerna.160

                                                
155 Commission on European Family Law Homepage; 

  

http://www.ceflonline.net/ (hämtat 2010-06-11-2010-08-20). 
156 G. de Oliveira (2008) 18 FamRZ s. 1712ff. 
157 SPICe – The Schottish Parliament Information Centre, Family Law Bill 
http://www.scottish.parliament.uk/business/bills/36-familyLaw/documents/36-
FamilyLawScotlandBillsummary.pdf (hämtat 2010-08-12). 
158 SPICe – The Schottish Parliament Information Centre, Family Law Bill 
http://www.scottish.parliament.uk/business/bills/36-familyLaw/documents/36-
FamilyLawScotlandBillsummary.pdf (hämtat 2010-08-12). 
159 Jänterä-Jareborg Maarit TfR vol. 122, 3 2009 s. 331f. 
160 Örücü Esin, Mair Jane, 2010 s. 8. 
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I samband med att principerna arbetats fram har CEFL också arrangerat fyra 
konferenser för familjerättsforskare från hela Europa där de ges en möjlighet 
att utbyta erfarenheter och kunskap samt skapa diskussion om en framtida 
internationell familjerätt. Målet med konferenserna är även att sprida 
kunskaper om de framarbetade principerna bland akademiker i Europa.161

 
 

Arbete pågår även med att pröva de framarbetade principerna om 
föräldraansvar i teorin mot ett antal utvalda rättsordningar. Genom att 
principerna sätts in i rättsordningarna kan man se om de är acceptabla i en 
viss rättsordning och fungerar på ett tillfredställande sätt. Då det även 
ansågs värdefullt att sätta in principerna i ett antal rättsordningar som inte 
varit med i den rättsjämförande studien valdes dessa ut på olika grunder. 
Skottland som har en blandad jurisdiktion och som ökar i popularitet inom 
EU, Malta; en förhållandevis ny medlemsstat i EU med en konservativ 
bakgrund, Rumänien; en nykomling i EU med en socialistisk bakgrund.  
 
De övriga staterna som är aktuella för undersökningen är Estland som också 
är en relativt ny medlemsstat med en annan typ av socialistisk bakgrund än 
Rumänen och slutligen Turkiet som ansöker om medlemskap i EU.Förutom 
de ovan uppräknade staterna skall principerna dessutom omprövas i två 
stater som redan varit en del av CEFL:s studier; Danmark som har stora 
variationer inom civilrätten och där nya lagar har stiftats efter det att den 
nationella rapporten skrevs och CEFL:s principer utarbetades. Den andra 
staten vars rättsordning skall ställas mot principerna är England, Common 
Laws ursprungsland där rättsutvecklingen drivs framåt genom Case Law 
(prejudikat).162

 

Även om både den engelska och den danska rättsordningen 
undersöktes under utformandet av principerna var inte de nationella 
experterna från dessa länder delaktiga i arbetet med att författa principerna 
vilket gör det intressant att undersöka även dessa länder.  

Avsikten med studien är att se om det vore möjligt att introducera 
principerna utan omgång i obeprövade rättsordningar. Den övergripande 
frågeställningen är huruvida de framarbetade principerna lämpar sig för att 
uppnå en harmoniserad familjerätt. Genom en empirisk studie som denna 
kan man identifiera de eventuella lagkonflikter som finns och se vilka 
brister som existerar i de nationella rättsordningarna. Man kan genom 
studien även bedöma hur väl principerna överensstämmer med respektive 
rättsordnings sociala, ekonomiska och moraliska grund. Utifrån denna 
studie är det även möjligt att förbättra de redan framarbetade principerna.163

 
 

                                                
161 Commission on European Family Law Homepage; 
http://www.ceflonline.net/ (hämtat 2010-06-11-2010-08-20). 
162 Örücü Esin, Mair Jane, 2010 s. 13f. 
163 Örücü Esin, Mair Jane, 2010 s.14ff. 
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7 Doktrinen om en 
harmoniserad familjerätt 

7.1 Bör familjerätten harmoniseras? 

I doktrinen pågår sedan ett antal år tillbaka en aktiv debatt om 
harmoniseringens betydelse för den framtida utvecklingen inom 
familjerätten. Nedan presenteras de åsikter som framförts om en 
harmoniserad familjerätt i Europa. 
 
