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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

Inom Europeiska unionen (EU) finns en uppsjö av varianter på registrerade relationer som 

inte är äktenskap. Relationerna går i litteraturen under samlingsnamnet registrerade 

partnerskap, men har mycket olika rättsverkningar och funktioner i de olika 

medlemsstaterna. Partnerna behandlas i vissa länder likadant som äkta makar, i andra 

länder är partnerskap ett mindre omfattande alternativ till äktenskapet, och i vissa länder 

är de till för sammanboende personer som inte nödvändigtvis är i ett parförhållande.1 Med 

ett EU där allt fler personer rör sig över landsgränserna, både tillfälligt och mer 

permanent, aktualiseras frågor om hur relationerna ska behandlas när partnerna flyttar till 

ett annat land än registreringslandet.2 

Sedan den 29 januari 2019 tillämpas rådets förordning (EU) 2016/1104 av den 24 

juni 2016 om genomförande av ett fördjupat samarbete på området för domstols 

behörighet, tillämplig lag samt erkännande och verkställighet av domar i mål om 

förmögenhetsrättsliga verkningar av registrerade partnerskap (partnerförordningen) på 

registrerade partners förmögenhetsförhållanden i gränsöverskridande situationer. Det 

finns däremot ingen gemensam reglering som omfattar partnerskap som har registrerats 

innan den tidpunkten. Ett stort antal relationer påverkas därför fortsatt av nationella 

internationellt privat- och processrättsliga regler (IP-rätt). De nationella reglerna tar dock 

inte alltid hänsyn till partnerskapens olika karaktär.3 Registrerade partner riskerar därför 

att gå en mycket oförutsebar framtid till mötes om de bor i ett annat land än det enligt 

vilken lag deras relation är registrerad. 4 När partnerna flyttar inom EU kan deras situation 

dessutom väcka frågor i förhållande till den fria rörligheten.5 

 

 
1 Se ex. Scherpe, The Past, Present and Future of Registered Partnerships, arbetet i sin helhet. 
2 European Policy Evaluation Consortium, Impact Assessment Study on Community Instruments 

concerning matrimonial property regimes and property of unmarried couples with transnational elements, 

Final Report, s. 140 ff. (cit: Impact study). 
3 Frågan illustreras i framförallt kapitel 6–7. 
4 Impact Study, s. 140 ff. 
5 Europeiska kommissionen, Rapport om EU-medborgarskapet 2010 – Att undanröja hindren för EU-

medborgarnas möjligheter att utöva sina rättigheter, s. 5. 
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1.2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med det här arbetet är framförallt att analysera de förmögenhetsrättsliga 

konsekvenserna för partnerskap registrerade i Sverige och Frankrike när det finns en 

gränsöverskridande koppling till respektive land. Rättsläget i Sverige och Frankrike 

utreds eftersom det är två länder som har valt att reglera sina registrerade partnerskap på 

olika sätt. Båda länder är dessutom anslutna till EU:s partnerförordning som har antagits 

från och med den 29 januari 2019. I de flesta fall kommer ämnet att diskuteras med 

utgångspunkt i att ett par har registrerat en relation enligt det ena landets lag, men har 

tagit hemvist i det andra landet. 

Temat aktualiserar ett stort antal frågor. Inom ramen för det här arbetet kommer 

framförallt frågan om erkännande av det registrerade partnerskapet samt vilket lands lag 

som ska tillämpas på registrerade partners förmögenhetsförhållanden behandlas. I sin tur 

väcker det frågor om rätt kvalifikation (kategorisering) av relationen. Dessutom behöver 

det utredas vilken rättslig reglering som ska användas för att lösa frågan om tillämplig 

lag, samt om partnerna har möjlighet att själva välja den tillämpliga lagen eller på annat 

vidta åtgärder för att öka förutsebarheten för konsekvenserna av deras relation. Frågan 

om vilket lands domstol som är behörig att pröva frågorna behandlas endast kortfattat. 

Då det rör sig om två EU-medlemsstater aktualiseras också frågan om respektive 

land kan åläggas att behandla relationen på ett visst sätt med hänsyn till de EU-rättsliga 

bestämmelserna om fri rörlighet. 

 

1.3 Avgränsningar 

Sedan den 29 januari 2019 regleras frågorna om behörig domstol och tillämplig lag på 

registrerade partners förmögenhetsförhållanden i partnerförordningen. Arbetet behandlar 

därför framförallt de registrerade partnerskap som är registrerade till och med den 29 

januari 2019, men inte efter det datumet. Förordningen berörs dock i syfte att sätta 

frågorna i ett sammanhang. 

Frågan om ländernas behörighet att upplösa ett registrerat partnerskap och enligt 

vilket lands lag själva upplösningen ska ske behandlas inte alls. Inte heller 
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tredjemansförhållanden, tredjelandsmedborgares rättigheter eller särreglering för vissa 

typer av egendom behandlas särskilt. 

Vidare berörs inte Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1024/2012 av 

den 25 oktober 2012 om administrativt samarbete genom informationssystemet för den 

inre marknaden och om upphävande av kommissionens beslut 2008/49/EG (IMI-

förordningen) förordning (EU) nr 1024/2012 eller Europaparlamentets och rådets 

förordning (EU) 2016/1191 av den 6 juli 2016 om främjande av medborgares fria 

rörlighet genom förenkling av kraven på framläggande av vissa officiella handlingar i 

Europeiska unionen och om ändring av förordning (EU) nr 1024/2012 nr (2016/1191), 

som rör förenklade förfaranden för officiella handlingar, bland annat angående 

registrerade partnerskap. 

Dessutom görs några ytterligare avgränsningar i förhållande till EU-rätten, vilka 

beskrivs närmare under avsnitt 1.4.3. 

 

1.4 Metod och material 

1.4.1 En rättsdogmatisk grund 

Den huvudsakliga delen av det här arbetet handlar om att identifiera och applicera 

rättsregler på en specifik situation och diskutera resultatet, metoden är därmed i grunden 

rättsdogmatisk.6 Eftersom arbetet rör relationen mellan två EU-medlemsstater är metoden 

i arbetet även komparativ och EU-rättslig. 

 

1.4.2 Den komparativa metoden 

I fråga om den komparativa metoden krävs några förtydliganden. Den komparativa 

metoden är baserad på att det sker en ren jämförelse mellan två rättssystem.7 Den 

”komparativa” delen av det här arbetet är därför inte typiskt komparativ vid första anblick. 

Frågeställningen handlar snarare om vad som händer när de två rättsordningarna möts 

och när ett land konfronteras med ett främmande rättsinstitut som inte har en direkt 

 
6 Kleineman, Rättsdogmatisk metod, s. 21. 
7 Valguarnera, Den komparativa metoden, s. 141. 
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motsvarighet i det egna rättssystemet. Det är typiskt för den internationella privat- och 

processrätten, där den analyserade situationen berör två olika rättsordningar. 

Rättsinstituts funktion är en viktig faktor i den komparativa metoden, och det anses 

att en skribent med ett komparativt perspektiv ska undvika att fokusera på terminologi 

och i stället fokusera på att jämföra olika rättsinstitut utifrån funktionalitet. Syftet är bland 

annat att analysen inte ska slå fel på grund av att skribenten inte har tagit hänsyn till 

begreppsskillnader mellan de jämförda rättssystemen.8 Det är därför viktigt att påtala att 

begreppen som diskuteras inom ramen för det här arbetet inte har samma innebörd i de 

två länderna, men att det är en naturlig följd av arbetets syfte och frågeställningar. 

Poängen är att analysera behandlingen av rättsinstitut som benämns i liknande termer 

inom Europa, men som i realiteten inte är så lika varandra. Analysen av reglernas 

tillämpning är däremot baserad på rättsinstitutens funktioner i deras respektive 

rättssystem, och är på så vis tydligt komparativ. 

 

1.4.3 EU-rättslig metod och vissa begränsningar 

1.4.3.1 Rättskällor och tolkning av EU-rätten 

Två av de grundläggande rättskällorna inom EU-rätten är fördraget om Europeiska 

unionen (FEU) och fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (FEUF), som utgör 

en del av den så kallade ”primärrätten”.9 Fördragen realiserar EU:s mål om att bevara och 

utveckla ett område med frihet, säkerhet och rättvisa,10 och innehåller bland annat 

bestämmelser om den fria rörligheten för personer samt föreskrifter om hur den får 

begränsas. Mest central för det här arbetet är rätten till fri rörlighet för EU-medborgare 

som garanteras enligt artikel 21 FEUF. Bestämmelserna i fördragen är mycket generellt 

utformade, och innebörden tolkas i stor utsträckning genom EU-domstolens praxis och 

genom sekundärrätt så som förordningar, direktiv och beslut.11 Doktrin har däremot en 

inte så framträdande roll i EU-rätten. Det beror bland annat på att det inte finns möjlighet 

för Europeiska unionens domstol (EU-domstolen) (som har primärt ansvar för att tolka 

 
8 Valguarnera, a.a. s. 153 f. & s. 166. 
9 Bergström & Hettne, a.a. s. 19 ff. 
10 Se art. 3(2) FEU, samt exempelvis skäl 1 partnerförordningen. 
11 Hettne & Otken Eriksson, EU-rättslig metod – Teori och genomslag i svensk rättstillämpning, s. 40, 44 

& 49., Bergström & Hettne, a.a. s. 47 f. 
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EU-rätten) att tillgodogöra sig allt som skrivs.12 Doktrin kan dock ofta få betydelse för 

utgången i mål som prövas av domstolen, exempelvis om parterna i målet själva tar upp 

doktrin i sina inlagor eller om domstolens domare själva har analyserat rättspraxis.13 

EU-rätten innehåller även ett antal allmänna principer som är centrala för 

tolkningen, särskilt i fall då reglering saknas.14 Principerna inkluderar bland annat, men 

inte uteslutande: Lojalitetsprincipen15, som i kort medför att EU-rätten ska få företräde 

framför bestämmelser i nationell rätt och att medlemsstaterna har en skyldighet att 

säkerställa EU-rättens effektiva genomslag.16 Det betyder exempelvis att nationell 

lagstiftning ska tolkas konformt med EU-rätten.17 Principen om likabehandling18 innebär 

bland annat att det föreligger förbud mot inskränkningar i den fria rörligheten, samt mot 

diskriminering på grund av nationalitet och på grund av kön. Proportionalitetsprincipen19, 

medför bland annat att alla begränsningar av den fria rörligheten måste vara motiverade 

och proportionerliga.20 EU ska samtidigt respektera medlemsstaternas nationella 

identitet.21 

Grundläggande fri- och rättigheter enligt Europeiska unionens stadga om de 

grundläggande rättigheterna (EU-stadgan) och Europeiska konventionen om skydd för de 

mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna (EKMR) har dessutom en 

central ställning inom EU-rätten. Rättigheterna är bindande för medlemsstaterna när de 

agerar på EU-rättens område, och EU-stadgan har samma rättsliga värde som fördragen.22 

Dessutom har de grundläggande fri- och rättigheterna enligt EKMR ställning som allmän 

princip.23 

 

 

 
12 Bergström & Hettne, a.a. s. 63. 
13 Hettne & Otken Eriksson, a.a. s. 120 ff. 
14 Hettne & Otken Eriksson, a.a. s. 62 f. 
15 Art. 4(3) FEU. 
16 Reichel, EU-rättslig metod, s. 111 f., samt Hettne & Otken Eriksson, a.a. s. 82 f. 
17 Bergström & Hettne, Introduktion till EU-rätten, s. 413 f., Hettne & Otken Eriksson, a.a. s. 112 f. 
18 Hettne & Otken Eriksson, a.a. s. 66. 
19 Art. 5(4) FEU. 
20 Hofmann, General principles of EU law and EU administrative law, s. 205 f. 
21 Art 4(2) FEU. 
22 Art. 6(1) FEU. 
23 Art. 6(3) FEU. 
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1.4.3.2 Vissa avgränsningar 

Vissa avgränsningar behöver göras i förhållande till den EU-rättsliga metoden. Det 

område som nu behandlas saknar gemensamma sekundärrättsliga bestämmelser innan 

den 29 januari 2019. Sekundärrättsliga bestämmelser behandlas därför endast i den mån 

det är relevant. Dessutom saknas direkt tillämplig praxis från EU-domstolen. Därför får 

doktrin en framträdande roll i kapitlet som rör EU-rätten trots att doktrinen normalt sett 

är mindre framträdande än andra rättskällor. Viss praxis rörande andra frågor, samt från 

Europadomstolen, används. 

Dessutom krävs några förtydliganden angående de allmänna principerna. 

Allmänna principer kan visserligen få stor betydelse för tolkningen av EU-rätten i fall då 

reglering saknas. Deras innehåll är dock inte alltid helt klart, och det finns utrymme för 

”skönsmässig bedömning och personlig reflektion” när de ska tillämpas.24 De allmänna 

principerna för EU-rätten ska därför inte analyseras djupgående. Målet med det här 

arbetet är i stället att undersöka på en övergripande nivå om EU-rätten kan ha några 

implikationer för medlemsstaternas behandling av registrerade partners 

förmögenhetsförhållanden. Av den anledningen behandlas inte heller frågan om ett hinder 

kan vara motiverat och proportionerligt i detalj. Därmed behandlas även fri- och 

rättighetsskyddet enligt EU-stadgan och EKMR endast kortfattat. 

 

1.4.4 Övriga anmärkningar om material 

Som beskrivet ovan aktualiserar uppsatsens syfte frågan om hur partnerskap kategoriseras 

och huruvida de ska erkännas i ett annat land än registreringslandet. Frågan har reglerats 

i begränsad mån, och den reglering som finns är i flera fall mycket kortfattad och 

omnämner inte kvalifikationsproblematiken. De nationella IP-rättsliga frågorna har till 

min kännedom inte prövats i domstol i vare sig Sverige eller Frankrike, varför nationella 

domstolsavgöranden inte har en framträdande roll i det här arbetet. Arbetet vilar i stället 

i stor utsträckning på svensk, fransk och övrig doktrin, samt på svenska förarbeten. 

 Att arbetet vilar på fransk doktrin medför i sig en begränsning. Det har inte alltid 

varit möjligt att nå de franskspråkiga primärkällorna, och vissa källhänvisningar sker 

 
24 Hettne & Otken Eriksson, s. 63. 
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därför genom sekundärkällor. I begränsad mån används även informationshemsidor från 

den franska staten, som innehåller praktisk information som inte är möjlig att hitta på 

annat sätt. 

Vidare används statistiskt material från Statistiska centralbyrån (SCB) och dess 

franska motsvarighet Institut national de la statistique et des études économiques (fritt 

översatt: Nationella institutet för statistik och ekonomiska undersökningar) (Insée) för att 

illustrera omfattningen av de registrerade partnerskapen. Även statistik och rapporter som 

har producerats i EU:s regi används för att tydliggöra hur situationen för europeiska 

registrerade partner ser ut. 

I viss mån används även material från Commission on European Family Law 

(CEFL) och Hague Conference on Private International Law (HCCH). Organisationerna 

arbetar bland annat för harmonisering av den europeiska familjerätten respektive den 

internationella privaträtten,25 och utför därför undersökningar av den europeiska 

familjerätten som är av värde för det här arbetet. 

 

1.5 Disposition 

Arbetet inleds i kapitel 2 med en introduktion till uppsatsämnet och den problematik som 

kan uppstå när registrerade partner flyttar inom Europa. Först görs en kartläggning av 

vilka typer av registrerade partnerskap som finns inom Europa. Sedan följer en 

introduktion till de internationellt privat- och processrättsliga frågor som kan uppkomma 

när ett registrerat partnerskap har kopplingar till flera länder. Den EU-rättsliga reglering 

som finns beskrivs kortfattat, följt av statistik över de europeiska registrerade 

partnerskapen. 

I kapitel 3 och 4 introduceras den svenska respektive den franska regleringen av 

registrerade partnerskap i större detalj. Avsnitten behandlar bakgrunden till regleringarna, 

hur registrering går till, och framförallt vilka förmögenhetsrättsliga konsekvenser som 

 
25 Se art. 1 Statute of the Hague Conference on Private International Law, tillgänglig på 

https://www.hcch.net/en/instruments/conventions/full-text, respektive information om CEFL:s syfte på 

http://ceflonline.net/history/. 
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följer av ett registrerat partnerskap. Avsnittet behandlar även andra relationsformers 

förmögenhetsrättsliga verkningar kortfattat. 

I kapitel 5 introduceras IP-rättslig reglering av betydelse på EU-nivå. Anledningen 

är att viss EU-rättslig reglering påverkar frågorna om registrerade partners 

förmögenhetsförhållanden. 

Kapitel 6 behandlar den svenska internationella privat- och processrätten, och hur 

ett partnerskap registrerat enligt fransk lag kan komma att behandlas inom ramen för den 

svenska rättsordningen. Kapitlet behandlar först frågor om erkännande och kvalifikation 

av relationen. Sedan behandlas frågan om vilken lag som ska tillämpas på registrerade 

partners förmögenhetsförhållanden vid separation. 

Kapitel 7 behandlar den franska internationella privat- och processrätten. Fokus i 

avsnittet är på kvalifikation (kategorisering) av registrerade partnerskap. Först behandlas 

kvalifikationen av det franska registrerade partnerskapet i en fransk kontext. Sedan 

behandlas samma fråga rörande det svenska registrerade partnerskapet. 

I kapitel 8 utreds verkan av EU-rätten. Avsnittet behandlar framförallt frågan om 

situationen för registrerade partner kan utgöra ett hinder för den fria rörligheten, och om 

medlemsstaterna kan åläggas att behandla de registrerade partnerskapen på något visst 

sätt med hänsyn till EU-rätten. 

Kapitel 9 utreder om parterna har möjlighet att själva vidta åtgärder för att skapa 

en mer förutsebar situation för sig själva. 

Slutligen sammanfattas arbetet i kapitel 10 tillsammans med några avslutande 

reflektioner.  
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2 Europeiska partnerskap och den internationella 

privat- och processrätten 

2.1 Partnerskap i EU:s medlemsländer 

Till dags dato har 20 länder inom Europeiska unionen (EU) infört någon form av reglering 

av registrerat partnerskap: Österrike, Belgien, Kroatien, Cypern, Tjeckien, Danmark, 

Estland, Finland, Frankrike, Tyskland, Grekland, Ungern, Irland, Italien, Luxemburg, 

Malta, Nederländerna, Slovenien, Spanien och Sverige.26 Partnerskapen regleras på olika 

sätt i varje land, vilket kan ge upphov till komplicerade situationer när det finns koppling 

till flera länder. 

Partnerskapens karaktär kan med avseende på effekterna på parternas 

egendomsförhållanden sammanfattas som äktenskapsliknande, mindre omfattande än 

äktenskapet, och nästan utan någon effekt. Till de kategorierna tillkommer dessutom 

omständigheten att vissa länder har reserverat partnerskapet för samkönade par, medan 

andra länder har valt att hålla möjligheten till registrering öppen även för olikkönade 

par.27 Dessutom diskuteras i vissa länder om det är fråga om en familjerelation 

(civilstånd) eller om det rör sig om ett rent kontraktuellt förhållande mellan parterna. Den 

frågan diskuteras i större djup i kapitel 7. 

Samlingsnamnet ”registrerade partnerskap” är alltså vilseledande enkelt. I själva 

verket rör det sig om mycket olika relationer. Partnerskapens olikheter har 

uppmärksammats i stor utsträckning i doktrinen, där de ofta indelas i olika kategorier 

såsom ”starka” och ”svaga” partnerskap.28 Tyvärr har olikheterna inte alltid fått samma 

uppmärksamhet i de nationella regleringar som ska fånga upp de internationella 

 
26 Europeiska kommissionen, Property of international couples (marriages and registered partnerships), 

https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/civil-justice/family-law/property-

international-couples-marriages-and-registered-partnerships_en. 
27 Se ex. Scherpe, a.a. i sin helhet, samt Curry-Sumner, Uniform Patterns Regarding Same-Sex 

Relationships, s. 190 f. 
28 Hague International Conference on Private International Law, Note on developments in 

internal law and private international law concerning cohabitation outside marriage, 

including registered partnerships, preliminary document no. 11 of March 2008, s. 22. 
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partnerskapen, och som ska besvara de frågor som väcks när en rättsfråga har kopplingar 

till mer än ett land, vilket illustreras nedan. 

 

2.2 De internationellt privaträttsliga frågorna 

När en domstol konfronteras med en fråga som har anknytning till flera länder, 

exempelvis om internationella registrerade partners förmögenhetsförhållanden, behöver 

den gå igenom ett antal steg innan frågans materiella utgång kan avgöras. Det är här IP-

rätten kommer in. I de olika stegen finns ett antal frågor som domstolen måste ta ställning 

till. Frågorna får en ytterligare dimension när det rättsinstitut som domstolen har att pröva 

inte har en direkt motsvarighet i det rättssystem den navigerar inom. 

Det blir framförallt aktuellt för domstolen att fråga sig om landets domstolar är 

behöriga att pröva den fråga den har framför sig, eller om behörighet i stället bör tillfalla 

ett annat lands domstolar. Om nationell behörighet finns är nästa fråga om domstolen ska 

tillämpa sitt eget lands lag (domstolslandets lag, lex fori) eller något annat lands lag på 

frågan. Om en domstol inte finner nationell behörighet att pröva rättsfrågan finns normalt 

sett inget praktiskt behov av att pröva frågan om vilken lag som ska tillämpas på frågan 

eftersom domstolen ändå inte ska pröva frågan i sak.29 

Domstolen hittar svar på frågan om behörighet och tillämplig lag i IP-rätten. IP-

rätten är dock ett stort regelkomplex som innehåller olika bestämmelser beroende på 

vilken rättsfråga som är föremål för prövning. Behörighet och tillämplig lag kan 

exempelvis bero på i vilket land parterna i tvisten har hemvist eller är medborgare, eller 

på någon annan omständighet.30 Därför är det viktigt att domstolen först och främst avgör 

vilken typ av rättsfråga det rör sig om och placerar in den i rätt kategori.31 Processen 

kallas i svenska termer för kvalifikation.32 

Kvalifikationen är i vissa fall relativt enkel, särskilt om domstolen konfronteras 

med en fråga eller ett rättsförhållande som har en motsvarighet i det egna rättssystemet. 

Om en domstol däremot konfronteras med frågor knutna till ett främmande rättsinstitut 

 
29 Bogdan, Svensk internationell privat- och processrätt, s. 29 f. (cit: Bogdan 2014). 
30 Bogdan 2014, s. 33 f. 
31 Se ex. Bogdan, Private International Law in Sweden, s. 40. 
32 Bogdan 2014, s. 55 ff. 
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som inte har någon direkt motsvarighet i domstolslandet kan processen vara mer 

komplicerad. Sådana problem kan uppstå exempelvis när det rör sig om ett partnerskap 

som har registrerats enligt ett annat lands lag och som avviker från de rättsinstitut som 

existerar enligt lex fori. Domstolen måste då ta ställning till hur de ska gå till väga för att 

kategorisera fenomenet på ett lämpligt sätt.33 Seraglini menar att det, på grund av den 

stora mångfalden, är svårt att placera in ett främmande partnerskap i forumstatens 

existerande kategorier.34 I många fall har den nationella IP-rätten inte kommit ikapp 

utvecklingen, och har därför inte regler som uttryckligen motsvarar komplexiteten, vilket 

illustreras nedan i kapitel 6–7. 

Om domstolen ska tillämpa ett annat lands lag har de dessutom möjlighet att vägra 

tillämpa regeln i ett visst fall om tillämpningen skulle strida mot grunderna i den egna 

rättsordningen (så kallad ordre public).35 

 

2.3 Om familjerättslig reglering på EU-nivå 

2.3.1 EU:s begränsade kompetens att anta rättsakter 

En ytterligare dimension för nationella domstolar att ta hänsyn till är EU-rättens företräde. 

Det gäller för det första i det avseende att den fria rörligheten måste respekteras. Den 

frågan behandlas i större detalj i kapitel 8. För det andra har EU antagit ett stort antal 

internationellt privaträttsliga rättsakter som ska tillämpas framför nationella regler.36 

Många länder har därmed nationella IP-rättsliga regler som har förlorat sin relevans med 

hänsyn till EU-rättens företräde, eller som måste tolkas på ett visst sätt för att säkerställa 

respekt för den fria rörligheten. 

EU har dock en begränsad kompetens att anta rättsakter på familjerättens område 

enligt artikel 81(3) FEUF, vilket gör att gemensamma rättsakter saknas i många fall. Det 

krävs att samtliga medlemsstater är överens för att en rättsakt ska kunna antas, vilket 

 
33 Bogdan 2014, s. 57 ff. & 88 ff. 
34 Seraglini, Les nouvelles formes de conjugalités : nouveau « jouet » pour la doctrine de droit 

international privé ?, s. 121 f. 
35 Bogdan 2014, s. 65 ff. 
36 Lamont, Registered Partnerships in European Union Law, s. 516. 
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innebär att ett land ensamt har möjlighet att stoppa rättsakten.37 Med tanke på att 

familjerätten kan vara utformad på mycket olika sätt i varje medlemsstat, och då vissa 

frågor är av en kontroversiell natur så är det ofta svårt att nå konsensus.38 Storskrubb 

skriver att det handlar om en balans mellan viljan att föra utvecklingen framåt och 

områdets politiskt känsliga natur.39 Om ett visst antal medlemsstater är överens kan de 

dock be om ett bemyndigande att anta en rättsakt inom ramen för fördjupat samarbete 

enligt artikel 20 FEU. Rättsakten blir då endast bindande mellan de deltagande länderna. 

På så vis kan medlemsstater välja att inte delta i vissa frågor.40  

 

2.3.2 Partnerförordningen i kort 

Partnerförordningen är resultatet av ett sådant fördjupat samarbete, där 18 av EU:s 

medlemsländer har valt att delta.41 Partnerförordningen styr frågan om behörig domstol 

och tillämplig lag på registrerade partners förmögenhetsförhållanden, och kan antas lösa 

vissa av de IP-rättsliga problem som har presenterats ovan. Förordningen innehåller för 

det första en gemensam definition av det registrerade partnerskapet som en ”lagstadgad 

samlevnadsform mellan två personer, vilkens registrering är obligatorisk enligt den lagen 

och vilken uppfyller den lagens formella krav i fråga om instiftande”.42 Alla partnerskap 

som uppfyller definitionen omfattas av förordningens tillämpningsområde, och det land 

som har att tillämpa reglerna behöver således inte fundera mer på hur de ska kvalificera 

relationen i det ledet. Definitionen gäller dock endast med avseende på förordningens 

tillämplighet, och påverkar inte i sig medlemsstaternas egna definitioner av vad som utgör 

ett partnerskap.43 För det andra så föreskriver förordningen att registrerade partnerskaps 

förmögenhetsrättsliga verkningar som huvudregel ska styras av registreringslandets lag.44 

Lagvalsregeln är statisk, och kommer alltså inte att förändras exempelvis om partnerna 

 
37 Rijpma & Koffeman, Free Movement Rights for Same-Sex Couples Under EU Law: What Role to Play 
for the CJEU?, s. 487. 
38 Lamont, a.a. s. 503. 
39 Storskrubb, Civil Justice – A Newcomer and an Unstoppable Wave?, s 307. 
40 Exempelvis har Sverige valt att stå utanför rådets förordning (EU) 1259/2010 av den 20 december 

2010 om genomförande av ett fördjupat samarbete om tillämplig lag för äktenskapsskillnad och 

hemskillnad (Rom III-förordningen), som harmoniserar internationellt privaträttsliga regler för 

äktenskapsskillnad. 
41 Skäl 11–12 partnerförordningen. 
42 Art. 3(1)(a) partnerförordningen. 
43 Skäl 17 partnerförordningen. 
44 Art. 26 partnerförordningen. 
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skulle välja att byta hemvistland. Förordningen styr alltså bort frågorna om partnernas 

förmögenhetsförhållanden från andra länders rättsordningar, och en mottagande 

medlemsstat behöver därmed inte fundera på hur den egna lagen skulle ha tillämpats på 

situationen. Det är speciellt fördelaktigt om partnerskapet inte har någon direkt 

motsvarighet i mottagandelandet.45 Partnerna ges dessutom möjlighet att själva välja 

tillämplig lag på sina förmögenhetsförhållanden, men är då begränsande till att välja en 

lag som medför förmögenhetsrättsliga verkningar för partnerskapet. Det måste dessutom 

handla om lagen i den stat där minst en av partnerna har hemvist eller är medborgare.46 

Partnerförordningen har dock ett begränsat tillämpningsområde, och det kan därför 

antas att den i dagsläget endast kan tillämpas på ett begränsat antal registrerade 

partnerskap. Den begränsning som är mest central för det här arbetet är förordningens 

tillämplighet i tiden. Enligt övergångsbestämmelserna i artikel 69(3) ska bestämmelserna 

om tillämplig lag endast tillämpas på partner som registrerar sitt partnerskap eller som 

väljer tillämplig lag för partnerskapets förmögenhetsrättsliga verkningar efter den 29 

januari 2019. Bestämmelserna om behörig domstol ska enligt artikel 69(1) tillämpas på 

förfaranden som har inletts den 29 januari 2019 eller senare. Partnerskapets 

registreringsdatum påverkar alltså inte domsrättsreglerna, och de ska nu tillämpas i stället 

för eventuella bestämmelser i nationell internationell privat- och processrätt. 

På grund av partnerförordningens övergångsbestämmelser är det framförallt 

lagvalsfrågan som aktualiseras när registrerade partners förmögenhetsförhållanden 

diskuteras. Det saknas som sagt gemensam reglering för de partnerskap som inte omfattas 

tidsmässigt av förordningen. En begränsad del av partnerskapen kan dock fångas upp av 

andra EU-rättsliga instrument, vilket diskuteras nedan under avsnitt 5.3 och 7.2. På grund 

av avsaknaden på gemensam reglering får varje land vända sig till sin nationella reglering 

för att besvara de särskilda frågor som har beskrivits ovan. 

 

 

 

 
45 Bogdan, SvJT 2016, s. 630. 
46 Art. 22(1) partnerförordningen. 
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2.4 Omfattningen av de internationella partnerskapen 

Både de IP-rättsliga reglerna och den materiella rätten varierar i mycket stor grad mellan 

medlemsländerna. Det kan därför vara svårt för registrerade partner att på förhand förutse 

vilket lands lag som ska tillämpas på tvistefrågorna och vilken utgång deras tvist kommer 

att få enligt den tillämpliga lagen.47 Den oförutsebara processen har visat sig kunna ge 

upphov till stora ekonomiska konsekvenser. 

År 2010 publicerades en konsekvensstudie under EU:s regi som bland annat 

utvärderade situationen för registrerade partners som har anknytning till flera EU-

länder.48 Det beräknades finnas cirka 211 000 registrerade partnerskap i EU år 2007, av 

vilka cirka 41 000 (eller strax under 20 procent) antogs innehålla någon form av 

gränsöverskridande moment. När studien genomfördes registrerades cirka 53 000 nya 

partnerskap per år, varav en fjärdedel bestod av personer med ursprung i olika länder. I 

studien uppskattades cirka fyra procent av samtliga partners separera per år.49 Det innebär 

att EU:s medlemsländer behöver ta ställning till frågor om registrerade partners 

förmögenhetsförhållanden i en relativt stor utsträckning. Frågorna innefattar dessutom i 

många fall ett gränsöverskridande moment, vilket aktualiserar de IP-rättsliga frågorna 

som har introducerats ovan. 

I studien utpekas bristen på gemensamma erkännanderegler samt den stora 

variationen i medlemsländernas materiella rätt och internationella privat- och processrätt 

ut som problemfaktorer.50 De oklarheter som kan uppstå rörande registrerade partners 

förmögenhetsförhållanden beräknades ge upphov till kostnader om totalt cirka 17 

miljoner euro per år när studien genomfördes.51 Att partnerna själva inte är medvetna om 

de problem som kan uppstå förmodades vara en viktig faktor.52 Det antogs att 

partnerskapen skulle fortsätta öka i antal, och att kostnaderna därför skulle bli stadigt 

högre i framtiden.53 Det är viktigt att hålla i åtanke att studien är cirka tio år gammal, och 

att siffrorna därför inte är helt aktuella idag år 2020. Dessutom kan prognosen om att de 

 
47 Impact Study, s. 140 ff. 
48 Impact Study, s. 6 f.  
49 Impact study, s. 155 f. 
50 Impact study, s. 10 samt s. 141. 
51 Impact study, s. 13, samt i större detalj på s. 157 ff. 
52 Impact study, s. 13. 
53 Impact study, s. 159. 
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registrerade partnerskapen skulle bli allt fler ifrågasättas. Många av partnerskapen inom 

Europa berör endast samkönade par, som sedan studien genomfördes har fått möjlighet 

att ingå äktenskap i allt större utsträckning.54 

 

3 Den svenska partnerskapsregleringen 

3.1 Bakgrund 

3.1.1 Ett samkönat äktenskap under annat namn 

I Sverige kunde personer av samma kön ingå registrerat partnerskap till och med maj 

2009.55 Partnerskapet och dess effekter reglerades i lag (1994:1117) om registrerat 

partnerskap (partnerskapslagen). Av 3 kap. 1 § partnerskapslagen följde att ett registrerat 

partnerskap skulle få samma rättsverkningar som ett äktenskap med undantag för 

bestämmelser som innebär särbehandling enbart på grund av kön (3 kap. 3 §) samt för 

förordning (1931:429) om vissa internationella rättsförhållanden rörande äktenskap, 

adoption och förmynderskap (som endast tillämpas mellan de nordiska länderna). Det 

följer även av 2 kap. 3 § partnerskapslagen att bestämmelser som ska tillämpas på 

äktenskapsmål också ska tillämpas på partnerskapsmål. I betänkandet till lagen ansåg man 

att det var överflödigt att precisera varje bestämmelse, och att det gäller alla regler som 

anknyter till äktenskapet.56 

Det registrerade partnerskapet utgjorde alltså i princip ett samkönat äktenskap 

under annat namn. När lagen tillkom hade samkönade par inte möjlighet att ingå 

äktenskap med varandra eller formalisera sin relation på något annat sätt, och regleringen 

infördes bland annat för att tillgodose samkönade pars behov av ekonomisk och juridisk 

trygghet.57 Par, både samkönade och olikkönade, som inte har formaliserat sin relation 

kan i stället behandlas som sambor.58 

 
54 Se ex. Europeiska kommissionen, Property of international couples (marriages and registered 

partnerships), https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/civil-justice/family-

law/property-international-couples-marriages-and-registered-partnerships_en. 
55 Brattström & Sörgjerd, Registered Partnerships in Sweden, s. 72. 
56 Bet. 1993/94:LU28, s. 43. 
57 Bet. 1993/94:LU28, s. 8 f. 
58 Jfr. 1 § sambolagen (2003:376). 
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Partnerskapslagen upphävdes i maj 2009 i samband med att äktenskapet blev 

könsneutralt. Sedan den tidpunkten är det inte längre möjligt att registrera nya partnerskap 

enligt svensk lag, och redan registrerade partner erbjuds att omvandla sitt partnerskap till 

ett äktenskap. Omvandlingen kan ske antingen genom en äktenskapsceremoni eller 

genom anmälan till Skatteverket. Enligt partnerskapslagens övergångsbestämmelser ska 

partnerskapslagen fortsätta tillämpas på de partner som inte har gjort en sådan 

omvandling.59 Övergångsbestämmelserna får också betydelse för den svenska och 

franska nationella IP-rätten, vilket behandlas närmare nedan i framförallt avsnitt 5.2. 

Partnerskapsregleringen var kontroversiell, och kom tidigt i en europeisk kontext. 

Förslag till lagen lades inte fram på ordinarie sätt, utan av riksdagens oppositionspartier. 

Därför finns ingen proposition till lagen, men väl ett utförligt betänkande. Vid tidpunkten 

för betänkandet var det endast Norge och Danmark som hade infört reglering av 

registrerade partnerskap, och förslag på partnerskapslagstiftning fanns i Finland och 

Nederländerna (om än i en annan skepnad än det svenska partnerskapet).60 

Statistik från SCB visar att totalt 6 872 partnerskap registrerades i Sverige under 

tiden då registrering var möjlig. De registrerade partnerskapen var som flest strax innan 

partnerskapslagen upplöstes – antalet uppgick till 5 294 stycken den 31 december 2008. 

År 2018 hade antalet minskat till 2 016 stycken. Det är inte möjligt att utläsa exakt hur 

många registrerade partnerskap som har upphört av vilken anledning eftersom statistiken 

inte visar antalet omvandlingar till äktenskap. Det går dock att beräkna det totala antalet 

separationer från införandet till upplösningen av lagen till 2 652 stycken. Siffrorna 

inkluderar inte antalet upplösningar på grund av en partners bortgång.61 

 

3.1.2 Att ingå och upplösa ett registrerat partnerskap 

För att få registrera ett partnerskap krävdes, utöver att parterna var av samma kön, att det 

inte förelåg några hinder för registrering.62 Hindersprövningen var densamma som för 

 
59 1–3 §§ lag (2009:260) om upphävande av lagen (1994:1117) om registrerat partnerskap, Brattström & 

Sörgjerd, s. 72. 
60 Bet. 1993/94:LU28, s. 6 f. 
61 SCB, Partnerskap efter region, civilstånd och kön. År 1998–2018, samt SCB, Partnerskapsförändringar 

efter region, civilstånd och kön. År 1995–2018. 
62 1 kap. 4 § partnerskapslagen. 
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äktenskap, och skulle alltså göras enligt reglerna i äktenskapsbalken (1987:230) (ÄktB).63 

Det innebar för det första att ingen av parterna fick vara gift eller redan registrerad 

partner.64 Likaså utgör ett registrerat partnerskap hinder för att ingå äktenskap enligt 2 

kap. 4 § ÄktB.65 För det andra var det inte möjligt att registrera ett partnerskap mellan 

släktingar i rakt uppåt- eller nedåtstigande led eller mellan syskon.66 För det tredje 

krävdes att ingen av parterna var under 18 år.67 

Den svenska partnerskapsregleringen kom som konstaterat tidigt i en internationell 

kontext. Det ansågs därför sannolikt att personer bosatta i andra länder skulle vilja utnyttja 

möjligheten att formalisera sin relation i Sverige. Lagstiftaren ville dock undvika att 

personer skulle komma till landet endast för att registrera relationen, för att sedan 

återvända till ett land där registreringen kunde bli utan effekt. Lagstiftaren ville inte 

medverka till ett sådant ”haltande civilstånd”, och lade därför till ytterligare krav för 

registrering.68 Framförallt krävdes att minst en av parterna var svensk medborgare och 

bosatt i Sverige.69 Det fanns däremot inget krav på samlevnad för att få registrera 

relationen.70 Hindersprövningen för registrerade partnerskap skulle dessutom alltid ske 

enligt svensk lag (vilket inte alltid var fallet för äktenskap). Anledningen var att en 

hindersprövning enligt utländsk rätt ofta skulle resultera i att partnerskapet inte kunde 

registreras, eftersom de flesta andra rättsordningar kunde antas sakna bestämmelser på 

området.71 Anknytningskravens förenlighet med EU-rätten och förbudet mot 

diskriminering på grund av nationalitet ifrågasattes dock. Det behandlades dock endast 

kortfattat i betänkandet till partnerskapslagen.72 

Ett registrerat partnerskap upplöses antingen genom domstolsavgörande eller 

genom ena partnerns död, och underställs samma krav på upplösning som gäller för 

äktenskap.73 Det krävs inte att partnerna är överens om att partnerskapet ska upplösas, det 

 
63 Jfr. 2 kap. ÄktB. 
64 1 kap. 3 § 3 p. partnerskapslagen och 2 kap. 4 § ÄktB. 
65 Även bestämmelserna om tvegifte i 7 kap. 1 och 1 a § brottsbalken (1962:700) uppdaterades för att 

omfatta registrerade partnerskap. 
66 1 kap. 3 § partnerskapslagen och 2 kap. 3 § ÄktB. 
67 1 kap. 3 § 1 p. partnerskapslagen och 2 kap. 1 § ÄktB. 
68 Bet. 1993/94:LU28, s. 18 f. 
69 1 kap. 2 § partnerskapslagen. 
70 Bet. 1993/94:LU28, s. 14. 
71 Bet. 1993/94:LU28, s. 19. 
72 Bet. 1993/94:LU28, s. 17 f. 
73 2 kap. 1–2 §§ partnerskapslagen. 
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är tillräckligt att en av partnerna vill det. Om en partner motsätter sig upplösningen 

tillkommer dock en betänketid om sex månader innan partnerskapet kan upplösas. 