En författare som behandlat harmoniseringen av familjerätten utifrån 
likabehandlingsprincipen är Nina Dethloff som refererat till domstolens 
dom om övergångsersättningar som ansågs strida mot den fria rörligheten 
(se ovan). Dethoff menar att ett hinder för den fria rörligheten skulle kunna 
tänkas uppstå om unionsmedborgare behandlas olika på grund av de 
olikartade nationella familjerättsliga regleringarna inom unionen. Om en 
medborgare t.ex. måste betala för att få ut en äktenskapsskillnad i ett annat 
EU-land kan det i sig utgöra ett hinder för den fria rörligheten. De olika 
villkoren skulle medföra att EU-medborgare från andra medlemsstater 
behandlas på ett annat (läs mindre fördelaktigt) sätt än landets egna 
medborgare. Dethloff framför även att EU-domstolen kan komma att ta 
ställning i frågor där den fria rörligheten inskränks och därmed påverka 
familjerättens utveckling.164

 
  

Även familjerättsprofessor Maarit Jänterä-Jareborg har diskuterat den 
pågående utvecklingen inom familjerätten och även hon menar att en 
harmonisering av familjerätten är nödvändig då allt fler familjer är 
internationella. Jänterä-Jareborg menar att ländernas olika familjerättsliga 
regleringar kan innebära ett betydande hinder för den fria rörligheten då en 
arbetstagare kanske inte är beredd att uppoffra de rättigheter som denne 
åtnjuter för att kunna arbeta utomlands.165

 
 

Som exempel tar Jänterä-Jareborg upp EU-domstolens dom från den 31 maj 
år 2001 mellan Konungariket Sverige och Europeiska unionens råd som 
behandlade familjebegreppet. En svensk medborgare som arbetade vid 
europeiska unionens råd med placering i Bryssel hade ingått registrerat 
partnerskap. Den tvistiga frågan var huruvida en registrerad make kunde 
likställas med make vid tolkningen av ”rådets tjänsteföreskrifter angående 
rätten till familjetillägg.” Både förstainstansrätten och EG-domstolen 
besvarade frågan nekande och motiverade sina svar med att en 
tjänsteföreskrift skall tolkas självständigt utifrån de nationella regleringarna 
i medlemsstaterna. Enligt de gemenskapsrättsliga bestämmelserna var 
familjetilläggen endast begränsade till äktenskap mellan en kvinna och en 

                                                
164 Dethloff Nina 2003 s. 50 ff. 
165 Jänterä-Jareborg Maarit SvJT 2005 s. 811. 
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man vilket innebar att reglerna tolkades annorlunda än vad de hade gjort 
enligt svensk rätt.166

 
 

En person som ställer sig kritisk till en harmonisering av de familjerättsliga 
regleringarna inom EU är den belgiska familjerättsprofessorn Mare-Thérése 
Meulders-Klein. Hon anför i motsats till bland annat Jänterä-Jareborg att 
familjerätten är ett kulturuttryck som ger en grund för nationell identitet, en 
identitet som skulle gå förlorad om en harmonisering av 
familjerättsordningarna i Europa genomfördes. Meulders-Klein framför 
även att familjerättens nära anknytning till den samhälliga välfärden, 
traditioner, religion och kultur gör att rättsområdet som sådant inte är ägnat 
för harmonisering. Detta resonemang stöds av Helge Johan Thue.167

 
  

Muelders-Klein argumenterar vidare att det inte finns några ekonomiska 
skäl som motiverar en harmonisering av EU-ländernas familjerättsliga 
regleringar och att det inte heller finns något praktiskt behov av en 
harmoniserad reglering. Det samarbete som finns menar Meulders-Klein 
utgör ett politiskt projekt mer än ett rättsligt behov.168

 
 

Clare McGlynn som koncentrerat sina undersökningar av 
harmoniseringssamarbetet till det nordiska lagstiftningssamarbetet pekar på 
de svårigheter som funnits med att komma fram till en gemensam 
lagstiftning.169

 

 Anders Agell och Peter Lødrup som även dem arbetat med 
att undersöka möjligheterna till en lagharmonisering av de familjerättsliga 
regleringarna i norden lyfter fram att det som talar för en harmonisering av 
reglerna är det faktum att tillfälligheter inte skall styra utgången i ett 
avgörande.  

Även professor Michael Bogdan har kommenterat utvecklingen inom den 
internationella privat- och processrätten på familjerättens område. Han 
framför bland annat i artikeln ”Internationell familjerätt i en 
internationaliserad värld” att utvecklingen går mot allt fler lagvalsregler 
även inom familjerätten, något han menar är positivt. Bogdan tar dock upp 
den problematik som länderna kommer att ställas inför när man skall enas 
om gemensamma lagvalsregler då de befintliga reglerna i de olika 
medlemsstaterna bygger på olika anknytningsfakta.170

 
 

Docent Eva Ryrstedt har också behandlat utvecklingen inom familjerätten 
under de senaste åren. Hon lyfter fram Sverige som ett föregångsland och 
pekar på de risker som är förenade med en harmonisering. Ryrstedt 
exemplifierar sitt förhållningssätt med de svenska reglerna om makars 
förmögenhetsförhållanden, den absoluta rätten till äktenskapsskillnad och 

                                                
166 D och Konungariket Sverige mot Europeiska unionens råd mål C-122/99 och C-125/99 
P (förenade) dom den 31 maj 2001.  
167 Meulders-Klein Mare-Thérése 2007 s. 272f, Thue Helge Johan 2004 s. 122f. 
168 Meulders-Klein Mare-Thérése 2007 s. 273-274. 
169 McGlynn, Clare, 2002 s. 239. 
170 Bogdan Michael SvJT 2000 s. 301. 
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synen på makarna som självständiga individer – svenska rättsregler som 
ibland legat femtio år före sina motsvarigheter i övriga Europa.171