Betänketiden tillkommer även när det finns barn i familjen. Om partnerna däremot har 

bott isär från varandra i minst två år eller aldrig har bott tillsammans tillkommer ingen 

betänketid.74 Upplösningen ska, i enlighet med partnerskapslagen, få samma effekter som 

ett äktenskap på partnernas förmögenhetsförhållanden. 

 

3.2 Förmögenhetsrättsliga konsekvenser enligt svensk lag 

3.2.1 Förmögenhetsordning vid det registrerade partnerskapets upplösning 

Förutsatt att svensk lag ska tillämpas på de registrerade partnernas 

förmögenhetsförhållanden, innebär det att äktenskapsbalkens regler aktualiseras. Det 

innebär inledningsvis att bodelning är obligatorisk vid separation, och att all den egendom 

som kan klassas som giftorättsgods delas lika mellan parterna.75 Under partnerskapet 

påverkas dock inte äganderätten till någon av den egendom som kan bli föremål för 

delning. Varje partner behåller äganderätten till sin egendom.76 Partnerna har i stället ett 

latent anspråk på halva värdet av giftorättsgodset, vilket aktualiseras först vid 

partnerskapets upplösning.77 

Giftorättsgods är all egendom som inte är så kallad ”enskild egendom”.78 Egendom 

kan endast vara enskild om det särskilt föreskrivs i äktenskapsförord (här 

partnerskapsförord) eller i testamente, arv eller gåva från tredjeman. Dessutom kan 

egendom bli enskild genom förmånstagarförordnande i liv-, sjuk-, eller 

olycksfallsförsäkring. Egendom som ersätter sådant som har varit enskild egendom 

(surrogat) är också enskild. Det gäller däremot inte eventuellt avkastning av den enskilda 

egendomen.79 Även viss annan egendom får i skälig omfattning undantas från delning, 

exempelvis kläder och sådant som endast är för den ena partnerns bruk.80 Det är viktigt 

 
74 Jfr. 5 kap. 1–2 samt 4 §§ ÄktB. 
75 9 kap. 1 § och 10 kap. 1 § ÄktB. 
76 1 kap. 3 § ÄktB. 
77 Agell & Brattström, Äktenskap, sammanboende, partnerskap, s. 52 & 93. 
78 7 kap. 1 § ÄktB. 
79 7 kap. 2 § ÄktB. 
80 10 kap. 2 § ÄktB. 
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att notera att det även gäller egendom som en partner tar med sig in i relationen, och att 

delningen alltså inte begränsas till sådan egendom som har skaffats efter att partnerskapet 

har ingåtts. Det innebär att svenska partners som utgångspunkt delar på nästan all 

egendom, om det inte uttryckligen har gjorts undantag. 

När partnerna avtalar om vilken egendom som ska vara enskild får uppgörelsen 

endast gälla sådant som ”tillhör” eller ”tillfaller” dem.81  En förutsättning är alltså att 

partnern redan äger egendomen i fråga, och äganderättsöverföringar kan därmed inte 

göras genom förordet.82 Det är dock inte alltid tydligt vem av partnerna som äger viss 

egendom. De kan nämligen anses samäga egendom som de har köpt tillsammans, sådant 

bohag som har köpts till ett hushåll som de båda bidrar till, samt egendom som en partner 

har köpt för gemensamt bruk med ekonomiskt bidrag från den andra partnern.83 

Partnerna kan även mötas av svårigheter om de vill överföra äganderätt mellan 

varandra. Vid gåva dem emellan måste de bevisa att besittningen till egendomen har gått 

över till den andra partnern, vilket är komplicerat om paret bor tillsammans.84 De kan inte 

heller avtala om att äganderätt ska övergå i framtiden, eftersom både utfästelse om gåva 

och avtal om framtida bodelning är ogiltiga.85 

 

3.2.2 Andra förmögenhetsrättsliga effekter 

Utöver anspråket på delning av egendom vid partnerskapets upplösning finns även andra 

förmögenhetsrättsliga rättigheter och skyldigheter. För det första har partners, liksom 

makar, legal arvsrätt efter en avliden partner.86 För det andra har partners en begränsad 

underhållsskyldighet gentemot varandra.87 Som huvudregel gäller den endast så länge 

partnerskapet består, men kan i undantagsfall fortsätta även efter att partnerskapet har 

upplösts.88 

 
81 7 kap. 3 § ÄktB. 
82 Prop. 1986/87:1 s. 67 & 127, Agell & Brattström, a.a. s. 95 f. 
83 NJA II 1921 s. 89, Agell & Brattström a.a. s. 74 ff. 
84 8 kap. 1 § ÄktB, Agell & Brattström, a.a. s. 141. 
85 8 kap. 2 § respektive 9 kap. 13 § ÄktB. 
86 3 kap. 1 § ärvdabalken (1958:637). 
87 6 kap. 1 § ÄktB och Agell & Brattström, a.a. s 56 f. 
88 Prop. 1978/79:12 om underhåll till barn och frånskilda, m.m., s. 2. 
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3.2.3 Sambors egendomsförhållanden 

För jämförelsens skull ska även egendomsordningen för sambor presenteras kortfattat. 

Par som bor tillsammans på ett stadigvarande sätt och har ett gemensamt hushåll utan att 

vara gifta eller registrerade partners räknas som sambor och omfattas av bestämmelserna 

i sambolagen (2003:376).89 

När ett samboförhållande upphör har samborna ett anspråk på likadelning av den 

egendom som utgör samboegendom.90 Samboegendomen utgörs av gemensam bostad 

och gemensamt bohag, under förutsättning att de har anskaffats för gemensamt bruk.91 

Det utesluter normalt sett sådan egendom som har anskaffats innan sammanboendet 

inleddes, samt sådant som är införskaffat för endast en av parternas bruk.92 Definitionen 

av ”bohag” begränsar dessutom delningen till möbler, hushållsmaskiner och annat inre 

lösöre.93 Utesluts gör också exempelvis sådant som en sambo har fått genom gåva, arv 

eller testamente av tredjeman med villkor att det ska vara den sambons enskilda 

egendom.94 Liksom registrerade partner behåller sambor äganderätten till sin egendom 

under förhållandet.95 Bodelningen är inte obligatorisk, utan kräver att en av samborna 

framställer ett anspråk på att bodelning ska ske inom ett år från det att förhållandet har 

upphört.96 Sambor har till skillnad från partner ingen legal arvsrätt efter varandra. De har 

däremot möjlighet att göra förordnanden till förmån för varandra i testamente. De har inte 

heller någon ömsesidig underhållsskyldighet eller försörjningsplikt.97 

Sambor kan reglera sina förmögenhetsförhållanden genom ett samboavtal, men 

kan då endast avtala om reglerna om bodelning ska tillämpas eller inte.98 De kan alltså, 

liksom registrerade partner, inte avtala om äganderätt i ett avtal om sina 

förmögenhetsförhållanden. Sambor har dock större möjligheter än partner att sluta 

generella förmögenhetsrättsliga avtal mellan sig.99 Överenskommelser som går utöver 

 
89 1 § sambolagen. 
90 8 § sambolagen. 
91 3 § sambolagen. 
92 Agell & Brattström, a.a. s. 270 f. 
93 6 § sambolagen. 
94 4 § sambolagen. 
95 Agell & Brattström, a.a. s. 275. 
96 8 § sambolagen. 
97 Agell & Brattström, a.a. s. 286 f. 
98 9 § 1 st. sambolagen. 
99 Agell & Brattström, a.a. s. 273 samt 274 f. 
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vad som får regleras i ett samboavtal skulle därmed kunna tillerkännas verkan på annan 

grund. De kan även anses samäga egendom enligt samma principer som för partner.100 

 Sambor har sammanfattningsvis en klart mindre omfattande egendomsordning än 

den som gäller för registrerade partners, och kommer inte att dela på sådant som de hade 

redan innan sammanboendet inleddes. 

 

4 Den franska partnerskapsregleringen 

4.1 Bakgrund 

4.1.1 Ett alternativ till äktenskapet 

I Frankrike utgör det registrerade partnerskapet ett könsneutralt, mindre omfattande 

alternativ till äktenskapet. Partnerskapet kallas för ”Pacte civil de solidarité” (fritt 

översatt: ”civil solidaritetspakt”) och går oftast under förkortningen ”Pacs”, som kommer 

att användas i det här arbetet. Pacs är en av tre rättsligt erkända relationsformer, där de 

andra två är sammanboende (”concubinage”) och äktenskap.101 Sedan äktenskapet 

könsneutraliserades år 2013 kan samtliga relationer ingås av både sam- och olikkönade 

par.102 

Pacs definieras i artikel 515-1 av den franska Code civil (civilkoden) som ”ett 

kontrakt mellan två myndiga personer, av olika eller samma kön, för att organisera deras 

gemensamma liv”.103 Som illustreras nedan under kapitel 6, har användningen av ordet 

”kontrakt” gett upphov till diskussion inom ramen för IP-rätten. 

När partnerskapet infördes hade samkönade par inte möjlighet att ingå äktenskap 

med varandra, och partnerskapet var därför främst avsett som en möjlighet för samkönade 

par att ingå en formaliserad relation.104 Nu, cirka tjugo år efter att Pacs infördes, visar 

dock statistik från Insée att Pacs ingås främst av par av olika kön. Relationen ökar ständigt 

 
100 Agell och Brattström, a.a. s. 76 & 255. 
101 Francoz Terminal, Registered Partnerships in France, s. 154. 
102 Francoz Terminal, a.a. s. 159, jfr. artikel 143, 515-1, samt 515-8 i civilkoden. 
103 Fritt översatt från “[…] un contrat conclu par deux personnes physiques majeures, de sexe différent ou 

de même sexe, pour organiser leur vie commune”. 
104 Francoz Terminal, a.a. s. 155. 
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i popularitet i förhållande till äktenskapet och undersökningar visar att par ofta väljer Pacs 

eftersom de inte överhuvudtaget överväger äktenskap, eller ännu inte är redo för 

äktenskapets mer omfattande effekter.105 

 

4.1.2 Förutsättningar för registrering och upplösning 

Personer som vill ingå en Pacs måste uppfylla vissa krav, som preciseras i civilkodens 

artikel 515-1–515-2. För det första måste personerna vara minst 18 år gamla. För det 

andra får personerna inte vara släkt med varandra i rakt uppåt- eller nedåtstigande led, 

vara syskon med varandra eller släktingar ”i sidled av tredje graden” (vilket inkluderar 

bland annat syskonbarn och föräldrars syskon).106 Personerna får inte heller ha en redan 

registrerad Pacs eller ha ingått äktenskap med någon.107 Dessutom krävs att parterna bor 

tillsammans i ett faktiskt parförhållande.108 

En Pacs måste registreras för att bli giltig, och registreringsprocessen kan 

genomföras på två sätt.109 Parterna kan vända sig till den person som är ansvarig för 

registreringar av civilstånd i deras hemkommun, eller så kan registreringsprocessen 

genomföras med hjälp av en notarie. I sådana fall registrerar notarien Pacsen i sitt eget 

register, och meddelar sedan personen som är ansvarig för registreringar av civilstånd. I 

båda fallen förs information om den registrerade relationen in i parternas födelsebevis.110  

Om en Pacs registreras utanför Frankrike, så är det den franska utrikesrepresentationen 

som ansvarar för registreringen.111 Det finns inga uttryckliga regler i civilkoden som 

kräver att den som registrerar en Pacs har någon viss koppling till Frankrike.112 

 
105 Insée/Isabelle Bonneau, Les couples adoptent le Pacs och Insée, Tableaux de l’économie française – 

Edition 2019, Mariages – Pacs – Divorces, samt Francoz Terminal, a.a. s. 160 f. 
106 Fritt översatt från ”[…] collatéraux jusqu'au troisième degré […]” i art. 515-2 civilkoden. Jfr. art. 741–

743 civilkoden, särskilt art. 743 stycke 2–3. 
107 Art. 515-2 civilkoden. 
108 Conseil Constitutionnel, Décision No. 99-419 DC du 9 novembre 1999, para. 26. 
109 Art. 515-3-1 st. 2 civilkoden, Francoz Terminal, a.a. s. 163 f. 
110 Art. 515-3-1 st. 1 samt 515-3 civilkoden, Francoz Terminal, a.a. s. 163 f. Ämbetet som ansvarig för 

registrering av civilstånd beskrivs i större utsträckning av Insée på hemsidan 

https://www.insee.fr/en/metadonnees/definition/c1029. 
111 Art. 515-3 st. 7 civilkoden. 
112 Khairallah, Les « partenariats organises » en droit international privé, s. 320. 
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Pacs-kontraktet omfattas till viss del av generella kontraktsrättsliga bestämmelser, 

och kan upplösas på ett antal sätt. 113 För det första kan det ske på initiativ av en av 

parterna eller av parterna gemensamt.114 För det andra upplöses kontraktet vid en av 

parternas bortgång. För det tredje upphör kontraktet om partnerna ingår äktenskap med 

varandra eller om en av parterna ingår äktenskap med någon annan.115 Det innebär att en 

part inte kan vara registrerad partner och gift på samma gång, eller ha flera registrerade 

partnerskap samtidigt. Upplösningen aktualiserar frågan om fördelning av egendom 

mellan de tidigare Pacs-partnerna. 

 

4.2 Förmögenhetsrättsliga konsekvenser enligt fransk lag 

4.2.1 Egendomsordningen vid Pacs 

Konsekvenserna av en Pacs upplösning regleras i partnernas kontrakt. Kontraktet är avsett 

att kunna anpassas till partnernas behov och livssituation, och partnerna tillåts därför välja 

mellan två olika egendomsordningar som de sedan har möjlighet att ändra under 

relationens gång.116 

Kontraktet reglerar vilken partner som ska presumeras äga viss egendom.117  

Egendomsordningen skiljer sig i det avseendet från det svenska så kallade ”latenta 

anspråket”. Partnerna kan antingen välja att all egendom de skaffar under partnerskapet 

ska anses vara samägd (så kallad ”indivision des biens”) eller att all egendom ska anses 

vara separat ägd (så kallad ”séparation des biens”).118 Om partnerna inte uttryckligen 

väljer en ordning i sitt kontrakt anses all egendom vara separat, och varje part behåller 

alltså äganderätten till sin egendom.119 Pacs-partnerna kan ändå anses samäga egendom 

enligt allmänna principer för äganderätt, exempelvis om en part inte lyckas bevisa sin 

ensamma äganderätt.120 Vissa typer av egendom står dock alltid helt utanför kontraktet. 

Bland annat gäller det pengar, personliga tillhörigheter, sådant som en part har skapat, 

 
113 Francoz Terminal, a.a. s. 163. 
114 Art. 515-7 st. 3 civilkoden. 
115 Art. 515-7 st. 1 civilkoden. 
116 Art. 515-5-1 civilkoden, Francoz Terminal, a.a. s. 169. 
117 Francoz Terminal, a.a. s. 169. 
118 Art. 515-5-1 respektive 515-5 civilkoden. 
119 Art. 515-5 civilkoden. 
120 Francoz Terminal, a.a. s. 169 f., samt art. 515-5 st. 2 civilkoden. 
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och sådant som har finansierats genom ett personligt arv eller en gåva som ena parten har 

mottagit.121 Parterna omfattas alltså av en relativt begränsad egendomsordning, och 

kommer inte att dela på egendom som de hade innan de ingick partnerskapet. 

Civilkodens bestämmelser beskriver inte Pacs-kontraktet närmare utformning. Den 

franska staten tillhandahåller däremot information om vissa obligatoriska minimikrav, 

vilken säger att kontraktet måste innehålla en referens till lagen som reglerar Pacs.  

Exempelvis kan det formuleras ”Vi, X och Y, sluter en pacte civil de solidarité som 

regleras av bestämmelserna i den modifierade lagen av den 15 november 1999 samt 

artikel 515-1 till 515-7 i civilkoden”122. Parterna kan utöver det precisera sina 

förhållanden ytterligare, exempelvis med vilken förmögenhetsordning som ska 

tillämpas.123 

 

4.2.2 Övriga ekonomiska effekter 

Pacs för även med sig ett antal andra ekonomiska effekter. För det första föreligger en 

viss underhålls- och försörjningsskyldighet under bestående partnerskap, som partnerna 

har möjlighet att reglera närmre i sitt kontrakt.124 Det har dock fastslagits i domstolspraxis 

att skyldigheten är obligatorisk, och partnerna kan därmed inte avtala bort den helt.125 

Vidare har partnerna inte arvsrätt efter varandra, men har möjlighet att testamentera 

egendom till förmån för varandra.126 En efterlevande partner har dessutom viss rätt att 

utnyttja en familjebostad, inklusive bohag, som har ägts endast av den bortgångna 

partnern, förutsatt att den efterlevande partnern hade sin huvudsakliga bostad där. 

Nyttjanderätten är utan kostnad och varar i ett år.127 

 

 
121 Francoz Terminal, a.a. s. 170. 
122 Fritt översatt från ”Nous, X et Y, concluons un pacte civil de solidarité régi par les dispositions de la 

loi du 15 novembre 1999 modifiée et les articles 515-1 à 515-7 du code civil.”, Direction de l’information 

légale et administrative, Se pacser, https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1618 

(informationshemsida tillhandahållen av den franska staten). 
123 Direction de l’information légale et administrative, anförd informationshemsida. 
124 Art. 515-4 civilkoden. 
125 Conseil Constitutionnel, Décision No. 99-419 DC du 9 novembre 1999, p. 28 & 31. 
126 Art. 731–732 civilkoden. 
127 Art. 515-6 och 763 civilkoden. 
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4.2.3 Egendomsordning för andra relationsformer 

För jämförelsens skull så finner vi Pacs förmögenhetsrättsliga effekter någonstans mellan 

sammanboende och äktenskap i det franska rättssystemet. Relationerna kan något 

förenklat sägas vara gradvis mer omfattande. Ett äktenskap vars förmögenhetsrättsliga 

effekter styrs av fransk lag har en standardegendomsordning som till stor del liknar den 

alternativa egendomsordning som Pacs-partner kan välja i sitt kontrakt. Den är alltså 

baserad på en presumtion om samägande av viss egendom.128 Att sammanbo utan en 

registrerad Pacs medför däremot ingen presumtion om parternas äganderätt enligt lag. 

Sambor kan därför framförallt anses samäga egendom enligt allmänna principer. Franska 

domstolar har dock till viss del tillämpat en liknande äganderättspresumtion som för 

makar och Pacs-partner även på sammanboende par.129 

 

4.3 Sammanfattande jämförelse av den svenska och den franska 

partnerskapsregleringen 

Det är tydligt att det svenska registrerade partnerskapet och franska Pacs är olika i flera 

avseenden. De har för det första mycket olika effekter med avseende på partnernas 

förmögenhetsförhållanden. Ett registrerat partnerskap medför enligt svensk lag att 

partnerna som utgångspunkt ska dela lika på nästan all sin egendom. De har dessutom 

arvsrätt efter varandra samt en begränsad underhållsskyldighet. Pacs-partnerskapet har en 

egendomsordning som står i stark kontrast mot den svenska, då den som utgångspunkt 

innebär att partnerna inte ska dela på någon egendom. Pacs-partnerna har möjlighet att 

välja en mer omfattande egendomsordning, men den begränsas till att endast gälla viss 

egendom som de har skaffat efter att relationen har registrerats. Pacs-partnerna har 

dessutom ingen arvsrätt efter varandra. Däremot har de en ömsesidig underhålls- och 

försörjningsskyldighet under relationen. 

För det andra så har relationerna fått olika funktioner i sin respektive rättsordning.  

Det är tydligt att Pacs är ämnat vara ett mindre omfattande alternativ till äktenskapet, 

 
128 Francoz Terminal, a.a. s. 170. 
129 Ferrand & Francoz-Terminal, s. 22 f. 



UPPSALA UNIVERSITET  Examensarbete (30 hp) 

Juridiska institutionen  VT 2020 

26 

 

medan det svenska registrerade partnerskapet klart fungerade som ett äktenskap under 

annat namn. 

Partnerskapens olika följder och funktioner kan leda till oklarheter när Pacs-partner 

tar hemvist i Sverige, eller när svenska registrerade partner tar hemvist i Frankrike. 

Eftersom båda relationer benämns som registrerade partnerskap kan förvirring uppstå 

kring relationens kvalifikation och erkännande i det främmande rättssystemet. I vissa 

avseenden finns dock gemensam reglering som fångar upp IP-rättsliga frågor. 

 

5 EU:s internationella privaträtt 

5.1 Avsaknad på gemensam reglering 

Det har konstaterats ovan i kapitel 2 att det saknas EU-reglering som styr tillämplig lag 

på registrerade partners förmögenhetsförhållanden för partnerskap som har registrerats 

innan den 30 januari 2019. Partnerförordningen och viss annan reglering på EU-nivå kan 

ändå få betydelse för frågor om registrerade partners förmögenhetsförhållanden. När EU-

reglering finns ska den som bekant få företräde framför nationella bestämmelser. Därför 

följer en genomgång av de EU-rättsliga regleringar som kan vara av betydelse för 

registrerade partners förmögenhetsförhållanden innan vi vänder oss till de nationella 

regleringarna. 

 

5.2 Partnerförordningens regler om behörig domstol 

När det gäller partnerförordningen är det bestämmelserna om behörig domstol som är av 

betydelse. De ska som nämnts tillämpas på alla förfaranden angående registrerade 

partners förmögenhetsförhållanden som har inletts den 29 januari 2019 eller därefter.130 

Bestämmelserna gör alltså att eventuella nationella IP-rättsliga regler som behandlar 

frågan om behörig domstol har förlorat sin relevans. 

 
130 Art. 69(1) partnerförordningen. 
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Ett lands domstolar kan få behörighet att pröva frågor relaterade till partnernas 

förmögenhetsförhållanden på ett antal alternativa grunder. För det första får en 

medlemsstats domstolar behörighet om de redan handlägger ett mål om upplösning av det 

registrerade partnerskapet och om partnerna har avtalat om att de ska vara behöriga.131 

Behörighet för att upplösa partnerskapet styrs dock inte av förordningen, utan av varje 

medlemsstats nationella internationella privaträtt. Om frågor om partnernas 

förmögenhetsförhållanden ska ske på grund av att en partner har avlidit så är det i stället 

den domstol som prövar frågor om arvet efter partnern som är behörig.132 

Om de bestämmelserna inte ger behörighet till någon medlemsstats domstol, så ska 

behörighet i första hand tillfalla domstolarna i den medlemsstat där partnerna har hemvist 

vid tidpunkten för att talan väcks .133 I andra hand ska behörighet tillfalla den medlemsstat 

där partnerna senast hade gemensam hemvist förutsatt att en av partnerna fortfarande är 

bosatt där när talan väcks.134 I tredje hand tillfaller behörighet domstolarna i den 

medlemsstat där svaranden har hemvist vid tidpunkten för att talan väcks,135 i fjärde hand 

blir domstolarna i parternas gemensamma medborgarland behöriga,136 och i femte hand 

tillfaller behörigheten registreringslandets domstolar.137 Partnerna har dessutom 

möjlighet att avtala om att domstolarna i den medlemsstat vars lag är tillämplig enligt 

artikel 22 eller 26.1, eller registreringslandets domstolar ska ha exklusiv behörighet att 

pröva frågor angående deras förmögenhetsförhållanden.138 Ett lands domstol kan 

dessutom få behörighet om det landets lag ska tillämpas enligt artikel 22 eller artikel 26.1 

och svaranden går i svaromål inför den domstolen.139 

Vidare innehåller förordningen en säkerhetsventil för det fall domstolen anser att 

domstolslandets lag inte medger registrerade partnerskap.140 I sådana fall tillfaller 

 
131 Art. 5 partnerförordningen. 
132 Art. 4 partnerförordningen, samt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 650/2012 av den 4 
juli 2012 om behörighet, tillämplig lag, erkännande och verkställighet av domar samt godkännande och 

verkställighet av officiella handlingar i samband med arv och om inrättandet av ett europeiskt arvsintyg 

(arvsförordningen). 
133 Art. 6(a) partnerförordningen. 
134 Art. 6(b) partnerförordningen. 
135 Art. 6(c) partnerförordningen. 
136 Art. 6(d) partnerförordningen. 
137 Art. 6(e) partnerförordningen. 
138 Art. 7 partnerförordningen. 
139 Art. 8 partnerförordningen. 
140 Art. 9 partnerförordningen. 
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behörigheten i stället den domstol som partnerna har avtalat om, alternativt den domstol 

som är behörig enligt artikel 6 eller 8. Utöver det finns ytterligare specialregler för fast 

egendom och om forum necessitatis när ingen medlemsstats domstol finner behörighet 

eller om samtliga har förklarat sig obehöriga.141 

Både Sverige och Frankrike är som konstaterat anslutna till partnerförordningen. 

Svenska och franska registrerade partner med kopplingar till respektive land har därmed 

möjlighet att avgöra vilket lands domstol som blir behörig i en tvist angående deras 

förmögenhetsförhållanden med hjälp av de bestämmelserna. Lagvalsfrågan förblir dock 

obesvarad av EU-rätten, såvida partnerskapet inte kan omfattas av reglerna om tillämplig 

lag på avtalsförpliktelser. 

 

5.3 Tillämpningsområdet för Rominstrumenten 

5.3.1 Vissa registrerade partnerskap kan omfattas 

I sammanhanget går det inte att helt bortse från Europaparlamentets och rådets förordning 

(EG) nr 593/2008 av den 17 juni 2008 om tillämplig lag för avtalsförpliktelser samt dess 

föregångare 1980 års Romkonvention om tillämplig lag på avtalsförpliktelser (nedan 

Rom I-förordningen respektive Romkonventionen), som båda reglerar tillämplig lag för 

kontraktuella förhållanden. Det är nämligen omdebatterat om vissa partnerskap som har 

en kontraktsrättslig karaktär ska omfattas av den regleringen framför eventuella 

bestämmelser i nationell IP-rätt. Frågeställningen har inte varit given framförallt från 

fransk synpunkt, varför förutsättningarna för instrumentens tillämplighet ska behandlas 

här, för att sedan diskuteras i förhållande till Pacs specifikt i avsnitt 7.2. 

 

5.3.2 Tillämpningsområdet och dess undantag 

Rom I-förordningen är avsedd att ha samma tillämpningsområde som 

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 864/2007 av den 11 juli 2007 om 

tillämplig lag för utomobligatoriska förpliktelser (Rom II-förordningen) samt rådets 

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

 
141 Art. 10–11 partnerförordningen. 
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erkännande och verkställighet av domar på privaträttens område (Bryssel I-

förordningen).142 Doktrin som berör de olika instrumenten används därför för att ge en 

bredare översikt av det tilltänkta tillämpningsområdet. Det ska dessutom råda kontinuitet 

mellan de nuvarande och de tidigare versionerna av instrumenten, vilket medför att Rom 

I-förordningens respektive Romkonventionens tillämplighet i tiden inte ska diskuteras 

inom ramen för det här arbetet.143 

Rom I-förordningens artikel 1(2) utesluter bland annat förpliktelser som har sin 

grund i familjeförhållanden eller makars förmögenhetsförhållanden från sitt 

tillämpningsområde. Dessutom utesluts sådant som har samma verkan som ett 

familjeförhållande respektive ett äktenskap enligt den tillämpliga lagen.144 Enligt 

förordningens skäl 8 ska i artikel 1(2) ”förhållanden som har samma verkan som 

äktenskap och andra familjeförhållanden” tolkas i enlighet med lagen i den medlemsstat 

där talan väcks. I bedömningen ska hänsyn tas till ”de rättsverkningar som förhållandet 

har enligt den lag som är tillämplig på det enligt domstolslandets internationella 

privaträtt”.145 Tillämpningsområdet kan alltså variera från land till land. 

Rekvisitet ”ha samma verkan” som familjeförhållande eller äktenskap i artikel 

1(2)(b) respektive 1(2)(c) ska bestämmas enligt samma principer i båda artiklarna. 

Lüttringhaus menar att man avsåg utesluta både traditionella familjerelationer och nyare 

konstruktioner så som registrerade partnerskap från förordningens 

tillämpningsområde.146 Hellner menar att när en domstol konfronteras med en fråga om 

Rominstrumentens tillämplighet kan det inte kan krävas att det utländska rättsinstitutet 

har exakt samma rättsverkningar som ett äktenskap. Det avgörande ska i stället vara om 

det kan anses vara ett familjeförhållande.147 Lüttringhaus menar att tillkomsten av 

partnerförordningen ytterligare understryker att de registrerade partnerskapen avsågs 

uteslutas.148 Samtidigt är det som konstaterat upp till lagen i det land där talan väcks att 

 
142 Skäl 7, Rom I-förordningen. Sedan dess har även Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 

1215/2012 av den 12 december om domstols behörighet och om erkännande och verkställighet av domar 

på privaträttens område (Bryssel I a-förordningen) tillkommit. 
143 Se art. 24(2) Rom I-förordningen. Även Bogdan, Concise Introduction to EU Private International 

Law, s. 117. 
144 Art. 1(2)(b) respektive 1(2)(c) Rom I-förordningen. 
145 Hellner, Rom II-förordningen – Tillämplig lag för utomobligatoriska förpliktelser, s. 55. 
146 Lüttringhaus, Chapter I: Scope, s. 43. 
147 Hellner, a.a. s. 55. 
148 Lüttringhaus, a.a. s. 45 f. 
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avgöra vilka förhållanden som har samma verkan. Lüttringhaus menar med hänsyn därtill 

att vissa partnerskap kommer att falla inom förordningens tillämpningsområde.149 

Diskussionen aktualiseras framförallt i förhållande till Pacs. 

EU:s medlemsländer bör även behöva ta hänsyn till EU-domstolens avgörande i 

målet Weil150 när de ska bedömda tillämpningsområdet för instrumenten. I domen 

klargjordes att frågor angående delning av egendom mellan sammanboende par som inte 

har formaliserat sin relation kan omfattas av tillämpningsområdet för 

Brysselinstrumenten. Anledningen var att frågan inte ansågs kunna jämställas med 

makars förmögenhetsförhållanden. Det kan ytterligare försvåra gränsdragningen i 

förhållande till vissa registrerade partnerskap när frågan om Rominstrumentens 

tillämplighet uppkommer. Den frågan ska dock inte diskuteras djupare. 

Sammanfattningsvis är det alltså inte helt uteslutet att registrerade partnerskap av 

kontraktsrättslig karaktär kan omfattas av Rominstrumentens tillämpningsområde. 

Instrumentens regler om tillämplig lag ska då tillämpas framför den nationella IP-rätten. 

Frågan om instrumentens tillämplighet har som konstaterat uppkommit framförallt 

angående partnerskap som liknar det franska Pacs. Ämnet diskuteras därför djupare under 

de avsnitt som behandlar kvalifikationen av Pacs inom ramen för den nationella IP-rätten. 

Det svenska registrerade partnerskapet har däremot kort konstaterats stå utanför 

förordningens tillämpningsområde på grund av den tydliga parallellen till äktenskapet.151 

Då det rör sig om en diskussion där de registrerade partnerskapen kan komma att omfattas 

tar den fortsatta diskussionen utgångspunkt i den nationella IP-rätten. 

 

 

 

 

 
149 Lüttringhaus, a.a. s. 44. 
150 Dom av den 6 juni 2019 i mål C-361/18, Weil mot Gulácsi. 
151 SOU 2017:90 s. 85. 
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6 Den svenska autonoma internationella privat- 

och processrätten 

6.1 Nationella internationellt privaträttsliga regler för partnerskap 

Den svenska partnerskapslagen stadgar som konstaterats ovan att ett registrerat 

partnerskap ska medföra samma konsekvenser som ett äktenskap, och att bestämmelser 

tillämpliga på äktenskapsmål ska tillämpas också på partnerskap. Det har menats i 

doktrinen att lagen även ska tillämpas på utländska registrerade partnerskap.152 Det 

innebär att även de IP-rättsliga regler som gäller för äktenskap ska användas på 

registrerade partnerskap med internationell anknytning.153 När partnerskapslagen antogs 

riktades dock kritik mot de problem som kunde uppkomma i gränsöverskridande 

situationer.154 Inom ramen för det här arbetet är det framförallt lag (1990:272) om 

internationella frågor rörande makars och sambors förmögenhetsförhållanden (LIMF) 

och lag (1904:26 s. 1) om vissa internationella rättsförhållanden rörande äktenskap och 

förmynderskap (IÄL) som aktualiseras. 

De svenska autonoma reglerna om behörig domstol och tillämplig lag på makars, 

sambors och registrerade partners förmögenhetsförhållanden återfinns i LIMF. Med 

hänsyn till övergångsbestämmelserna om domsrätt i partnerförordningen har dock 

domsrättsreglerna förlorat sin relevans efter den 29 januari 2019.155 Därför behandlas 

endast lagvalsfrågan nedan.  I fråga om villkor för registrering och för erkännande av 

registrerade partnerskap så tillämpas reglerna i IÄL.156 Det står däremot inte klart vad 

som är ett ”registrerat partnerskap” inom ramen för den svenska IP-rätten, varför 

kvalifikation och erkännande av registrerade partnerskap diskuteras innan frågan om 

tillämplig lag. 

 

 

 
152 Bogdan 2014, s. 178 f. 
153 Bet. 1993/94:LU28, s. 42. 
154 Brattström och Sörgjerd, a.a. s. 74. 
155 Partnerförordningens bestämmelser integreras i lag (2019:234) om makars och sambors 

förmögenhetsförhållanden i internationella situationer. 
156 1 kap. 9 § 3 st. partnerskapslagen. 
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6.2 Kvalifikation och erkännande – Vad är ett partnerskap? 

6.2.1 Ett vagt begrepp 

Det framgår alltså inte av någon av de svenska IP-rättsliga bestämmelserna vilka 

relationer som ska anses vara registrerade partnerskap. Det går inte att uttryckligen utläsa 

om alla relationer som benämns som registrerade partnerskap ska behandlas som 

partnerskap i svensk mening (liknande definitionen i partnerförordningen), eller om det 

bara berör de relationer som liknar det svenska partnerskapet i sina materiella följder. Det 

krävs därför att en svensk domstol som konfronteras med en fransk Pacs gör ett 

ställningstagande om vilken relation den har att göra med. 

 

6.2.2 Kvalifikation av typfrämmande institut 

Inledningsvis ska det påtalas att kvalifikationsproblem oftast uppstår i de fall då den 

rättsfråga som ska prövas inte har en direkt motsvarighet i lex fori. Om det således rör sig 

om ett partnerskap som har internationell anknytning men som har registrerats enligt 

svensk lag uppstår som regel inga svårigheter att konstatera att det rör sig om just ett 

registrerat partnerskap. Om det däremot rör sig om ett partnerskap som har registrerats 

enligt ett annat lands lag, så kan fråga uppstå om det i själva verket bör behandlas som ett 

registrerat partnerskap i den svenska lagens mening. 

När en rättsfråga ska kvalificeras ska det som huvudregel ske enligt lex fori, 

domstolslandets lag.157 Det innebär att domstolen har att ta hänsyn till sitt eget rättssystem 

när de ska placera in frågan i rätt kategori. En svensk domstol som har att pröva frågor 

relaterade till Pacs ska alltså enligt den principen som utgångspunkt fråga sig var Pacs 

bäst passar in i det svenska systemet. Processen är ofta okomplicerad vid likheter mellan 

svensk och utländsk lag. När det däremot inte finns någon direkt motsvarighet till det som 

ska prövas i domstolslandets lag kan det dock bli mer komplicerat, exempelvis när det 

svenska rättssystemet kommer i kontakt med ett i utlandet registrerat partnerskap som 

inte har samma funktion eller effekter som det som kunde registreras enligt svensk lag. 

 
157 Bogdan 2014, s. 55 ff. 
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Det har inte stått helt klart om kvalifikationen faktiskt ska ske enligt lex fori när 

rättsfrågan inte har en motsvarighet i det svenska rättssystemet. Det diskuteras i doktrinen 

om kvalifikationen i stället i undantagsfall ska ske enligt den lag som rättsinstitutet tillhör 

– I det här sammanhanget registreringslandets lag.158 Diskussionen bör dock enligt min 

mening ha förlorat sin relevans sedan Högsta domstolen (HD) fick ta ställning till 

kvalifikation av islamsk brudgåva (mahr) i NJA 2017 s. 168. Mahr som fenomen har inte 

någon motsvarighet i den svenska rättsordningen, och det anfördes i målet att institutet 

därför inte skulle kunna kvalificeras enligt svensk rätt. HD fann dock inga skäl att frångå 

principen om kvalifikation enligt lex fori, utan menade att kvalifikationen skulle ske på 

”på sedvanligt sätt”. Domstolen genomför sedan kvalifikationsprocessen genom att 

analysera det främmande rättsinstitutets följder och roll i det egna rättssystemet, för att 

på bästa sätt placera in fenomenet i den svenska rättsordningen. Även i doktrinen har det 

framförts att kvalifikation av typfrämmande institut bör ske på så sätt.159 

Pacs har som visats ovan andra följder och en annan funktion än det svenska 

registrerade partnerskapet. Det innebär att partnerskap av den typ som Pacs tillhör 

behöver analyseras med avseende på sina effekter enligt registreringslandets lag, för att 

sedan jämföras med de rättsinstitut som finns enligt svensk lag. 

 

6.2.3 Erkännande av partnerskap registrerade enligt utländsk lag 

6.2.3.1 Erkännandereglernas tillämplighet 

Kvalifikationen av ett registrerat partnerskap påverkar naturligtvis också reglerna om 

erkännande av relationen. Kan ett registrerat partnerskap som inte motsvarar det som 

kunde registreras enligt svensk lag omfattas av erkännandereglerna, och vilka 

implikationer har det att ett registrerat partnerskap erkänns eller inte? 

Av IÄL 1 kap. 7 § följer att registrerat partnerskap som ingåtts utom riket enligt 

utländsk lag ska anses giltigt till formen om det är giltigt i den stat där det ingicks. Av 1 

kap. 8 a § 1 st. 2 p. följer dock att partnerskapet inte ska erkännas om det vid tidpunkten 

för registrering skulle ha funnits hinder mot registreringen enligt svensk lag och minst en 

 
158 Bogdan 2014, a. st. 
159 Se ex. Sayed, Svensk och islamisk familjerätt – En jämförelse, artikeln i sin helhet. 
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av parterna var svensk medborgare eller hade hemvist i Sverige vid den tidpunkten. 

Partnerskapet ska inte heller erkännas om någon av parterna var under 18 år vid 

tidpunkten för registrering enligt punkt 1 samma stycke. 

Bogdan skrev i samband med att den svenska partnerskapslagen infördes att 

partnerskapslagen och erkännandebestämmelsen i IÄL 1 kap. 7 § bör bli tillämpliga även 

på registrerade partnerskap som inte liknar det svenska. Bogdan menar att varken 

partnerskapets förutsättningar eller rättsverkningar behöver vara helt lika de svenska för 

att de internationellt privaträttsliga reglerna ska bli tillämpliga, och att det inte heller kan 

krävas att partnerna skulle ha haft möjlighet att ingå partnerskap enligt svensk rätt. Han 

gör paralleller till äktenskapet, och drar uppmärksamhet till det faktum att svenska och 

utländska äktenskap inte heller helt liknar varandra, men ändå anses vara äktenskap. 

Samtidigt menar han att det kan ifrågasättas om partnerskap som skiljer sig alltför mycket 

från det svenska bör behandlas som partnerskap, och om de i stället bör behandlas som 

ett institut som är okänt för den svenska rättsordningen.160 Han definierar däremot inte 

närmre vilka typer av partnerskap det skulle kunna vara. Det får dock ses som naturligt 

med hänsyn till att det vid tidpunkten då artikeln skrevs fanns ett mycket begränsat antal 

länder som hade en partnerskapsreglering. 