  
 

I en artikel från år 2005 i Svensk Juristtidning framför Ryrstedt att kulturella 
och sociala förhållanden bör ligga till utgångspunkt för vilka områden som 
kan komma att bli aktuella för harmonisering och på vilka områden som en 
harmonisering bör vänta. Ryrstedt framför även att harmonisering av 
familjerättsliga regler kan komma att få en kontraproduktiv verkan för vissa 
medlemsländer och därmed vara negativ.172

 
  

7.2 På vilket sätt bör man harmonisera 
familjerätten? 

I den pågående debatten belyses även de olika sätt som rättsregler kan 
harmoniseras på. Det tillvägagångssätt som nu är aktuellt inom EU är att 
arbeta fram gemensamma lagvalsregler. Uppsalaprofessorn Maarit Jänterä-
Jareborg som aktivt drivit frågan i doktrinen menar att ett tillnärmande 
istället bör ske genom en harmonisering av de materiella rättsreglerna i 
medlemsstaterna. Lagvalsregler är ofta komplicerade och svåra att förstå om 
man inte är insatt i hur dessa fungerar, det är därför inte säkert att 
lagvalsreglerna bidrar till en mer förutsägbar lagstiftning. 
 
Jänterä-Jareborg menar dessutom att lagvalsreglerna är alltför starkt 
sammankopplade med den materiella rätten för att ett lagstiftningssamarbete 
skall ha möjlighet till framgång.173 Vidare anför Jänterä-Jareborg att 
gemensamma lagvalsregler innebär att domare måste ha en god inblick i 
andra staters rättsordningar för att utländsk lag skall tillämpas på ett korrekt 
sätt.174 Dethloff är enig med Jänterä-Jareborg och framför att en 
tillnärmning av de materiella reglerna skulle bidra till att minska de 
kostnader som kan uppstå i och med att behovet av komplicerade 
lagvalsregler skulle minska.175

 
   

Advokat Ulf Bergquist är medlem i EU-kommissionens expertgrupp för 
internationella arvs- och bodelningsfrågor och han tror inte att det är möjligt 
att invänta en harmonisering av de materiella rättsreglerna. Bergquist menar 
istället att gemensamma IP-regler skulle vara en framgång i EU-samarbetet 
och av stor praktisk betydelse för unionens rättstillämpare.176

 
 

                                                
171 Ryrstedt Eva, SvJT 2005 s. 858. 
172 Ryrstedt Eva, SvJT 2005 s. 852. 
173 Brandberg Ulrika, Knutson Tom, Advokaten nr 9 2009, årgång 75; 
http://www.advokatsamfundet.se/templates/CommonPage_Advokaten.aspx?id=9870 
(hämtat 2010-08-25). 
174 Jänterä-Jareborg, Maarit SvJT 2005 s. 841ff. 
175 Dethloff Nina, 2003 s. 53. 
176 Brandberg Ulrika, Knutson Tom, Advokaten nr 9 2009, årgång 75; 
http://www.advokatsamfundet.se/templates/CommonPage_Advokaten.aspx?id=9870 
(hämtat 2010-08-25). 
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Anders Agell och Peter Lødrup menar att harmoniseringsarbetet för svensk 
del i första hand bör koncentreras till ett samarbete med de nordiska 
länderna då de nordiska rättsordningarna av tradition ligger närmare 
varandra än de kontinentala rättssystemen. Fördelen med en nordisk 
harmonisering är enligt författarna att de nordiska länderna tillsammans på 
ett bättre sätt kan föra in sina åsikter i EU än när länderna arbetar på skilda 
håll.177

 
 

Även Michael Bogdan har kommenterat hur harmoniseringen av de 
familjerättsliga reglerna bör går till och han menar att rättsutvecklingen 
inom EU:s familjerätt bör styras av domstolar och doktrin då det visat sig 
vara mycket svårt för EU:s medlemsstater att enas kring gemensamma 
lagvalsregler. Svårigheterna att enas grundar sig främst i att länderna 
använder olika anknytningsfakta i sina bedömningar.178 Bogdan menar att 
det naturligaste valet vore att använda sig av anknytningsgrunden hemvist 
trots att en tillämpning av medborgarlandets lag inte hittills har ansetts stå i 
strid med likabehandlingsprincipen.179

7.3 Konvergerande och divergerande 
trender i Europa 

 