Frågan om erkännande uppmärksammas även av Jänterä-Jareborg, som menar att 

bara partnerskap som i princip motsvarar det svenska registrerade partnerskapet 

kvalificerar sig för att omfattas av erkännanderegeln. Då avses framförallt den ”starka” 

typen av partnerskap. Jänterä-Jareborg exemplifierar att Pacs som ”svagt” partnerskap 

inte skulle kunna omfattas av erkännanderegeln.161 Vissa har även menat att 

erkännanderegeln bör begränsas ytterligare, och bara omfatta samkönade partner 

eftersom det endast är de som har haft möjlighet att ingå partnerskap i Sverige.162 

 

 

 
160 Bogdan, SvJT 1994, s. 775. 
161 Jänterä-Jareborg, The Incidental Question of Private International Law, Formalised Same-Sex 

Relationships and Muslim Marriages, s 154 (cit: Jänterä-Jareborg 2013). 
162 Se ex. Lund-Andersen, The Nordic countries: Same direction – Different speeds, s. 14. Se även 

Skatteverkets ställningstagande 2006-02-13, Utländskt registrerat partnerskap och äktenskap mellan 

två personer av samma kön. Skatteverket menar där att partnerskap registrerade enligt utländsk lag mellan 

personer av olika kön inte kan folkbokföringsregistreras som registrerat partnerskap. 
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6.2.3.2 Vilka implikationer har ett erkännande? 

Det är dock inte så enkelt som att endast diskutera om erkännandereglerna ska tillämpas 

eller inte. Resultatet i bedömningen säger nämligen inte nödvändigtvis något om 

relationens effekter. Frågan behandlas av Jänterä-Jareborg, som framhåller att 

erkännanderegeln inte är statisk, och att erkännandet inte nödvändigtvis är avgörande för 

relationens materiella behandling.163 

Jänterä-Jareborg menar för det första att ett icke-erkännande med avseende på en viss 

fråga inte hindrar att en relation kan erkännas med avseende på en annan fråga. Om frågan 

om relationens existens uppkommer som preliminär fråga, och den huvudsakliga frågan 

är en annan, så ska erkännande av relationen endast bedömas med avseende på just den 

huvudsakliga frågan. Relationen ses alltså inte nödvändigtvis som en statisk status med 

specifika juridiska effekter.164  Resonemanget avser framförallt äktenskap, men bör enligt 

min mening även kunna tillämpas på registrerade partnerskap. Pacs-partnerna skulle 

således teoretiskt sett kunna omfattas av erkännandereglerna i ett avseende, men 

behandlas som sambor (som faller utanför erkännandereglerna) i andra avseenden.  

Vidare innebär ett erkännande av status inte nödvändigtvis att relationen kommer att 

behandlas på ett visst sätt. Även om relationen skulle erkännas som registrerat 

partnerskap i Sverige, innebär det inte att Pacs skulle komma att behandlas som ett 

registrerat partnerskap i svensk mening med avseende på dess effekter. En status som har 

förvärvats i utlandet och som erkänns i Sverige ska nämligen producera samma effekter 

som en motsvarande familjerelation i svensk lag.165 I ett av förarbetena till IÄL tonas 

betydelsen av erkännanderegeln ned. Man menar att personer som inte får sitt äktenskap 

erkänt ändå kan behandlas som sambor.166 I fråga om äktenskap kan det naturligtvis 

kritiseras, eftersom samboförhållandet generellt sett ger mindre omfattande rättigheter till 

parterna. När det däremot rör Pacs är det synsättet enligt min mening rimligt, eftersom 

det inte kan anses få så grava effekter i fråga om Pacs-partners förmögenhetsförhållanden. 

Det ska dock påtalas att det inte framförallt handlar om ett vägrat erkännande av Pacs 

 
163 Jänterä-Jareborg, Populism and Comparative Law as Tools not to Recognise Foreign Marriages, (cit: 

Jänterä-Jareborg 2019), s. 356 f. 
164 Jänterä-Jareborg 2019, a. st. 
165 Jänterä-Jareborg 2013, s. 157. 
166 Prop. 2017/18:288 s. 17. 
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som resultat av tillämpningen av reglerna i IÄL. Snarare beror det på att reglerna inte ska 

tillämpas alls med hänsyn till relationens karaktär. 

 

6.2.4 Lämplig kvalifikation av Pacs 

6.2.4.1 Registrerade partnerskap i förarbeten och doktrin 

Det har framkommit ovan att erkännandefrågan är av begränsad betydelse för registrerade 

partners förmögenhetsförhållanden. I stället är det rätt kvalifikation av relationen som är 

mest centralt. Behandlingen av just registrerade partnerskap med olika karaktär diskuteras 

särskilt i SOU 2017:90. Det menades att bara de partnerskap som är äktenskapsliknande 

ska behandlas som registrerade partnerskap i den mening som avses i svensk lagstiftning. 

Partnerskapslagen skulle därmed bara tillämpas på dem. Angående partnerskap som inte 

liknar äktenskap föreslogs en uppdelning mellan parförhållanden och övriga relationer. 

Det förutsattes att registrerade partnerskap som är mindre omfattande än det svenska i 

sina rättsföljder kommer att behandlas som en samborelation i svensk kontext – förutsatt 

att paret i övrigt uppfyller sambodefinitionen.167 Just Pacs har även omnämnts som ett 

registrerat samboförhållande i den svenska juridiska doktrinen.168 Inställningen att 

behandla registrerade partnerskap på olika sätt tycks ligga i linje med den rättspraxis och 

doktrin som har beskrivits ovan, då den baseras på en analys av det registrerade 

partnerskapets roll i registreringslandets rättsordning. 

 

6.2.4.2 Jämförelse av förmögenhetsrättsliga effekter och funktion 

Vid en liknande jämförelse mellan det svenska registrerade partnerskapet och Pacs är det 

tydligt att Pacs generellt har mindre omfattande förmögenhetsrättsliga konsekvenser. Det 

påminns här om att anspråket som svenska registrerade partner har på likadelning av 

egendom aktualiseras först vid separation, medan Pacs-partnerskapet för med sig 

omedelbara presumtioner om vem av partnerna som äger egendom. För en tydligare 

jämförelse används dock ”delning” i fråga om båda relationerna. 

 
167 SOU 2017:90 s. 263. 
168 Walleng, Att leva som sambo – En civilrättslig studie av det rättsliga skyddet för sambor och om det är 

i takt med sin tid, s. 29. 
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Som nämnts ovan så delar Pacs-partner normalt sett inte på någon egendom vid 

separation, medan svenska registrerade partner delar på i princip all egendom. Pacs-

partner kan visserligen reglera i sitt kontrakt att de ska dela på en större andel egendom, 

men kommer aldrig att dela på sådant de har skaffat innan partnerskapet påbörjades. 

Vidare omfattas vissa typer av egendom aldrig av delning, så som pengar och personliga 

tillhörigheter. Det finns därmed en stark kontrast mellan de två registrerade 

partnerskapen. Det ligger nära till hands att i stället dra paralleller mellan Pacs och ett 

samboförhörhållande i svensk mening. Sambor delar enligt svensk rätt inte på egendom 

som har anskaffats innan samboförhållandet inleddes. Vidare omfattar delningen endast 

gemensam bostad och gemensamt bohag. Därmed delar sambor inte på sådan egendom 

som endast används av en av samborna, eller på exempelvis pengar. Det framstår därför 

som att Pacs ligger närmre ett samboförhållande i den svenska rättsordningen än ett 

registrerat partnerskap vid en jämförelse av de förmögenhetsrättsliga verkningarna. 

Även med hänsyn till det som har framkommit om Pacs funktion, och 

anledningarna till att personer väljer partnerskapet framför äktenskapet, menar jag att 

Pacs-partner troligtvis inte skulle vilja behandlas som äkta makar i svensk kontext. Det 

framstår enligt min mening som mer sannolikt att de skulle föredra att behandlas som 

sambor, även om de förmögenhetsrättsliga konsekvenserna inte skulle vara helt 

motsvarande. 

Pacs-partners möjlighet att själva sluta avtal om sina förmögenhetsförhållanden 

liknar även de möjligheter som sambor har att ingå ett samboavtal – I vilket fall med 

hänsyn till att avtalet endast kan omfatta egendom som har förvärvats efter det att 

relationen har påbörjats. Omständigheten att Pacs-kontraktet reglerar ägande, vilket ett 

samboavtal inte kan göra, uppmärksammades kort ovan i avsnitt 3.2.3, och kan 

visserligen utgöra en väsentlig faktor i bedömningen av avtalets giltighet. Den 

omständigheten påverkar dock inte bedömningen att Pacs närmast går att likna vid ett 

samboförhållande i svensk lags mening. 

Förutsatt att inga Pacs-partnerskap ska behandlas som registrerade partnerskap i 

svensk mening blir också frågan om skillnader i behandling på grund av partnernas kön 

av mindre betydelse. Om det i stället hade handlat om ett könsneutralt registrerat 
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äktenskap med äktenskapsliknande effekter, hade en svensk domstol eventuellt haft att ta 

ställning till frågor om olikbehandling på grund av sexuell läggning. 

 

6.2.4.3 Implikationer för den IP-rättsliga regleringen 

Ställningstagandet att behandla Pacs-partner som sambor kan ge upphov till frågan om 

det i själva verket är Rom I-förordningen alternativt Romkonventionen som bör tillämpas 

på frågan om tillämplig lag. Rådande uppfattning enligt svensk rätt har hittills varit att 

samboförhållandet är ett sådant familjeförhållande som utesluts från instrumentens 

tillämpningsområde.169 Eventuellt behöver den ståndpunkten omvärderas efter domen i 

målet Weil som behandlades ovan. Frågan får dock lämnas obesvarad i det här arbetet. I 

stället antas att de svenska autonoma bestämmelserna om tillämplig lag ska tillämpas. 

 

6.3 Tillämplig lag enligt LIMF 

6.3.1 Bakgrund till LIMF 

Reglerna om tillämplig lag på makars, sambors och registrerade partners 

förmögenhetsförhållande återfinns i LIMF. Det förtydligas i 1 § att lagen tillämpas på 

samma sätt för samtliga relationer, med undantag för enstaka regler. Kvalifikationen av 

relationen är därför inte av direkt avgörande betydelse för tillämpligheten av regeln, men 

ska ändå nämnas kort. Som konstaterats i avsnittet ovan så kommer ett partnerskap så 

som Pacs förmodligen inte att behandlas som ett registrerat partnerskap i svensk mening, 

varför reglerna i LIMF inte blir tillämpliga genom partnerskapslagen. I stället är det som 

sagt sannolikt att de skulle behandlas som sambor, varför LIMF:s regler oavsett blir 

tillämpliga i fråga om deras förmögenhetsförhållanden. 

Reglerna om tillämplig lag i LIMF är baserade på föränderlighetsprincipen, vilket 

innebär att de påverkas av partnernas anknytning till Sverige vid tidpunkten för prövning 

av rättsfrågan – I det här fallet exempelvis fördelningen av deras egendom med anledning 

av att Pacs har upplösts. Den anknytande faktorn i LIMF är partnernas så kallade 

”hemvist”. Hemvistbedömningen i den svenska autonoma IP-rätten baseras i kort på om 

 
169 Prop. 2000/01:148 s. 14, samt SOU 2017:90 s. 85. 
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en person anses vara stadigvarande bosatt i ett land. Hänsyn ska då tas till vistelsens 

varaktighet och omständigheterna i övrigt.170 Reglerna innebär att frågor kan komma att 

tas upp till prövning enligt den nya hemviststatens lag om partnerna väljer att flytta – trots 

att det registrerade partnerskapet kanske hade starkast anknytning till ett annat land vid 

tidpunkten för registrering. 

I propositionen till LIMF framfördes ett antal argument för användningen av 

hemvistprincipen, där särskilt ett ska lyftas fram inom ramen för det här arbetet. Det 

påstods vara lättare för individen, myndigheter och juridiska rådgivare att få information 

om rättsläget i landet där de befinner sig. Om de i stället behöver bekanta sig med ett 

främmande rättssystem riskerar processen att bli kostsam och utdragen. Dessutom 

påpekas att det finns en risk för att en främmande lag tillämpas på ett felaktigt sätt.171 I 

den europeiska konsekvensstudien om pars förmögenhetsförhållanden från 2010 

kommenterades däremot den svenska tillämpningen av föränderlighetsprincipen i 

negativa termer. Man menade bland annat att den skapade problem för ogifta par, som 

har olika rättigheter enligt olika länders lagar och vars relation ibland inte erkänns några 

effekter alls.172 

 

6.3.2 Tillämplig lag utan lagvalsavtal 

LIMF har två alternativa vägar för att avgöra vilket lands lag som kommer att tillämpas 

på ett pars förmögenhetsförhållanden. Parterna har enligt 3 § LIMF möjlighet att själva 

välja vilket lands lag som ska tillämpas på deras förmögenhetsförhållanden genom ett 

lagvalsavtal, vilket diskuteras vidare nedan i avsnitt 6.3.2. Har parterna däremot inte valt 

en tillämplig lag så avgörs frågan enligt 4 § LIMF. Det innebär att parternas hemvist blir 

den viktigaste faktorn för vilken lag som ska tillämpas. Det handlar alltså om en 

föränderlig lagvalsregel, som i praktiken innebär att bedömningen av tillämplig lag kan 

förändras om parterna väljer att flytta till ett annat land. 

 
170 Hemvistdefinitionen återfinns i 7 kap. 2 § IÄL och 19 § LIMF. För en mer detaljerad genomgång av 

hemvistbedömningen hänvisas till ex. Bogdan 2014, s. 134 ff. 
171 Prop. 1989/90:87, s. 17. 
172 Impact study, s. 144 f. 
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Huvudregeln enligt LIMF 4 § 1 st. säger att lagen i den stat där parterna tog hemvist 

när de ingick partnerskap ska tillämpas på deras förmögenhetsförhållanden. Om båda 

parterna däremot har tagit hemvist i en annan stat senare och varit bosatta där i minst två 

år ska det landets lag tillämpas i stället enligt 2 st. Det nya hemvistlandets lag ska dock 

tillämpas direkt när parterna har tagit hemvist där om båda parterna tidigare under 

partnerskapet har haft hemvist i den staten eller om båda är medborgare där. 

Det innebär att partner som har registrerat en Pacs och tar hemvist i Sverige kan 

hamna i en situation där svensk rätt ska tillämpas på deras förmögenhetsförhållanden. 

Som har diskuterats ovan i frågan om kvalifikation, så är det sannolikt att Pacs-partnerna 

kommer att betraktas som sambor i svensk mening, och att de materiella reglerna om 

bodelning mellan sambor därför kommer att tillämpas. 

Det är inte heller säkert att personer som har registrerat ett partnerskap enligt 

svensk lag får sina förmögenhetsförhållanden prövade enligt svensk rätt. Även om den 

svenska domstolen finner sig behörig, kan den komma fram till att bestämmelserna i 

utländsk lag ska tillämpas. Om den exempelvis finner att fransk rätt ska tillämpas måste 

de ta ställning till om de ska tillämpa de franska bestämmelserna om äktenskap eller om 

Pacs för att besvara rättsfrågan. Registrerade partner kan dock undkomma den 

föränderliga hemvistprincipen om de har slutit ett avtal om tillämplig lag. 

 

6.3.3 Lagvalsavtal – uttryckligt och konkludent 

6.3.3.1 Lagvalets formkrav enligt LIMF 

Registrerade partner ges som sagt möjlighet att själva välja vilket lands materiella lag 

som ska tillämpas på deras förmögenhetsförhållanden genom 3 § LIMF. Det framgår av 

bestämmelsen att ett sådant avtal ska vara skriftligt, och det finns enligt propositionen till 

lagen inga övriga formkrav. Partnerna är dock enligt 3 § 1 st. 1 p. begränsade till att välja 

lagen i ett land där åtminstone en av dem har hemvist eller är medborgare vid avtalets 

ingående. 

En överenskommelse om vilken lag som ska tillämpas kan med hänsyn till de 

tillåtande formkraven komma till uttryck exempelvis i en handling som reglerar partners 

förmögenhetsförhållanden. Lagvalet behöver inte heller behöver ske uttryckligen. Om en 
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tolkning av textens ordalydelse ger vid handen att parterna var överens om att en viss lag 

skulle tillämpas på deras förmögenhetsförhållanden, så bör även det ses som ett val av 

tillämplig lag. Lagvalet kan alltså vara indirekt, eller ”konkludent”.173 

Observera att det alltså finns giltighetsregler för lagvalet som är separata från de 

som gäller för övriga handlingar, exempelvis för avtal som reglerar 

förmögenhetsförhållanden i 5 §. Ett lagval kan därmed bedömas som giltigt oavsett den 

resterande handlingens giltighet. Om och när lagvalet bedömts som giltigt, ska giltigheten 

av avtalet om förmögenhetsförhållanden normalt sett bedömas enligt den valda lagen, i 

enlighet med 5 § LIMF. (Det kräver dock att lagvalet inte har skett efter att avtalet om 

förmögenhetsförhållanden har slutits).174 Pacs-kontraktet i förhållande till 5 § LIMF 

diskuteras i större detalj nedan. 

 

6.3.3.2. Kan Pacs-kontraktet ses som ett lagvalsavtal? 

Med hänsyn till det som har framkommit om Pacs-kontraktet är det enligt min mening 

möjligt att överenskommelsen kan anses innehålla åtminstone ett konkludent val av 

tillämplig lag. Kontraktet är obligatoriskt enligt fransk rätt, och ska i praktiken som minst 

innehålla en hänvisning till de bestämmelser i den franska civilkoden som reglerar Pacs-

partnerskap. Hänvisningen till fransk lag skulle kunna tolkas som att parterna har varit 

överens om att fransk lag faktiskt ska tillämpas. Jänterä-Jareborg påpekar dock att 

gränsdragningen i sådana fall kan vara komplicerad. Om förarbetsuttalandet om 

konkludenta lagvalsavtal skulle tolkas mycket extensivt så kan varje avtal som tecknats 

med utgångspunkt i ett annat lands lag tolkas som ett indirekt lagval.175 En sådan tolkning 

skulle snarare riskera att vara begränsande för parterna, än en möjlighet för dem att själva 

välja tillämplig lag. Med hänsyn till att franska partners har en frihet i hur de kan utforma 

avtalet får antagligen en tolkning ske i varje enskilt fall. 

Om ett Pacs-kontrakt skulle tolkas som ett lagvalsavtal skulle det svenska 

rättsväsendet nästan helt undkomma erkännande- och kvalifikationsproblematiken och 

 
173 Prop. 1989/90:87, s. 41. 
174 Kedjan i giltighetsbedömningen illustreras av Jänterä-Jareborg i Utlandsanknytning, äktenskapsförord 

och lagvalsavtal – Självklarheter och oklarheter, s 114 f. & 118 (cit: Jänterä-Jareborg 2003). 
175 Jänterä-Jareborg 2003, s. 119 f. 
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skulle i stället direkt kunna vända sig till fransk materiell rätt. De skulle däremot mötas 

av utmaningen att tillämpa en utländsk rättsordning. 

 

6.4 Pacs-kontraktets giltighet enligt LIMF 

6.4.1 Formell och materiell giltighet av Pacs-kontraktet 

När kvalifikationen och lagvalet har avgjorts kvarstår frågan om Pacs-kontraktets 

giltighet till form och innehåll. Normalt sett behåller en rättshandling mellan makar, 

sambor eller partner sin formella giltighet om den stämmer överens med den lag som var 

tillämplig på deras förmögenhetsförhållanden när rättshandlingen företogs enligt 5 § 1 st. 

LIMF. Avtalet är enligt andra stycket även giltigt om det uppfyller formkraven i parets 

hemviststat vid den tidpunkten, eller formkraven i det land där rättshandlingen företas. I 

fråga om den tillämpliga lagen vid avtalets ingående finns huvudsakligen tre tänkbara 

scenarier. För det första kan Pacs-partnerna ha haft hemvist i Frankrike vid tidpunkten 

för registrering. För det andra kan de ha haft hemvist i Sverige vid den tidpunkten. Till 

sist kan de ha valt (eller anses ha valt) tillämplig lag vid tidpunkten för avtalet om deras 

förmögenhetsförhållanden. 

 

6.4.2 Pacs-partnerna har hemvist i Frankrike vid tidpunkten för registrering 

Om Pacs-partnerna hade hemvist i Frankrike när relationen registrerades skulle 

antagligen fransk lag anses tillämplig på deras förmögenhetsförhållanden vid den 

tidpunkten enligt LIMF 4 §. Kontraktets giltighet ska då bedömas enligt fransk lag, och 

behåller sin giltighet även om svensk lag skulle bedömas tillämplig på Pacs-partnernas 

förmögenhetsförhållanden vid en senare tidpunkt. Det innebär att ett par som har hemvist 

i Frankrike när de ingår sin Pacs normalt sett kan räkna med att deras avtal om 

egendomsordningen i sig kommer att tillerkännas både formell och materiell giltighet om 

de flyttar till Sverige. 
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6.4.3 Pacs-partnerna har hemvist i Sverige vid tidpunkten för registrering 

Om Pacs-partnerna däremot har hemvist i Sverige när de registrerar relationen är det 

sannolikt att svensk lag bedöms som tillämplig på deras förmögenhetsförhållanden redan 

vid den tidpunkten. I sådana fall bedöms avtalets formella och materiella giltighet enligt 

svensk lag. Eftersom det är sannolikt att Pacs-partner kommer att betraktas som sambor i 

den svenska rättsordningens ögon, kommer samma krav att ställas som för sambor. Här 

ska det kort påminnas om att Pacs-kontraktet reglerar partnernas ägandeförhållanden, 

vilket kan bli problematiskt för den materiella giltigheten enligt svensk rätt. Både sambor 

och makar kan nämligen mötas av särskilda svårigheter då de försöker reglera ägande sig 

emellan genom avtal. Sambor kan dessutom endast avtala om fördelningen av egendom 

som kan klassas som egendom inom ramen för ett samboavtal. Därför är det enligt min 

mening inte säkert att ett Pacs-kontrakt vars giltighet ska bedömas enligt svensk rätt 

kommer att betraktas som ett samboavtal. Frågan ska dock inte analyseras djupare. 

Om Pacs-partner som har hemvist i Sverige däremot ingår sitt Pacs-kontrakt på 

plats i Frankrike, så ska handlingens giltighet enligt 5 § 2 st. LIMF bedömas enligt fransk 

lag. 

 

6.4.4 Pacs-partnerna har valt tillämplig lag 

Om Pacs-partnerna har valt tillämplig lag när de ingår relationen – eller om deras kontrakt 

anses innehålla ett konkludent lagval – så följer det av 5 § LIMF i kombination med 3 § 

LIMF att kontraktets formella och materiella giltighet kommer att bedömas enligt den 

valda lagen. 

 

6.5 Sammanfattning av Pacs i den svenska IP-rätten 

Sammanfattningsvis finns ett antal frågor som inte har ett helt tydligt svar när de 

förmögenhetsrättsliga effekterna av en fransk Pacs ska bedömas enligt svensk lag. 

Framförallt kommer deras relation sannolikt att kvalificeras som ett samboförhållande 

när den ska benämnas i svenska termer. Det medför dels att de erkännanderegler som 

gäller för registrerade partners inte ska tillämpas på deras relation, men framförallt att 
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sambolagens materiella regler ska tillämpas på deras förhållande. Att Pacs-partner alltid 

har ett kontrakt som reglerar deras förmögenhetsförhållanden väcker frågor om 

överenskommelsens giltighet enligt svensk rätt. Vidare kan kontraktet anses innehålla ett 

val av vilket lands lag som ska tillämpas på deras förmögenhetsförhållanden, utan att 

partnerna uttryckligen har gjort det valet. 

Att Pacs-partner förmodligen kommer att behandlas som sambor framstår enligt 

min mening som rimligt, särskilt i förhållande till partnernas förmodade förväntningar på 

effekterna av deras relation. Diskrepansen mellan terminologi och praktisk bedömning 

riskerar dock att orsaka osäkerhet hos partnerna, som kan ha svårt att förutse hur deras 

relation kan komma att behandlas enligt svensk rätt. 

 

7 Den franska internationella privaträtten 

7.1 Tillämplig lag på internationella registrerade partnerskap 

När den franska rättsordningen konfronteras med ett registrerat partnerskap möts även de 

av kvalifikationsproblematik – Både i förhållande till Pacs-partnerskapet och till 

partnerskap registrerade enligt utländsk lag. Den franska internationella privaträtten 

saknade länge uttryckliga internationellt privaträttsliga regler för registrerade 

partnerskap.176 År 2009 infördes dock en bestämmelse som pekar ut att 

registreringslandets materiella lag ska tillämpas på ”möjligheten att registrera ett 

partnerskap, partnerskapets effekter, grunderna för upplösning samt konsekvenserna av 

att ett partnerskap upplöses”.177 

Mayer et. al. menar att de internationellt privaträttsliga reglerna som appliceras på 

partnerskap bör likna de som behandlar äktenskapet eftersom båda rör civilstatus. De 

fortsätter dock med att påtala att det i realiteten inte är så enkelt, eftersom partnerskapet 

är en konstruktion som fortfarande är ”exceptionell” inom den internationella 

 
176 Hammje, Réflexions sur l’article 515-7-1 du Code civil, s. 483 f. 
177 Art. 515-7-1 civilkoden, fritt översatt från ”Les conditions de formation et les effets d'un partenariat 

enregistré ainsi que les causes et les effets de sa dissolution sont soumis aux dispositions matérielles de 

l'État de l'autorité qui a procédé à son enregistrement”. 
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privaträtten, och att det finns en stor variation mellan olika länders registrerade 

partnerskap.178 

Det framgår alltså att den enda internationellt privat- och processrättsliga regeln 

som uttryckligen behandlar registrerade partnerskap är kortfattad och rakt på sak. Den 

stora frågan i den franska doktrinen är i stället den om rätt kvalifikation. 

 

7.2 Kvalifikation av det franska partnerskapet – Civilstånd eller 

kontrakt? 

Även om den franska internationella privaträtten nu innehåller en uttrycklig 

lagvalsregeln, så var behandlingen av en Pacs med internationell anknytning inte alltid 

självklar. I den franska rätten var Pacs ett helt nytt koncept, och inte en formalisering 

under annat namn av ett redan existerande koncept. Nyheten gav upphov till en hel del 

diskussioner om institutets karaktär. Var det ett renodlat kontrakt, något som kunde 

jämföras med ett äktenskap, eller om inget av dem – Vad var det? Frågan är viktig därför 

att utgången påverkar vilket internationellt privaträttsligt instrument som ska tillämpas 

när det uppkommer frågor om partnernas förmögenhetsförhållanden. Som nämnts ovan 

kan vissa registrerade partnerskap av kontraktsrättslig karaktär komma att omfattas av 

Rominstrumenten regler om tillämplig lag. 

Diskussionen har uppstått framförallt därför att det finns en inneboende 

motsättning mellan definitionen av partnerskapet som ett kontrakt, och 

partnerskapsbestämmelsernas placering i civilkoden. I den franska IP-rätten kan en frågas 

placering i civilkoden eller annan lag anses vara en presumtion om frågans kvalifikation. 

Pacs har placerats under civilkodens första kapitel som behandlar ”Personer”, och inte 

under den del som berör kontrakt. Redan därför är det möjligt att argumentera för att Pacs 

ska behandlas som en fråga om civilstatus.179 

Frågan utvecklas av Khairallah i en artikel skriven år 2000, strax efter 

partnerskapets införande. Khairallah var redan då säker på att Pacs var en relation som 

inte kunde jämställas med ett rent kontrakt, och att frågor relaterade till relationen inte 

 
178 Mayer et. al., Droit International Privé, s. 395 f. 
179 Audit & d’Avout, Droit International Privé, s. 241 & 643. 
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skulle kunna omfattas av (Bryssel- och) Rominstrumenten. Han stödjer sig bland annat 

på att förutsättningarna för att få ingå en Pacs är liknande de som gäller för att få ingå 

äktenskap. 180 Henneron uppmärksammar att Pacs visserligen liknar ett kontrakt på många 

sätt, exempelvis med avseende på bestämmelserna som reglerar hur relationen får 

upplösas. Hon menar dock att författningsdomstolens praxis tydligt pekar på att 

kontraktet är av ett slag för sig, och får effekter utöver rena egendomsfrågor. Därför, 

menar hon, kan det inte behandlas som ett vanligt kontrakt.181 Audit och d’Avout tar fasta 

på omständigheten att det inte är möjligt att ingå partnerskap med en familjemedlem eller 

om man redan är gift, och att en persons civilstånd därmed påverkar möjligheten att ingå 

partnerskap.182 Även Francoz Terminal menar att det tydligt handlar om en familjerättslig 

fråga, separat från kontraktsrätten, eftersom Pacs-kontraktet endast är avsett reglera 

fördelning av egendom mellan parterna och eftersom relationen ålägger parterna vissa 

sociala skyldigheter.183 Vidare har det förtydligats av den franska författningsdomstolen 

att vissa regler som styr effekterna av Pacs, såsom underhålls- och försörjningsskyldighet, 

är av icke-dispositiv natur,184 vilket kan användas som ytterligare argument för att Pacs 

är något annat än ett rent kontrakt. Khairallah menar sammanfattande att terminologin 

framförallt allt var ett politiskt val.185 

Vissa författare är dock av en annan mening. Revillard förlitar sig till största del på 

terminologin, och argumenterar för att definitionen av Pacs som ett kontrakt innebär att 

det ska behandlas som sådant också inom ramen för IP-rätten.186 Det skulle innebära att 

Rominstrumenten ska tillämpas på Pacs förmögenhetsrättsliga verkningar i den mån 

partnerförordningen inte är tillämplig i tiden. Lagarde & Tenenbaum menar även de att 

Pacs skulle kunna omfattas av bestämmelserna i Rominstrumenten, men påtalar också att 

det blir upp till domstolslandet att avgöra frågan.187 

Framhållas bör att artiklarna som argumenterar för att Pacs bör behandlas som ett 

kontrakt är skrivna strax efter att Pacs infördes, och i alla fall innan den franska regeln 

 
180 Khairallah, Les « partenariats organises » en droit international privé, s. 323 och 326. 
181 Henneron, a.a. s. 467 f. Se även Conseil Constitutionnel, Décision No. 99-419 DC du 9 novembre 

1999, para. 26. 
182 Audit & d’Avout, a.a. s. 643. 
183 Francoz Terminal, a.a. s. 158. 
184 Conseil Constitutionnel, Décision No. 99-419 DC du 9 novembre 1999, para. 28 & 31. 
185 Khairallah, a.a. s. 322 f. 
186 Seraglini, a.a. s. 122 f., som refererar till Revillard, Le pacte civil de solidarité, särskilt p. 13. 
187 Lagarde & Tenenbaum, De la convention de Rome au règlement Rome I, s. 734. 
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om tillämplig lag infördes. Rättsläget bör nu ha klarnat i större grad. I den doktrin som 

har exemplifierats ovan verkar det råda relativt stor konsensus om att Pacs i själva verket 

ger upphov till ett civilstånd och är ett familjeförhållande. Att det dessutom har införts en 

separat lagvalsregel vid ett senare tillfälle kan enligt min mening ses som ett 

ställningstagande mot att Rominstrumenten ska kunna tillämpas. 

Om Frankrike är domstolsland är det med hänsyn till resonemangen ovan sannolikt 

att Pacs skulle anses falla utanför Rominstrumentens tillämpningsområde. Därför är 

utgångspunkten i fortsättningen att Pacs inte ska omfattas av EU-rättens IP-bestämmelser 

rörande avtalsförpliktelser. 

 

7.3 Kvalifikation och erkännande av partnerskap registrerade enligt 

utländsk lag 

7.3.1 En funktionsbaserad kvalifikation 

När det franska rättssystemet kommer i kontakt med ett partnerskap registrerat enligt 

utländsk lag väcks ytterligare frågor inom ramen för kvalifikationen. I Frankrike 

förespråkas en liknande metod för kvalifikation som i det svenska systemet i fråga om 

främmande rättsinstitut. En analys av institutets roll i det främmande rättssystemet bör 

ske för att sedan kunna placera in det i en lämplig kategori i den franska rättsordningen.188 

Flera författare menar att det på grund av den stora mångfalden är svårt att placera in ett 

främmande partnerskap i forumstatens existerande kategorier, och att partnerskapen inte 

kan ses som jämlika varandra.189 

Audit och d’Avout menar att inget hindrar att utländska relationer som i princip 

utgör äktenskap i sin ursprungliga rättsordning behandlas som äktenskap inom ramen för 

den franska rättsordningen. Han menar att de nordiska partnerskapen rent av ska 

behandlas som äktenskap inom ramen för den franska internationella privaträtten, och att 

forumstatens kategorier får utvidgas. Han omnämner exempelvis att även polygama 

relationer eller andra mer ”prekära” relationer kan ses som äktenskap även om de inte 

 
188 Audit & d’Avout, Droit International Privé, s. 243 f. 
189 Seraglini, a.a. s. 121 f. och Mayer et. al., a.a. s. 133 f. 
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existerar i det franska rättssystemet.190 Även Khairallah ansluter sig till att ett 

äktenskapsliknande registrerat partnerskap ska behandlas som ett äktenskap.191 

Partnerskap som har registrerats i Sverige skulle därmed behandlas inom ramen för 1978 

års Haagkonvention som reglerar tillämplig lag för äkta makars 

förmögenhetsförhållanden, och som Frankrike har ratificerat (i motsats till Sverige).192 

Artikel 3 Haagkonventionen stadgar att makarna/partnerna själva har möjlighet att välja 

vilken lag som ska tillämpas på deras förmögenhetsförhållanden. Om de däremot inte har 

valt någon tillämplig lag så tillämpas enligt artikel 4 lagen i parternas första gemensamma 

hemviststat efter registrering. Om svenska partners därmed har hemvist i Sverige när 

relationen registreras, så ska svensk lag som utgångspunkt tillämpas på deras 

förmögenhetsförhållanden. Resultatet bör därför i många fall bli detsamma som om 

lagvalsregeln för registrerade partners skulle tillämpas. 

Innan samkönat äktenskap infördes i Frankrike påpekades att det fanns en risk för 

att fransk domstol skulle vägra tillämpning av de äktenskapliga reglerna på samkönade 

relationer med hänsyn till ordre public.193 Diskussionen gör sig enligt min mening inte 

gällande i lika stor utsträckning i dagsläget eftersom båda länder nu har könsneutrala 

äktenskap. Till och med innan samkönade äktenskap infördes i Frankrike, så menade 

Audit att de nordiska registrerade partnerskapen rimligen skulle behandlas som äktenskap 

inom ramen för den franska internationella privaträtten.194 Risken för att en fransk 

domstol skulle vägra tillämpning av de franska äktenskapliga reglerna på ett svenskt 

partnerskap med hänsyn till ordre public är därför enligt min mening mycket låg. 

Den franska internationellt privaträttsliga regeln har kritiserats därför att den endast 

pekar ut registreringslandets materiella lag, och inte svarar på frågan om erkännande av 

utländska partnerskap.195 Audit skrev dock redan innan lagvalsregeln infördes att det inte 

föreligger något principiellt hinder för att Frankrike, som har en form av partnerskap, 

skulle erkänna utländska partnerskap. Han preciserar två olika inställningar, men drar inte 

 
190 Audit & d’Avout, a.a. s. 243 f. 
191 Khairallah, a.a. s. 321 f. 
192 1978 års Haagkonvention tillämpas på äktenskap som har ingåtts mellan den 1 september 1992 och 

den 29 januari 2019. Se HCCH, Status Table – 25: Convention of 14 March 1978 on the Law Applicable 

to Matrimonial Property Regimes, https://www.hcch.net/en/instruments/conventions/status-table/?cid=87. 
193 Audit, a.a. s. 169 f. 
194 Audit, a.a. s. 512. 
195 Hammje, a.a. s. 485 f. 
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någon slutsats om vilken som är lämpligast. För det första föreslås att man underkastar 

partnerskapet samma giltighetsregler som för äktenskap respektive kontrakt, beroende på 

vilken institution det står närmast. För det andra föreslås att partnerskapets giltighet ska 

bedömas enligt registreringslandets lag, och att det ska erkännas förutsatt att parterna har 

tillräcklig anknytning till registreringslandet.196 Senare författare förefaller mer säkra på 

att utländska partnerskap som uppfyller registringslandets formkrav bör erkännas och få 

effekt enligt registreringslandets lag.197 Samtliga förbehåller sig dock för att ordre public 

kan sätta stopp för erkännande. Som har diskuterats ovan bör det dock inte aktualiseras 

när det rör ett svenskt partnerskap. 

 

7.3.2 Förhållandet till partnerförordningen 

En intressant situation uppstår i förhållande till partnerförordningens bestämmelser om 

domsrätt. Svenska registrerade partner omfattas av partnerförordningens definition av ett 

registrerat partnerskap, och reglerna om domsrätt ska som visats ovan tillämpas på 

förfaranden som inleds efter den 29 januari 2019. Det innebär att registreringsdatum för 

relationen inte har betydelse i den frågan. Lagvalsreglerna kan däremot antas få stå 

tillbaka i de flesta fall med hänsyn till att inga nya partnerskap har kunnat registreras i 

Sverige sedan maj 2009. Svenska registrerade partner som idag vill få en tvist avgjord i 

fransk domstol kommer därför att få domsrätten avgjord som registrerade partner enligt 

partnerförordningen. Frågan om tillämplig lag kommer dock att behandlas enligt den 

nationella franska internationella privaträtten, vilken säger att svenska registrerade 

partner ska behandlas som makar. Det kommer alltså att finnas en diskrepans, där svenska 

registrerade partner i det ena avseendet anses vara registrerade partner, och i det andra 

anses vara makar. Det förhållandet ökar enligt min mening oförutsebarheten för svenska 

registrerade partner som tar hemvist i Sverige. 

 

 

 
196 Audit, a.a. s. 513. 
197 Ex. Francoz Terminal, s. 180, och Mayer et. al., a.a. s. 396. 
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8 EU-rättens verkan 

8.1 En oförutsebar situation för registrerade partner 

Det har framgått ovan att den nationella internationella privaträtten kan ge upphov till en 

del förutsebarhetsproblem för registrerade partner. De kan exempelvis tro att de till följd 

av den gemensamma terminologin ska omfattas av det mottagandelandets lagar som 

gäller registrerade partner. De kan vidare tro att de ska omfattas av de nationella 

erkännandereglerna och att ett erkännande av relationen kommer att föra med sig att de 

ska behandlas som registrerade partner enligt det landets lag. Som har illustrerats ovan 

verkar det troligare att så inte är fallet. 

Vidare kan franska Pacs-partner enligt svensk internationell privaträtt anses ha 

slutit ett avtal om att fransk lag ska tillämpas på deras förmögenhetsförhållanden. Även 

om det möjligtvis kan antas ligga i linje med parternas förväntningar, så lägger det till ett 

ytterligare lager av komplexitet. Särskilt komplicerat kan det bli om någon av partnerna 

har uppfattat att svensk lag ska tillämpas på deras förmögenhetsförhållanden enligt 

reglerna i LIMF, men att det sedan inte ska ske på grund av att kontraktet anses innehålla 

ett val av tillämplig lag. 

Svenska partner kan å sin sida tro att de ska omfattas av den regel i den franska 

internationella privaträtten som pekar ut registreringslandets lag som tillämplig. De skulle 

troligtvis i stället upptäcka att frågan om tillämplig lag ska avgöras enligt reglerna i 1978 

års Haagkonvention, medan frågan om domsrätt ska avgöras enligt partnerförordningen. 

Bland annat EU-kommissionen har identifierat oförutsebarheten för registrerade 

partner som ett hinder för den fria rörligheten.198 

 

8.2 Finns ett hinder för den fria rörligheten? 

Artikel 21.1 FEUF stadgar att varje unionsmedborgare ska ha rätt att fritt röra sig och 

uppehålla sig inom medlemsstaternas territorier, om inte annat följer av de begränsningar 

 
198 Europeiska kommissionen, Rapport om EU-medborgarskapet 2010 – Att undanröja hindren för EU-

medborgarnas möjligheter att utöva sina rättigheter, s. 5. 
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och villkor som föreskrivs i fördragen och i bestämmelserna om genomförande av 

fördragen. I övrigt finns även speciella bestämmelser om den fria rörligheten för speciella 

personkategorier. Som har konstaterats ovan så saknas sekundärlagstiftning som 

preciserar innehållet i den fria rörligheten på området, och lagstiftningskompetensen är 

begränsad. Att reglering saknas gör dock inte att en medlemsstat undkommer EU-rätten. 