Sedan slutet av 1960-talet har familjerätten i Europa genomgått stora 
förändringar till följd av liknande förändringar i samhället.180 Sverige har 
ofta setts som ett föregångsland främst beträffande äktenskapsrätten där 
likartad lagstiftning vuxit fram i Europa långt senare. Ett exempel där 
Sverige varit ett föregångsland är beträffande regleringen av registrerade 
partnerskap som infördes år 1995 (idag är äktenskapslagstiftningen i Sverige 
könsneutral). Idag finns liknande lagstiftning i flera andra europeiska länder. 
En författare kommenterade i samband med katolska Spaniens införande av 
registrerat partnerskap att det kunde innebära slutet på de konflikter som 
funnits i Europa beträffande familjerätten.181

 
 

Rätten till äktenskapsskillnad har blivit mer accepterad och tiden som 
åtskilda innan en äktenskapsskillnad kan utdömas har minskat i ett flertal 
europeiska länder t.ex. Skottland och Portugal. En författare konstaterade 
under 1980-talet att utomäktenskapliga barn nu blivit mer accepterade runt 
om i Europa och dessutom hade rätt till arv i en majoritet av EU:s 
medlemsländer.182

                                                
177 Hellberg Hans, Advokaten nr 2 2003 årgång 69 

 Även genom EU:s fördrag konverterar de europeiska 
familjerättsordningarna bland annat genom principen om icke 
diskriminering och de uppsatta målen om jämställdhet mellan kvinnor och 
män. 

http://www.advokatsamfundet.se/templates/CommonPage_Advokaten.aspx?id=5710 
(hämtat 2010-08-25). 
178 Bogdan Michael SvJT 2000 s. 305. 
179 Bogdan Michael SvJT 2000 s. 301. 
180 Jänterä-Jareborg Maarit, TfR, vol. 122, 3 2009 s. 332. 
181 Pintens Walter and Vanwinckelen Koen, 2001 s. 16. 
182 Frank Rainer 1997 s. 167ff, S18 Family Law Reform Act 1987, England.  
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De konvergerande trenderna kan ses på flera områden inom familjerätten 
och sammanfattas ibland ”towards liberty, equality an secularity.”183

 
 

I Europa kan också divergerande trender ses inom familjerätten och David 
Bradley som undersökt de nordiska familjerättsordningarna menar att den 
tillnärmning som skett grundar sig på att länder ställts inför samma problem. 
Bradley fortsätter med att konstatera att länderna valt att lösa de rättsliga 
problemen på mycket olika sätt. Utvecklingen har styrts av politik inte av ett 
syfte att harmonisera familjerättsordningarna. 
 
Bradley hävdar att en harmonisering av familjerättsordningarna inom EU 
vore ett alltför stort intrång i ländernas suveränitet då familjerätten har en 
mycket nära anknytning till respektive lands sociala system - system som 
ser mycket olika ut runt om i Europa.184 Bradley exemplifierar sitt 
resonemang med nordiska ländernas äktenskapsrätt som på 1920-talet var 
mycket närbesläktad men som under åren utvecklats i olika riktningar.185

 
 

Ett ytterligare exempel där de nordiska länderna utvecklat mycket skilda 
rättsregler är beträffande vårdnadsfrågor. I Sverige innebär en gemensam 
vårdnad att föräldrar skall vara eniga i frågor som rör barnet, detta kan 
handla om allt från skolgång till bostadsort. Om en vårdnadshavare vill 
flytta krävs samtycke från den andra vårdnadshavaren för att det skall vara 
möjligt för barnet att flytta med sin förälder. I Norge däremot har 
”boföräldern” stöd i lag för att ensam bestämma var i landet barnet skall bo 
och var det skall gå i skola.186 Även i Finland finns möjlighet att göra en 
kompetensfördelning mellan vårdnadshavarna. Danmark kräver å sin sida 
att föräldrarna är överrens för att gemensam vårdnad skall bli aktuell.187 
Även beträffande underhåll till förutvarande makar kan de nordiska 
länderna, främst Sverige och Norge vid en första anblick verka mycket 
likartade. I både Sverige och Norge finns nämligen en huvudregel som säger 
att en likadelning skall göras av egendomen vid en bodelning. Genom praxis 
har dock ett undantag vuxit fram i den norska rätten som gör att en 
skevdelningsregel bli tillämplig i nästan samtliga fall där tillämpningen av 
denna regel skulle ge ett oskäligt resultat.188

 
 

David Bradley slår genom sitt resonemang fast att rättsordningar som är lika 
till en början med stor sannolikhet kommer att utvecklas olika genom 
praxis, rättstradition o.s.v. Bradley är därför mycket tveksam till en 
harmonisering av familjerättsordningarna i Europa. 
 