Den fria rörligheten måste nämligen respekteras även om det materiella området ligger 

utanför EU:s lagstiftningskompetens.199 Medlemsstaterna har även en skyldighet att 

säkerställa EU-rättens effektiva genomslag enligt artikel 4(3) FEU.200 

Ribban för att etablera ett hinder för den fria rörligheten är relativt lågt satt, och det 

är generellt inte komplicerat att etablera att ett hinder föreligger.201 Det räcker enligt EU-

domstolens praxis att en person avhålls från att lämna sitt ursprungsland för att utnyttja 

sin rätt till fri rörlighet.202 Ett hinder kan däremot vara godtagbart om det är motiverat och 

proportionerligt, men kan aldrig motiveras om det står i strid med de grundläggande 

rättigheter som garanteras i EU-stadgan.203 

Den fria rörligheten inkluderar inte en rätt att få exakt samma fördelar eller 

behandling som man tidigare har fått i en annan stat. Exempelvis kan en EU-medborgare 

dra skattemässig nackdel av att flytta från en medlemsstat till en annan utan att det utgör 

ett brott mot reglerna om fri rörlighet.204 Likaså är en medlemsstat bara skyldig att ge 

samma sociala förmåner till en inflyttande EU-medborgare som till sina egna 

medborgare, och inte samma som denne hade i sin hemstat.205 Vidare behöver bristen på 

gemensamma regler rörande partnerskap inte praktiskt hindra registrerade partners från 

 
199 Dom av den 11 december 2007 i mål C-438/05 International Transport Workers’ Union Federation 

m.fl. mot Viking Line ABP, och Barnard, Free movement of natural persons and citizenship of the Union, 

s. 372. 
200 Rijpma & Koffeman, a.a. s. 457. 
201 Shuibne, Exceptions to the free movement rules, s .479. 
202 Se dom av den 5 oktober 2004 i mål C-442/02 CaxiaBank France mot Ministère de l’Économie, des 
Finances et de l’Industrie angående etableringsfrihet. Se även dom av den 5 juni 2018 i mål C-673/16, 

Coman m. fl. mot Inspectoratul General pentru Imigrӑri och Ministerul Afacerilor Interne, där den fria 

rörligheten diskuteras i samma termer. 
203 Hofmann, a.a. s. 205 f., Barnard, a.a. s. 406. 
204 Dom av den 14 november 2006 i mål C-513/04, Kerckhaert och Morres mot Belgische Staat. 
205 Se ex. art. 24(1), Europaparlamentets och rådets 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 och om ändring av förordning (EEG) nr 1612/68 och om upphävande av 

direktiven 64/221/EEG, 68/360/EEG, 73/148/EEG, 75/34/EEG, 75/35/EEG, 90/364/EEG, 90/365/EEG 

och 93/96/EEG (rörlighetsdirektivet), samt art. 7(2), Europarådets och rådets förordning (EU) nr 

492/2011 av den 5 april 2011 om arbetskraftens fria rörlighet inom unionen. 
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att flytta till och uppehålla sig i ett medlemsland.206 Respekt för den fria rörligheten 

innebär inte heller att en medlemsstat skulle tvingas att införa en möjlighet att ingå 

registrerat partnerskap i sin nationella lagstiftning.207  

Rijpma och Koffeman menar att antagandet av makar- och partnerförordningarna 

är ett tecken på att även EU-kommissionen erkänner att frågan om fri rörlighet är bredare 

än enbart migration och uppehållsrätt.208 Flera författare trycker också på aspekten att det 

inkommande parets civilstånd förändras eller ”konverteras”, vilket i sig kan vara ett 

hinder.209 

Även om resultaten av tillämpningen av de nationella rättsordningarna överlag får 

anses vara rimliga i förhållande till partnernas förväntningar, så är jag benägen att hålla 

med om att oförutsebarheten utgör ett hinder för den fria rörligheten. Det är enligt min 

mening tydligt att navigeringen inom de nationella rättssystemen är snårig, och att det 

inte med fullständig säkerhet går att förutse hur de registrerade partnerna skulle 

behandlas. Det riskerar att avhålla personer som har registrerat ett partnerskap från att 

utnyttja den fria rörligheten. Frågan är då om respektive lands rättsordning ändå kan anses 

ha löst problemen på ett godtagbart sätt. 

 

8.3 Eventuella skyldigheter med grund i EU-rätten 

8.3.1 Rättspraxis 

8.3.1.1 Avsaknad på omedelbart tillämplig rättspraxis 

Ett antal författare skriver om vikten av att ett civilstånd som en EU-medborgare har 

etablerat i en EU-medlemsstat får verkan med hänsyn till den fria rörligheten. Det finns 

dock två begränsningar i litteraturen som förtjänar att nämnas. För det första har 

registrerade partners förmögenhetsförhållanden aldrig prövats av EU-domstolen, och 

diskussionerna har därför cirkulerat kring annan praxis. Särskilt aktuella föremål för 

 
206 Rijpma & Koffeman, a.a. s. 483, jfr. bestämmelserna i rörlighetsdirektivet. 
207 Rijpma & Koffeman, a.a. s. 483.  
208 Rijpma & Koffeman, a.a. s. 487. 
209 Lenaerts, Federalism and the Rule of Law: Perspectives from the European Court of Justice, s. 1359 f., 

samt Tryfonidou, EU Free Movement Law and the Legal Recognition of Same-Sex Relationships: The 

Case for Mutual Recognition, s. 224 ff. (cit: Tryfonidou 2015). 
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diskussion har varit Coman-målet och Grunkin-målet. För det andra rör diskussionerna 

främst behandlingen av samkönade äktenskap, och registrerade partnerskap nämns endast 

i förbigående av vissa författare. Deras synvinkel presenteras ändå nedan, för att sedan 

kontrasteras mot de speciella hänsyn som finns i fråga om registrerade partnerskap. 

 

8.3.1.2 Coman-målet 

8.3.1.2.1 Sammanfattning 

Enligt EU-domstolens praxis behöver relationer som har ingåtts i en annan medlemsstat 

ges effekt åtminstone i vissa avseenden. Det mest aktuella fallet i den kontexten är 

Coman-målet.210 Coman-målet prövade i grund och botten innebörden av ”make”/”maka” 

inom ramen för rörlighetsdirektivet samt rättigheter som unionsmedborgare kunde räkna 

med enligt artikel 21.1 FEUF. Det var fråga om en rumänsk medborgare som under sin 

bosättning i Belgien hade ingått äktenskap med en amerikansk medborgare av samma 

kön. När paret efter en tid ville flytta till Rumänien, ville de rumänska myndigheterna inte 

bevilja den amerikanska mannen härledd uppehållsrätt med hänvisning till att den 

rumänska lagstiftningen uttryckligen förbjuder samkönade äktenskap. De ansåg därmed 

inte att han var ”make”. 

Rumänien ville alltså luta sig mot sin egen definition av civilståndet för att 

förhindra rätt till inresa och uppehälle. Domstolen fastslog dock att en sådan ordning 

skulle utgöra ett hinder för den fria rörligheten som inte kunde motiveras. Den tar bland 

annat fasta på att en EU-medborgare måste ges möjlighet att fortsätta leva det familjeliv 

som han eller hon har haft i en annan medlemsstat för att rättigheterna enligt artikel 21.1 

FEUF måste få en ändamålsenlig verkan.  

Den amerikanska mannen skulle antagligen ha haft rätt att resa in och uppehålla 

sig i landet med grund i tidigare domstolspraxis om det inte hade handlat om ett samkönat 

äktenskap.211 Nyheten i målet är därför framförallt att domstolen etablerade att 

 
210 Dom av den 5 juni 2018 i mål C-673/16, Coman m. fl. mot Inspectoratul General pentru Imigrӑri och 

Ministerul Afacerilor Interne. 
211 Se exempelvis dom av den av den 7 juli 1992 i mål C-370/90, R mot Immigration Appeal Tribunal och 

Surinder Singh, ex parte Secretary of State for Home Department, respektive dom av den 11 december 

2011 i mål C-291/05, Minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie mot Eind. Praxis säger att maken 
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medlemsstater är skyldiga att erkänna även ett samkönat äktenskap åtminstone med 

avseende på inresa och uppehållsrätt. Utfallet förtydligar dessutom att det gäller även i 

fall då medborgarstaten inte själva erbjuder någon möjlighet att ingå äktenskap för 

samkönade par.  

Domstolen menade vidare att skyldigheten för en medlemsstat att erkänna ett 

samkönat äktenskap endast med avseende på härledd uppehållsrätt för en 

tredjelandsmedborgare inte kunde anses kränka medlemsstatens nationella identitet enligt 

artikel 4(2) FEU eller strida mot grunderna för rättsordningen.  Domstolen hänvisar även 

kort till rätten till familjeliv i rättighetsstadgan och EKMR, och att den inkluderar även 

samkönade par. De är dock noggranna med att påpeka att skyldigheten att erkänna 

relationen endast gäller i fråga om uppehållsrätt när en EU-medborgare har utvecklat och 

befäst ett familjeliv under en verkningsfull vistelse i en annan medlemsstat. Domen 

omfattar således enligt sin ordalydelse endast ett begränsat område. Det är dessutom bara 

äktenskap som omnämns i domen, och det är särskilt fråga om en situation där en 

medlemsstat vägrat att erkänna ett äktenskap med hänsyn till parternas kön. 

 

8.3.1.2.2 Kommentarer på Coman-målet och relaterade frågor 

Coman-målet och dess potentiella effekter i övriga situationer och för övriga relationer 

har kommenterats av ett antal författare. Kommentarerna handlar till stor del om 

samkönade äktenskap, vilket gör att det går endast att dra begränsade slutsatser i fråga 

om registrerade partnerskap generellt. 

Tryfonidou menar att det vore att se som en ”anomali” om ett par som de i Coman-

målet inte skulle komma att behandlas som ett äkta makar även i andra juridiska frågor 

när deras äktenskap väl har erkänts till en del.212 Även Stehlik kommenterar fallets 

implikationer för samkönade äkta makar. Han menar att även om fallet i dagsläget har ett 

 
eller makan till en EU-medborgare som har utnyttjat sin fria rörlighet och återvänder till sin 

medborgarstat måste ha åtminstone samma rätt till inresa och uppehåll som medborgaren skulle ha fått 

enligt unionsrätten om hen valde att resa in och uppehålla sig i en annan medlemsstat. 
212 Tryfonidou, An analysis of the ECJ ruling in case C-673/16 Coman – The right of same-sex spouses 

under EU law to move freely between EU member states, s. 13. 
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begränsat tillämpningsområde, så är det sannolikt att praxis kommer att utvecklas så att 

skyldigheten att erkänna samkönade äktenskap sträcker sig även till andra rättsfrågor.213  

Tryfonidou och Stehlik nämner endast äkta makar i sina kommentarer. Rijpma och 

Koffeman kommenterar liknande frågeställningar (dock innan Coman-målet togs upp till 

prövning) och nämner även registrerade partner. De menar att när ett pars – äkta makar 

eller registrerade partners – civilstånd väl har getts effekt i fråga om uppehållsrätt så 

skulle allt utom ett fullt erkännande av deras civilstånd även i andra avseenden än för 

uppehållsrätt utgöra ett ytterligare hinder för deras fria rörlighet.214 De går därmed längre 

än gällande praxis. De skriver dessutom uttryckligen utifrån ett perspektiv som fokuserar 

på samkönade relationer, och diskuterar inte partnerskapens olika karaktär i övrigt.215 Den 

omständigheten diskuteras utförligare nedan i avsnitt 8.3.3 och 8.4. 

 

8.3.1.3 Grunkin-målet 

8.3.1.3.1 Bakgrund 

Ett flertal författare gör även paralleller till domar angående EU-länders vägran att 

erkänna namnregistrering som har gjorts i ett annat EU-land. Framförallt är det målet 

Grunkin216, som rörde vägran att registrera ett barns lagenligt förvärvade efternamn, som 

kommenteras. Barnet var tysk medborgare, men född och bosatt i Danmark där ett dubbelt 

efternamn registrerades i enlighet med dansk lag. När registrering av namnet begärdes i 

Tyskland så vägrades den med hänsyn till att ett sådant namn inte hade kunnat registreras 

enligt tysk lag. Domstolen menade (p. 23) att det kan ”ge upphov till avsevärda problem 

både yrkesmässigt och privat” att namnen i respektive passhandling inte skulle 

överensstämma och att barnet skulle riskera att få sin identitet och riktigheten av 

handlingarna ifrågasatta. Registrering kunde därför inte vägras av de tyska 

myndigheterna. 

 

 
213 Stehlik, The CJEU Crossing the Rubicon on the Same-Sex Marriages? Commentary on Coman Case, 

s. 95 f. 
214 Rijpma & Koffeman, a.a. s. 484. 
215 Rijpma & Koffeman, a.a. i sin helhet. 
216 Dom av den 14 oktober 2008 i mål C-353/06, Grunkin och Paul. 
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8.3.1.3.2 Kommentarer på Grunkin-målet 

I doktrinen tar författarna framförallt fasta på frasen ”avsevärda problem”. Både Lenaerts 

och Gutman, samt Biagioni menar att liknande problem uppstår om civilstånd inte 

erkänns vid flytt till en annan medlemsstat.217 Biagioni menar vidare att problemet med 

haltande civilstånd är ett avsevärt större praktiskt problem är frågan om efternamn, som 

dessutom kan avskräcka parterna från att utnyttja sin fria rörlighet. Alla tre författare 

skriver dock om samkönade äktenskap, vilket begränsar de slutsatser som kan dras av 

deras bidrag. 

Även Tryfonidou ansluter sig till tanken om att EU-ländernas frihet att själva välja 

om de ska erkänna en utländsk formaliserad relation eller inte utgör ett sådant avsevärt 

problem för det par som önskar utnyttja den fria rörligheten.218 Hon nämner uttryckligen 

registrerade partnerskap som kan behandlas som partnerskap, äktenskap eller de facto-

relation beroende på vilket land det är fråga om. 

 

8.3.2 Rätten till familjeliv 

När EU-rätten aktualiseras måste även de grundläggande fri- och rättigheterna enligt EU-

stadgan iakttas.219 EU-stadgan ska ge minst samma rättighetsskydd som det som 

garanteras enligt EKMR.220 Europadomstolens (ED) praxis rörande EKMR har därför fått 

vara vägledande för tolkningen av EU-stadgan.221 Frågan om grundläggande fri- och 

rättigheter ska dock endast behandlas ytligt. 

Inom ramen för det här arbetet är det främst rätten till familjeliv enligt artikel 7 i 

EU-stadgan och artikel 8 EKMR som aktualiseras. Det följer av artiklarna att var och en 

har rätt till ”respekt” respektive ”skydd” för sitt privatliv och familjeliv. Av ED:s praxis 

framgår att rätten till familjeliv omfattar både formaliserade och icke-formaliserade 

relationer, och att det gäller både sam- och olikkönade par.222 Det har därutöver tagits upp 

 
217 Lenaerts & Gutman, The Comparative Law Method and the European Court of Justice: Echoes Across 

the Atlantic, s. 857, Biagioni, On Recognition of Foreign Same-Sex Marriages and Partnerships, s. 377. 
218 Tryfonidou 2015, s. 224. 
219 Barnard, a.a. s. 406. 
220 Artikel 52(3) EU-stadgan. 
221 Hettne & Otken Eriksson, a.a. s. 138 f., se även exempelvis dom av den 11 juli 2002 i mål C-60/00, 

Carpenter mot Secretary of State for the Home Department. 
222 Schalk & Kopf v. Austria, application no. 30141/04, ECtHR, 24 June 2010. 
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till prövning om anslutna stater kan ha en skyldighet att erkänna eller medge relationer 

som inte existerar i deras rättssystem. Frågorna togs upp i målen Oliari223 samt Orlandi224 

som avgjordes år 2015 respektive 2017. I båda målen var det rättsläget i Italien som 

prövades. Målet Oliari rörde ett antal samkönade par, som vid tidpunkten för talan 

väckande inte hade möjlighet att ingå äktenskap eller formalisera sin relation på något 

annat sätt enligt italiensk lag. I målet Orlandi var det fråga om samkönade gifta par som 

inte kunde få sin relation registrerad i Italien. ED fastslog att det förelåg brott mot rätten 

till familjeliv i båda fallen. Brottet låg dock inte i själva vägran att låta samkönade par 

ingå äktenskap eller att registrera deras relation. Brottet låg i att Italien inte hade medgett 

personerna någon sorts erkännande eller juridiskt skydd överhuvudtaget med avseende 

på deras förhållande. 

ED:s praxis ålägger således konventionsanslutna stater att ge relationer, 

formaliserade eller inte, någon sorts effekt i syfte att tillerkänna parterna ett juridiskt 

skydd. De närmre gränserna för hur stora de effekterna måste vara ska inte analyseras här. 

Det framstår dock enligt min mening som att varken Sverige vilja att behandla Pacs-

partner som sambor eller Frankrikes vilja att behandla svenska registrerade partner som 

äkta makar inte står i uppenbar strid med rätten till familjeliv. 

 

8.3.3 Lex fori-kvalifikation och ”equivalence test” 

Kan då Sverige och Frankrike med hänsyn till domstolens slutsatser i målen Coman och 

Grunkin komma undan med att inte tillämpa erkännandereglerna samt med att göra en 

egen kvalifikation av relationen? 

Särskilda lösningar för det registrerade partnerskapet föreslås av ett antal författare. 

För det första är Tryfonidou noggrann med att påpeka att de hinder som kan uppstå för 

registrerade partner skulle kunna vara godtagbara om det inte handlar om en vägran att 

erkänna relationen i sig, utan enbart om resultatet av tillämpningen av medlemsstatens 

lag.225 Även Biagioni menar att frågan om erkännande och verkan är en annan när det rör 

 
223 Oliari and Others v. Italy, applications nos. 18766/11 & 36030/11, ECtHR, 21 July 2015. 
224 Orlandi and Others v. Italy, application nos. 26431/12, 26742/12, 44057/12 & 60088/12, ECtHR, 14 

December 2017. 
225 Tryfonidou 2015, s. 225 f. 
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relationer som inte äktenskap. Han menar att man i vissa fall kan behöva kvalificera en 

relation enligt lex fori för att säkerställa att den behandlas på ett korrekt sätt.226 Curry-

Sumner skriver speciellt om registrerade partnerskap, och menar att den fria rörligheten 

framförallt kräver att EU:s medlemsländer har ett gemensamt tillvägagångssätt för att 

kvalificera de registrerade partnerskapen.227 

Även Fallon är av en liknande åsikt, men då angående tillämpningen av 

erkännanderegler på äktenskap. Han menar generellt att giltigheten av ett äktenskap 

lagenligt ingånget i en medlemsstat inte bör ifrågasättas av en annan medlemsstat.228 Han 

menar dock att ett ”equivalence test” kan utföras, där skyddet för äktenskapsinstitutet i 

de aktuella medlemsstaterna jämförs. Om jämförelsen ger vid handen att skyddet inte är 

jämlikt i de olika länderna, kan det framstå som motiverat och proportionerligt att inte 

erkänna relationen som ett äktenskap.229 Fallons resonemang om ”equivalence test” rör 

äktenskap, men samma hänsyn måste enligt min mening göra sig gällande för registrerade 

partnerskap i de fall då regleringen ser olika ut i registreringsstaten och i 

mottagandestaten. Han är dessutom inriktad på själva erkännandet av ett relationen, vilket 

som behandlats ovan inte nödvändigtvis är avgörande i de nationella rättsordningarna. 

 

8.4 Utvärdering av förenligheten med EU-rätten 

8.4.1 Är de metoder som används av Sverige och Frankrike tillfredsställande? 

Det är enligt min mening motiverat att särskilt beakta relationernas verkan när det är fråga 

om registrerade partnerskap. Det skulle vara en kraftig förenkling av situationen att 

tillämpa samma synsätt som uttrycks i doktrinen angående äktenskap. Där menar 

författarna att det eventuellt kan ställas krav på tillämpning av erkännanderegler och på 

att få behandlas som äkta makar i alla avseenden. Äktenskapet existerar till skillnad från 

det registrerade partnerskapet i samtliga medlemsstater, och ofta handlar medlemsstaters 

vägran att ge äktenskap effekt framförallt om parternas kön. När det kommer till 

 
226 Biagioni, a.a. s. 371. 
227 Curry-Sumner, All’s well that ends registered? – The substantive and private international law aspects 

of non-marital registered relationships in Europe: a comparison of the laws of Belgium, France, The 

Netherlands, Switzerland and the United Kingdom, s. 29. 
228 Fallon, Constraints of internal market law on family law, s. 172. 
229 Fallon, a.a. s. 176 f. 
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registrerade partnerskap aktualiseras även andra problem. Inom ramen för den här texten 

handlar det framförallt om en tveksamhet över hur relationen ska behandlas med hänsyn 

till dess karaktär och materiella följder, och inte om en önskan att ifrågasätta relationen 

som sådan. Argumenten för erkännande och för att inte ifrågasätta lagligen ingångna 

relationer framstår därför enligt min mening som mer motiverade när det handlar om 

äktenskap. De aktualiseras däremot inte på samma sätt när det gäller registrerade 

partnerskap. 