 
                                                
183 Clive Eric 1980 s. 73. 
184 Bradley David 2003 s. 80ff.  
185 Hellberg Hans, Advokaten nr 2 2003 årgång 69 
http://www.advokatsamfundet.se/templates/CommonPage_Advokaten.aspx?id=5710 
(hämtat 2010-08-25). 
186 37§ Lov 1981-04-08 nr 7 Lov om barn og foreldre. 
187 Ryrstedt Eva 2002 s. 37. 
188 Ryrstedt Eva, SvJT 2005 s. 851. 
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8 Analys och sammanfattande 
diskussion 

8.1 För- och nackdelar med en 
harmoniserad familjerätt 

Under arbetets gång har både fördelar och nackdelar med en harmoniserad 
familjerätt presenterats och jag kan liksom flera experter konstatera att 
familjerätten är ett område som har ett mycket nära samband med ett lands 
sociala system och välfärd. En familj där båda föräldrarna är 
yrkesverksamma förutsätter att en fungerande barnomsorg gör detta möjligt 
o.s.v. Även religion har präglat och präglar än idag synsättet på familjen 
som rättsligt institut och regleringen av äktenskap och registrerade 
partnerskap. En harmoniserad familjerätt, med gemensamma lagvalsregler, 
kan därför visa sig stå i strid med medlemsstaternas ordre public vilket leder 
till att en utländsk lag inte appliceras då tillämpningen anses ge ett resultat 
som är oförenligt med grunderna i den egna rättsordningen. 
 
Å andra sidan har de europeiska samhällena, till stor del på grund av den 
fria rörligheten, blivit allt mer internationella. Både i Sverige och i övriga 
Europa finns idag en stor variation av kulturer och nationaliteter vilket har 
bidragit till att behovet av ett gränsöverskridande samarbete inom 
familjerätten har ökat. För att de politiska mål som uppsattes i och med 
Stockholmsprogrammet skall kunna uppnås så är en harmoniserad 
familjerätt inte bara ett steg på vägen, utan en förutsättning för en ökad 
integration och ”ett medborgarnas Europa”. 
 
Många unionsmedborgare som utnyttjar den fria rörligheten förväntar sig 
idag, felaktigt, att EU även skall ha en gemensam reglering för frågor som 
berör familjen. Situationer där människor betraktas som gifta i ett land men 
inte i ett annat både upprör och berör – haltande rättsförhållanden har 
därmed blivit en fråga som måste lösas på ett gemensamt plan. Noteras kan 
liksom Agell framfört under det nordiska samarbetet att många av 
skillnaderna mellan staters familjerättsliga regleringar i sak är svåra att 
motivera. Att utgången i ett mål skall bero på i vilken domstol som en 
unionsmedborgare väcker talan och att ”kapplöpning till domstol” därför 
förekommer är ett allvarligt problem för rättssäkerheten. 
 
Inom EU finns idag 27 medlemsstater och lika många familjerättsliga 
regleringar. Samtidigt går utvecklingen framåt och teknik, ett snabbare 
informationsflöde och ett mer enat Europa gör att länderna ställs inför 
liknande familjerättsliga frågeställningar. Slutsatsen man kan dra av detta är 
att det skulle vara hämmande att motarbeta en harmonisering av 
familjerätten inom EU. Det innebär, även för Sveriges del att man måste 
vara beredd att ompröva det egna landets rättsliga lösningar på ett visst 



 58 

område och inte per automatik se den egna lagstiftningen som den mest 
fulländade. 
 
Det stora antalet internationella äktenskap gör att domstolarna allt oftare 
måste fråga sig om de är behöriga att döma, en naturlig fortsättning är 
införandet av gemensamma lagvalsregler. Svensk rättspraxis inom den 
internationella familjerätten har blivit svåröverskådlig och därmed också 
svårtillgänglig för dem som försöker skaffa sig information på området. 
Rättsosäkerhet blir mer regel än undantag. 
 
Liksom David Bradley fört fram så finns det givetvis också risker med en 
harmoniserad familjerätt. Gemensamma lagvalsregler eller likalydande 
materiella regler är långt ifrån en garanti för att utgången i målet blir 
densamma oavsett inför vilket lands domstol man står. För att tillämpa 
utländsk lag på rätt sätt krävs kunskap inte bara om ett lands lagstiftning och 
rättskällor utan även om utvecklingen i praxis. Riskerna för att 
tillämpningen inte blir korrekt är avsevärda och ett rättsligt problem som 
måste tas på allvar.  
 
Ett annat problem är att de juridiska termerna har olika innebörd i olika 
länder. Ett exempel är det inom den svenska familjerätten kända begreppet 
”barnets bästa” – ett begrepp som även för den svenska rättstillämparen 
ställer till problem och ytterst grundar sig på svenska värderingar och 
rättstillämparens tolkning av begreppet. Man kan därför ställa sig frågande 
till hur en utländsk domare skall kunna skaffa sig tillräcklig information om 
vad som i Sverige utgör barnets bästa och sedan tolka detta utifrån ett, för 
honom, ett främmande system med värderingar som bygger på ett helt annat 
synsätt än det som tillämpas i det egna landet. Detsamma gäller sådana 
frågor som behandlar ett ekonomiskt behov eller ålder och mognad. Kan 
man per automatik utgå från att dessa begrepp har samma innebörd i 
samtliga EU:s medlemsländer?  
 
En annan sida av lagstiftningssamarbetet inom EU som givetvis också måste 
behandlas i samband med de argument som framförts under debatten är de 
svårigheter som funnits med att enas kring gemensamma lagvalsregler. Ett 
undantag där EU-länderna nu har lyckats presentera en gemensam lösning är 
förordning (EG) nr 4/2009 om domstols behörighet, tillämplig lag, 
erkännande och verkställighet av domar samt samarbete i fråga om 
underhållsskyldighet som antogs enhälligt år 2008 (EU:s 
underhållsförordning.) Förordningen trädde i kraft den trettionde januari år 
2009 men kommer huvudsakligen att börja tillämpas den artonde juni år 
2011 vilket gör att det återstår att se hur de första gemensamma 
lagvalsreglerna inom familjerätten fungerar i praktiken. 
 
Beträffande gemensamma lagvalsregler om äktenskapsskillnad har 
samarbetet mött ett betydligt hårdare motstånd från bland annat Sverige som 
ser rätten till äktenskapsskillnad som en grundläggande rättighet. 
Svårigheterna har nu resulterat i det historiska beslutet att tillåta ett utökat 
samarbete mellan fjorton av unionens medlemsstater för att ta fram en 
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rättsakt på området, en rättsakt som Sverige senare kan välja att ansluta sig 
till. 
 
Sverige håller hårt på den svenska synen på äktenskapsskillnad men frågan 
är till vilket pris. Att stå utanför samarbetet innebär också att Sverige inte 
kan vara med att påverka arbetet kring en ny rättsakt i samma utsträckning 
som tidigare. Resultatet kan bli att Sverige i framtiden tvingas ansluta sig till 
en rättsakt där vi haft ett mindre inflytande än andra europeiska länder. 
 
Ett annat argument till stöd för en harmoniserad familjerätt är staternas 
bundenhet till både Europadomstolen och EU-domstolens rättspraxis. Till 
skillnad mot Common Law länderna är det främmande för de kontinentala 
rättssystemen att låta rättsutvecklingen styras av praxis. Gemensamma 
regler måste vara noga övervägda och att överlämna harmoniseringsarbetet 
till domstolarna är något jag ställer mig tveksam till. 
 
I diskussionen har experter även diskuterat de negativa följder som en 
harmonisering, främst beträffande materiella rättsregler, kan få om de 
innebär att gällande rätt ändras så att den blir kontraproduktiv i förhållande 
till de uppsatta målen med regleringen. Ett exempel är rätten till skilsmässa 
som ses som en viktig grund i svensk jämställdhetspolitik. Om denna, för 
svensk del, absoluta rättighet förändras kan det komma att påverka de 
politiskt uppsatta målen om jämställdhet på ett negativt sätt. 
 
Sverige har länge betraktats som ett föregångsland och har kritiserat de 
europeiska regelverken för att befästa traditionella könsroller. Vidare 
ifrågasätter kritiker till ett lagstiftningssamarbete inom EU 
harmoniseringssträvandets förenlighet med ingressen i EU-fördraget där det 
stadgas att unionen skall respektera unionsmedborgarnas historia, kultur och 
traditioner – något som av en del medlemsländer också tolkats som att 
unionen skall respektera deras rättsliga traditioner och lagstiftning. 
Harmoniseringssträvandet inom familjerätten i unionen har även ifrågasatts 
utifrån proportionalitets- och subsidiaritetsprincipen. Målet med unionens 
åtgärder måste alltid stå i förhållande till medlen och ett rättsligt problem 
skall bara hanteras på unionsnivå om man inte kan uppnå målen på 
nationsnivå.  
 
Idag, när allt fler familjeband är gränsöverskridande, anser jag att det finns 
ett behov av att reglera frågor på unionsnivå men det finns experter som 
säkerligen inte skulle hålla med mig. 
 
Beträffande harmoniseringen av den materiella rätten anser jag att CEFL har 
utfört ett mycket viktigt arbete med att ta fram generella familjerättsliga 
principer. Givetvis skulle det underlätta rättstillämpningen om länderna låg 
närmare varandra i de materiella bestämmelserna. Dessvärre befarar jag att 
en harmonisering av den materiella rätten i medlemsstaterna kommer att ta 
alltför lång tid inom ett rättsområde som förändrats mycket under de senaste 
åren. En vinst ligger däremot i att olika familjerättsliga begrepp ges en 
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samordnad definition. För att en domstol skall kunna använda sig av ett 
annat lands lag är det av yttersta vikt att begreppen är enhetliga. 

8.2 Ett EU på frammarsch  

I uppsatsens deskriptiva del har EU:s roll inom privat- och familjerätten 
beskrivits ur ett historiskt perspektiv. Idag kan vi se att EU stegvis ökat både 
sitt politiska engagemang och sin lagstiftningskompetens beträffande de 
familjerättsliga regleringarna inom unionen, främst med hänvisning till den 
fria rörligheten. I och med Lissabonfördraget skedde även en uppmjukning 
av reglerna som innebär att gemenskapen idag får agera inom familjerätten 
så snart det är att anse som behövligt för den interna marknadens 
funktionsduglighet. Tidigare krävdes att åtgärderna var nödvändiga för att 
gemenskapen skulle ha kompetens att agera. 
 
Kvar finns dock kravet på att åtgärder som rör familjerätten skall beslutas 
med enhällighet vilket visar att familjerätten fortfarande har en särställning 
inom unionen. 
 
Den strävan som funnits mot en harmonisering har dock varit stark och det 
är kanske inte så konstigt att det första beslutet i EU:s historia om flexibel 
integration kom att gälla just familjerätten. Målet med ett utökat samarbete 
är att rättsakter skall kunna arbetas fram utan att länder sätter stopp för detta 
genom sin vetorätt. Beslutet om en flexibel integration visar att EU politiskt 
är mycket angeläget om att gemensamma lagvalsregler arbetas fram inom 
familjerätten och man kan fråga sig hur länge de medlemsstater som än så 
länge satt sig emot reglerna kommer att kunna göra detta. De politiska 
påtryckningarna samt principen om lojalt samarbete och ömsesidighet är 
starka. Medlemsstaterna är måna om sitt anseende inom EU och därför är 
det min gissning att vi snart kommer att få gemensamma lagvalsregler på 
fler områden inom familjerätten. Den internationella familjerätten har 
genom EU:s frammarsch på området blivit gemenskapsrätt – ett faktum som 
fått relativt lite uppmärksamhet i den svenska doktrinen.  
 
Ser man närmare på det svenska förhållningssättet till gemensamma 
lagvalsregler så har Sverige, även historiskt, varit ett land som haft ett 
avvaktande förhållningssätt till en harmoniserad familjerätt. Vi kan se detta 
redan under de tidiga Haagkonventionerna som Sverige valde att säga upp 
bland annat på grund av att rätten till äktenskapsskillnad kunde komma att 
inskränkas. Idag är lagstiftningssamarbetet inom EU överstatligt, vilket 
innebär att Sverige inte kan välja att säga upp en rättsakt som visat sig stå i 
strid med de svenska värderingarna och att alltid åberopa ordre public ter sig 
ur lojalitetssynpunkt problematiskt.  
 
På grund av de negativa konsekvenser som ett lagstiftningssamarbete kan 
komma att få är Sverige idag ett av de länder som ställer sig minst positiv 
till en harmoniserad familjerätt. Mycket av den svenska tveksamheten beror 
på att de kontinentala rättssystemen ur svensk synpunkt ter sig konservativa 
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och befäster traditionella könsroller. En utveckling som kan bli 
kontraproduktiv från Sveriges del. 
 
Strukturen inom ”svensk internationell” familjerätt är uppbyggd på nationell 
lagstiftning, mellanstatliga konventioner och överstatligt samarbete. 
Personligen känner jag mig övertygad om att det överstatliga samarbetet 
kommer att få ett allt större inflytande på bekostnad av både nationell 
lagstiftning och mellanstatliga konventioner.  
 
Sverige ses som ett föregångsland inom familjerätten och de svenska 
representanterna måste ge de övriga medlemsstaterna en inblick i hur vårt 
rättssystem är uppbyggt. Det vi dock måste komma ihåg från svensk sida är 
att det inte får bli ett självändamål i sig att behålla de svenska reglerna. Vårt 
svenska rättssystem utvecklas också genom rättsjämförande studier. 

8.3 På vilket sätt bör familjerätten 
harmoniseras? 

I kapitlets rubrik har jag valt en mycket omfattande utgångsfråga som jag nu 
skall redogöra närmare för. 
 
Harmonisering kan ske både genom en unifiering och genom en 
tillnärmning av olika rättsliga regleringar. Harmonisering kan vara styrd 
eller ske spontant när rättsordningar ställs inför liknande problem i takt med 
att samhället förändras. En möjlighet att harmonisera de familjerättsliga 
regleringarna inom EU är genom gemensamma IP-rättsliga regler som 
behandlar frågor om domsrätt, lagval samt erkännande och verkställighet. 
Denna typ av harmonisering är den som varit mest aktuell i den 
familjerättsliga harmoniseringsdebatten inom EU. En annan möjlighet är att 
harmonisera de materiella familjerättsliga reglerna i EU:s medlemsstater 
mot bakgrund av till exempel de av CEFL framarbetade principerna. 
Principerna kan bidra till att förhindra att stater hänvisar till ordre public och 
motsätter sig tillämpningen av ett annat lands lag. 
 
Ser man till grunderna i en stats rättsordning så är det inte bara möjligt utan 
till och med mycket troligt att en stor del av det som utgör ett lands ordre 
public har sina rötter i familjerätten. Detta kan förklaras med familjerättens 
nära samband med traditioner, historia, religion och kultur. CEFL har under 
sitt arbete med att ta fram gemensamma rättsprinciper på familjerättens 
område uttalat att europeiska instrument bara kan nå framgång om ländernas 
materiella regler förs närmare varandra. CEFL:s arbete ger viktig 
information om andra rättsordningar men arbetet med att harmonisera den 
materiella familjerätten riskerar att ta alltför lång tid. 
 
Inom EU finns det dock en möjlighet att utfärda olika typer av rättsakter. 
Främst menar jag här förordningar som blir bindande för samtliga 
medlemsstater samtidigt och direktiv som är bindande beträffande resultatet 
men inte beträffande genomförandeformen. 
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Fördelen med direktiven är att de i vissa hänseenden kan bidra till en 
”mjukare harmonisering” medan förordningarna på grund av sin rättsliga 
status är ett effektivare lagstiftningsinstrument. 
 
Givetvis måste även EU-domstolen och Europadomstolens inflytande på 
familjerätten i unionen tas i beaktande och liksom ovan ställer jag mig 
frågande till att överlåta harmoniseringsarbetet till domstolarna. Det är 
viktigt att om och när harmoniseringssträvandet börjar göra sig märkbart 
runt om i Europa att det är regler som noga övervägts av lagstiftaren. 
Doktrinen bör tillmätas betydelse på området samt de grupper som arbetat 
med rättsjämförande studier inom unionen. 

8.4 Avslutande reflektioner 

Harmoniseringssträvandet inom familjerätten i EU har just påbörjats. Redan 
nu har problem med rättsliga regleringar som ligger långt från varandra 
uppdagats och säkerligen kommer fler problem att se dagens ljus. 
 
Trots detta är rättsjämförande studier och en familjerätt som svarar mot 
dagens behov av yttersta vikt. Länderna tillämpar idag olika 
anknytningsfakta när de avgör vilken lag som skall tillämpas och praxis på 
området är oöversiktlig. Det finns ett behov av regler som underlättar 
gränsöverskridande situationer och jag anser att möjligheterna till framgång 
med harmoniseringsarbetet är relativt goda. Med en mer harmoniserad 
familjerätt avser jag inte en ny europeisk ius commune utan åsyftar främst 
en gemensam reglering inom avgränsade områden. EU:s 
underhållsförordning är ett exempel på att länderna lyckats komma överrens 
trots att reglerna i de 27 medlemsstaterna ligger långt ifrån varandra. 
 
Det som dock bör understrykas är att en förutsättning för en harmoniserad 
familjerätt, oavsett om harmoniseringen sker i form av gemensamma IP-
regler eller harmoniserade materiella regler, är att det sker en harmonisering 
av de juridiska termerna. Med detta menar jag såväl användningen av 
termerna liksom av deras närmare innebörd. Utan gemensamma termer 
saknas ett viktigt redskap för en framgångsrik harmonisering. Förutom en 
harmonisering av termerna är det av yttersta vikt att en diskussion förs på de 
områden som ännu är oreglerade i en del av unionens medlemsländer. Jag 
åsyftar här bland annat regler om samboende utan föregående äktenskap, en 
företeelse som blir allt vanligare runt om i Europa.  
 
I diskussionen bör man inte heller bortse från att familjerätten har ett nära 
samband med både socialförsäkringsrätten och skatterätten. Så länge EU:s 
medlemsstater har välfärdssystem som är olika utformade så kommer en 
harmonisering av den materiella rätten att vara mycket komplicerad och i 
vissa fall till och med omöjlig att genomföra. 
 
Familjerätten är ett rättsområde som i varje land bygger på värderingar, 
religion och uppfattningar om vad det innebär att vara en familj. Ett alltför 
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långtgående harmoniseringssträvande inom EU kommer säkerligen att stöta 
på hårt motstånd hos unionsmedborgarna. Jag är därför övertygad om att 
nästa steg i den internationella familjerättens utveckling kommer att utgöras 
av gemensamma lagvalsregler. Gemensamma lagvalsregler, upplevs av 
många nationer som mindre ingripande och min förhoppning är att det 
skulle främja förutsebarhet i rättstillämpningen. Det strider dessutom mot 
det allmänna rättsmedvetandet att utgången i ett mål, där samma situation 
behandlas, skall göras beroende av i vilken domstol som talan väcks. 
Samtidigt som gemensamma lagvalsregler införs kommer dock allt högre 
krav att ställas på den europeiska jurist- och domarkåren. Rättstillämparen 
kommer att tvingas sätta sig in i andra rättssystem, främmande regler och 
rättsliga institut. Språket kommer att utgöra ett hinder liksom att mycket av 
det som finns reglerat i lag kräver tolkning. En harmonisering av olika 
familjerättsliga begrepp utgör därför enligt mig en grundläggande 
förutsättning för att det harmoniseringssträvandet som finns skall ha 
möjlighet till framgång.  
 
Målet med harmoniseringssträvandet, är att få en tydligare rättstillämpning, 
något som riskerar att undergrävas om respektive land gör sin egen tolkning 
av ett familjerättsligt begrepp.  
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