I stället framstår det som mer motiverat att använda andra metoder när det rör 

registrerade partnerskap. Fallon resonerar som nämnts om ett ”equivalence test”, medan 

Biagioni och Curry-Sumner skriver om en anpassad och gemensam metod för 

kvalifikation. Samtliga menar de att det är vad som krävs för att den fria rörligheten ska 

respekteras. Med hjälp av deras kombinerade idéer måste vissa slutsatser kunna dras om 

Sveriges respektive Frankrikes behandling av registrerade partnerskap. Sammantaget bör 

deras bidrag innebära att när ett rättssystem konfronteras med ett registrerat partnerskap 

som inte motsvarar det partnerskap som existerar i det egna rättssystemet, så kan 

relationen kvalificeras enligt lex fori med grund i relationens funktion i 

registreringslandets rättssystem. Relationen ska sedan jämföras med de rättsinstitut som 

finns i mottagandestaten. 

 Här erinras om att en sådan metod förespråkas i Sverige. Det främmande 

rättsinstitutets helhet ska analyseras för att placera in det på en lämplig plats i det svenska 

rättssystemet. I Frankrike används en liknande metod, och det har utan större debatt 

ansetts att äktenskapsliknande registrerade partnerskap ska behandlas som just äktenskap. 

De metoder som förespråkas i det svenska och det franska rättssystemet verkar därmed 

ligga i linje med de metoder som föreslås av författarna för att säkerställa respekten för 

EU-rätten. Det skulle i sådana fall innebära att det inte heller finns någon skyldighet att 

tillämpa erkännandereglerna på relationen. Metoderna verkar dessutom ligga i linje med 

ED:s praxis angående rätten till familjeliv, då partnerna inte helt går miste om ett juridiskt 

skydd när de flyttar till den andra medlemsstaten. Den mottagande staten gör endast en 

anpassning för att bättre passa in relationen i det egna systemet. 
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8.4.2 Skulle en annan metod vara lämpligare? 

Någon annan ordning än den som just nu förespråkas i Sverige respektive Frankrike skulle 

förmodligen leda till ännu större ”avsevärda problem” för att återvända till terminologin 

i Grunkin. Om medlemsstaterna enbart skulle fokusera på förutsebarheten för partnerna 

skulle de kunna lägga vikt endast vid terminologi, och behandla samtliga partner som 

registrerade partner i sin egen lags mening. Franska Pacs-partner skulle således bedömas 

som registrerade partner inom ramen för den svenska rättsordningen. Likaså skulle 

svenska registrerade partner behandlas som Pacs-partner inom ramen för den franska 

rättsordningen. Den lösningen framstår dock inte som tillfredsställande varken i 

förhållande till den fria rörligheten eller i förhållande till partnernas förväntningar på sin 

relation. En sådan ordning skulle innebära en upp- respektive nedgradering av relationen, 

som förmodligen inte skulle vara önskvärd för någon av partnerna. Svenska registrerade 

partner har antagligen aktivt valt att få ett mer omfattande skydd än det som den 

sambolagen erbjuder, och vill sannolikt inte få sin relation nedgraderad. Likaså visar de 

undersökningar som har redovisats ovan att många Pacs-partner har valt att inte ingå 

äktenskap eftersom de anser det för omfattande. Att upp- eller nedgraderas skulle därför 

förmodligen ge upphov till ännu mer ”avsevärda problem” för partnerna. 

Det är dessutom enkelt att stiga tillbaka ett led och konstatera att en sådan ordning 

sannolikt inte skulle anses förenlig med EU-rätten eftersom en upp- respektive 

nedgradering av relationen kan antas avhålla personer från att utnyttja sin fria rörlighet. 

Det framstår dessutom som svårare att motivera ett sådant hinder än de 

oförutsebarhetsproblem som har beskrivits ovan. 

 

8.5 Sammanfattning av EU-rättens verkan 

Det är sammanfattningsvis tydligt att den oförutsebara situationen för registrerade partner 

kan utgöra ett hinder för den fria rörligheten. Det verkar dock råda en relativ enlighet i 

den juridiska litteraturen om att registrerade partnerskap är speciella, och att hindret 

därför kan anses motiverat i många fall. Författarna uttrycker sig visserligen i olika 

termer, men verkar vilja komma åt samma kärna: Att en bedömning av det registrerade 

partnerskapets karaktär får avgöra. Så länge de registrerade partnerskapen inte blir helt 
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utan effekt finns inte heller någon uppenbar motsättning i förhållande till rätten till 

familjeliv. De metoder som används av Sverige och Frankrike framstår även som de mest 

tillfredsställande ordningarna sett till partnernas förväntningar på sin relation. 

Sammantaget verkar både Sverige och Frankrike behandla de registrerade 

partnerskapen på ett sätt som inte står i strid med EU-rätten. De kan därmed inte åläggas 

några skyldigheter att behandla de registrerade partnerskapen på ett annat sätt än de redan 

gör. Faktum kvarstår dock att situationen för registrerade partner inte är förutsebar med 

avseende på frågorna om tillämplig lag på deras förmögenhetsförhållanden. Därför 

behöver det utredas om partnerna har någon möjlighet att själva minska oförutsebarheten. 

 

9 Partnernas eget ansvar för förutsebarhet 

9.1 Inledning 

Det är tydligt att situationen för registrerade partner med koppling till flera EU-länder 

väcker många frågor som inte kan få något tydligt svar i dagsläget. Förutsebarheten för 

redan registrerade partner är därför starkt begränsad vid en flytt. 

Det har påpekats i den juridiska litteraturen att bördan att lösa de oklara frågorna 

också ligger på parternas egna axlar. Bland annat Martiny menar att behovet av 

förutsebarhet till viss del inte bör lösas av lagstiftaren, utan att parterna också kan ta eget 

ansvar för att reglera konsekvenserna av sitt förhållande.230 Även HCCH bidrar med 

förslag för att öka förutsebarheten för internationella registrerade partner.231 Nedan 

behandlas möjligheterna till nyregistrering av relationen samt möjligheten att välja 

tillämplig lag. 

 

9.2 Nyregistrering av partnerskapet 

HCCH publicerade en rapport år 2015 som bland annat behandlade de IP-rättsliga 

spörsmål som kan uppstå för registrerade partner. I rapporten föreslås att registrerade 

 
230 Martiny, Objectives and Values of (Private) International Law in Family Law, s 80.  
231 HCCH 2015, särskilt s. 18. 



UPPSALA UNIVERSITET  Examensarbete (30 hp) 

Juridiska institutionen  VT 2020 

62 

 

partners kan nyregistrera sin relation vid flytt till ett annat land.232 Det förslaget är dock 

inte helt problemfritt i relationen mellan Sverige och Frankrike. Bland annat aktualiserar 

det frågor om det ens är möjligt att registrera ett partnerskap i det nya bosättningslandet 

samt om det är den mest önskvärda lösningen för paret. 

Direkt uppstår ett problem i förhållande till Sverige – Det är inte längre möjligt att 

registrera ett svenskt partnerskap. Även om en registrering hade varit möjlig tidsmässigt, 

så skulle den begränsas till endast samkönade par. En registrering enligt svensk lag hade 

dessutom förutsatt att minst en av personerna hade viss anknytning till Sverige. 

Par vars relation har registrerats enligt ett annat lands lag får i stället förlita sig på 

antingen äktenskap eller ett samboförhållande. Här uppstår ytterligare ett problem: 

Äktenskap är den enda sortens relation som kan formaliseras. Samboförhållandet är en de 

facto-relation, som varken kan eller behöver registreras. Som konstaterats ovan så skulle 

Pacs-partner förmodligen behandlas som sambor inom ramen för den svenska 

rättsordningen. Enligt min mening ligger det sannolikt också i linje med deras vilja att de 

behandlas som sambor och inte som äkta makar i en svensk kontext. Det med hänsyn till 

Pacs syfte och förmögenhetsrättsliga följder. Därför bedömer jag det osannolikt att de 

skulle vilja ingå äktenskap i Sverige. Pacs-partner hamnar därmed i en sorts limbo, där 

de inte har möjlighet att registrera den relation som bäst motsvarar deras förväntningar. 

Osäkerheten kring hur deras förmögenhetsförhållanden skulle hanteras vid en separation 

kvarstår därför. Pacs-partner skulle i stället behöva upplösa sin Pacs i förebyggande syfte 

och leva som sambor så att erkännande- och kvalifikationsfrågorna aldrig uppkommer. 

Det kräver dock att Pacs-partnerna är väl insatta i situationen och de alternativ som finns 

– eller inte finns – tillgängliga. 

På samma sätt skulle det förmodligen inte vara önskvärt för svenska registrerade 

partner att registrera en Pacs eftersom relationen har effekter som är mycket mindre 

omfattande än det svenska partnerskapet. Eftersom svenska registrerade partner redan 

skulle betraktas som äkta makar i den franska internationella privaträtten är det dessutom 

enligt min mening osannolikt att de skulle kunna ingå äktenskap med varandra eller 

registrera en Pacs. Deras säkraste alternativ måste i stället vara att omvandla sitt 

 
232 HCCH 2015, s. 18. 
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registrerade partnerskap till ett äktenskap så som de har möjlighet att göra enligt svensk 

lag. 

 

9.3 Partnernas val av tillämplig lag 

9.3.1 Partner som har valt lag senast den 29 januari 2019 

En annan möjlighet för registrerade partner att öka förutsebarheten för relationens 

effekter är att ingå ett lagvalsavtal. Det förespråkas av bland annat Martiny.233 Här ser 

situationen dock olika ut beroende på om partnerna har valt lag senast den 29 januari 

2019, eller om de har gjort eller kommer att göra lagvalet efter det datumet. Partner som 

har valt lag senast den 29 januari 2019 omfattas som redan konstaterat ovan inte av 

partnerförordningen, utan av reglerna i den nationella IP-rätten. 

Pacs-partner skulle, som redovisats ovan, ha möjlighet att sluta avtal om tillämplig 

lag enligt de svenska bestämmelserna i LIMF. Frågan om svenska partners skulle ha 

möjlighet att ingå lagvalsavtal enligt fransk rätt lämnas däremot obesvarad. Om partnerna 

har valt lag behöver giltigheten av lagvalsavtalet bedömas. Dessutom kan en domstol 

behöva ta ställning till hur det valda lagen ska tillämpas på situationen om partnerna inte 

har valt registreringslandets lag. 

Som har visats i diskussionen ovan finns ett antal faktorer som ytterligare 

komplicerar frågan om val av tillämplig lag. Angående lagvalsavtal i den svenska 

internationella privaträtten, så kan ett franskt avtal om Pacs eventuellt komma att 

behandlas som ett konkludent lagvalsavtal. Franska partners kan alltså anses ha gjort ett 

val av tillämplig lag utan att uttryckligen ha tagit ställning till det. 

Svenska registrerade partners som behandlas inom ramen för fransk rätt kan också 

finna sig i en komplicerad situation. Det påstås att registrerade partnerskap generellt ska 

behandlas enligt IP-rättsliga regler för partnerskap, men att det rimligaste är att behandla 

partnerskap såsom det svenska som ett äktenskap. Svenska registrerade partner kan därför 

ha svårt att avgöra vilka möjligheter de har haft att ingå ett lagvalsavtal som anses vara 

giltigt inom ramen för den franska rättsordningen. 

 
233 Martiny, a.a. s. 80. 
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Frågorna aktualiseras dock främst för personer som redan har ett lagvalsavtal och 

undrar över dess giltighet. För partner som har gjort eller kommer att göra ett lagval efter 

den 29 januari 2019 är situationen en annan. 

 

9.3.2 Partner som har valt lag efter den 29 januari 2019 

Partner som avtalar om sina förmögenhetsförhållanden efter den 29 januari 2019 kommer 

enligt partnerförordningens övergångsbestämmelser att omfattas av förordningens 

regler.234 

Partnerna ges möjlighet att välja vilken lag som ska tillämpas på deras 

förmögenhetsförhållanden i artikel 22.1. De kan dock inte välja helt fritt. Det krävs för 

det första att den valda lagen tillerkänner det registrerade partnerskapet 

förmögenhetsrättsliga effekter. Det får för det andra endast gälla lagen i den stat där minst 

en av parterna har hemvist eller är medborgare, eller registreringslandets lag. Avtalet om 

tillämplig lag måste enligt artikel 23 vara skriftligt samt daterat och undertecknat av båda 

parterna. Det måste dessutom uppfylla eventuella ytterligare formkrav som uppställs av 

någon av partnernas hemviststats lag, förutsatt att den staten är en EU-medlemsstat. 

Det spelar i övrigt ingen roll om den lag som förordningen pekar ut är lagen i en 

medlemsstat eller lagen i ett tredjeland,235 och den utpekade lagen ska tillämpas på all 

egendom som blir föremål för de förmögenhetsrättsliga verkningarna.236 Den tillämpliga 

lagen reglerar bland annat klassificering av partnernas egendom i olika kategorier, en 

partners ansvar för den andras skulder, materiell giltighet av ett partnerskapsförord, och 

delning, fördelning och avveckling av egendom till följd av partnerskapets upplösning.237 

Det innebär att förfarandet för att välja tillämplig lag för partners 

förmögenhetsförhållanden har förenklats, och att partnerna endast kan välja en lag som 

tillerkänner deras relation förmögenhetsrättsliga effekter. Anslutande stater är också 

 
234 Art. 69(3) partnerförordningen. 
235 Art. 20 partnerförordningen. 
236 Art. 21 partnerförordningen. 
237 Art. 27 partnerförordningen. 
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bundna av att lagen tillämpas på all egendom. Förutsebarheten angående tillämplig lag på 

förmögenhetsförhållandena bör därmed öka väsentligt. 

Om partnerskapet prövas av ett annat land än registreringsstatens domstol löper de 

som visats ovan risken att domstolen vägrar tillämpa den utländska lagen med hänsyn till 

ordre public. Med tanke på att Pacs till stor del liknar det svenska samboskapet bör det 

problemet dock inte aktualiseras i en svensk domstol. Samma resonemang gör sig 

gällande för det äktenskapsliknande svenska partnerskapet, eftersom samkönade 

äktenskap idag tillåts i Frankrike. 

 

9.4 Utvärdering 

Martiny är enligt min mening optimistisk i sitt antagande att registrerade partner bör 

reglera effekterna av sitt förhållande själva. För de som väljer tillämplig lag efter den 29 

januari 2019 står sig hans poäng mycket väl, och situationen har förtydligats betydligt i 

och med partnerförordningen. Det förutsätter dock att partnerna både är medvetna om att 

deras situation är oförutsebar, och om att de har möjlighet att avtala om tillämplig lag på 

sina förmögenhetsförhållanden. Dessutom är det förmodligen inte självklart för partnerna 

att navigera i de olika regelverk som finns. Det är möjligt att det är otydligt för partnerna 

att de, om de gör ett lagval, kommer att omfattas av partnerförordningen i stället för av 

nationell reglering. Som visats ovan är även den föreslagna lösningen att nyregistrera 

relationen otillfredsställande. 

 

10 Avslutande sammanfattning och reflektioner 

10.1 Sammanfattning 

Syftet med det här arbetet har varit att utvärdera situationen för registrerade partner med 

anknytning till flera länder. Det har framförallt handlat om partnernas 

förmögenhetsförhållanden, och vilken lag som ska tillämpas på dem i svensk-franska 

relationer. 
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Arbetet har illustrerat den stora variationen i ländernas partnerskapsregleringar, 

särskilt med hänsyn till partnerskapens funktion och olika förmögenhetsrättsliga följder. 

Ett stort antal partnerskap har registrerats innan den 30 januari 2019, och omfattas därför 

inte av partnerförordningens regler om tillämplig lag. Partnerna kommer i stället, till allra 

största del, omfattas av den nationella IP-rätten. 

 De registrerade partnerskapen har mycket olika karaktär och betydelse i sina 

respektive registreringsländer. I Sverige utgjorde det registrerade partnerskapet mer eller 

mindre ett äktenskap för samkönade par, medan det franska registrerade partnerskapet, 

Pacs, är en formaliserad relation med mindre omfattande effekter än ett äktenskap. 

Partnerskapens olika uppbyggnad kan ge upphov till många frågor när registrerade 

partner flyttar över landsgränserna. Särskilt kan det vara komplicerat att avgöra vilka av 

den mottagande statens lagar som ska tillämpas på partnerskapen – De som gäller för 

registrerade partnerskap, för äktenskap, eller för sammanboende par? 

 Både i Sverige och i Frankrike förespråkas liknande metoder för att kvalificera de 

registrerade partnerskapen. I stället för att utgå från terminologi, så ska det främmande 

partnerskapet effekter och betydelse i registreringslandets rättssystem analyseras, för att 

sedan jämföras med de relationer som existerar i den mottagande staten. Det sker för att 

relationen ska kunna placeras in på en lämplig plats i det mottagande landets rättssystem. 

Det innebär att franska Pacs, som är en mindre omfattande relationsform än äktenskapet, 

troligen skulle behandlas som ett samboförhållande enligt svensk materiell och IP-rätt. 

Likaså skulle det svenska registrerade partnerskapet, som har samma följder som ett 

äktenskap, antagligen behandlas som ett äktenskap enligt fransk lag. Det framgår dock 

inte uttryckligen av något av ländernas regleringar. Metoderna framgår i stället till största 

del i juridisk doktrin. Det kan därför antas vara svårt för de registrerade partnerna att 

känna till de omständigheterna. Därmed är det också komplicerat för dem att själva 

avgöra vilka förmögenhetsrättsliga effekter deras relation kommer att få vid en flytt till 

ett annat land. 

Oförutsebarheten i den nationella IP-rätten och den materiella rätten har därför 

pekats ut som ett problem för registrerade partner. Avsaknaden på gemensam reglering 

antas ge upphov till stora ekonomiska konsekvenser och kan dessutom utgöra ett hinder 

för den fria rörligheten. Många författare håller mycket riktigt med om att 
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oförutsebarheten är just ett sådant hinder. De författare vars bidrag har presenterats i det 

här arbetet är dock överlag överens om att hindret som uppstår för registrerade partner 

sannolikt är godtagbart i förhållande till EU-rätten. Det anses nämligen att de registrerade 

partnerskapens varierande karaktär medför att relationen bör analyseras och jämföras med 

de relationsformer som existerar i den mottagande staten innan relationens effekter 

avgörs. Det för att säkerställa att partnerna behandlas på ett ändamålsenligt sätt och att 

relationen får lämpliga effekter. De föreslagna metoderna ligger således mycket nära de 

tillnärmelsesätt som förespråkas i Sverige respektive Frankrike. Respektive land tycks 

därmed inte kunna åläggas några skyldigheter att behandla registrerade partner på ett 

annat sätt för att säkerställa att EU-rätten respekteras. 

 

10.2 Avslutande reflektioner 

Registrerade partner i svensk-franska situationer ska alltså få sina 

förmögenhetsförhållanden prövade enligt regler som gäller för äkta makar respektive 

sambor. Målet är att prövningen ska ske enligt regler som gäller för den relation som är 

närmast jämförbar med det registrerade partnerskapet i fråga. Trots att behandlingen på 

så sätt är rimlig, så kvarstår det faktum att registrerade partner kan ha svårt att själva 

avgöra hur ett mottagande land kommer att se på deras relation. Svårigheterna kan visa 

sig på många olika nivåer. För det första påverkar kvalifikationen av relationen vilket IP-

rättsligt regelverk som ska tillämpas, och således hur den tillämpliga lagen ska avgöras. 

De olika alternativ vi har mötts av i det här arbetet inkluderar nationella IP-rättsliga 

regleringar som är gemensamma för flera relationsformer (LIMF), nationell IP-rättslig 

reglering som specifikt rör registrerade partnerskap (art. 515-7-1 i civilkoden), EU-

rättsliga regleringar för avtalsförpliktelser (Rominstrumenten), samt internationella 

instrument som berör äktenskap (1978 års Haagkonvention). För det andra är olika 

regelverk baserade på olika anknytningsfaktorer. Exempelvis pekas registreringslandets 

lag ut som tillämplig enligt vissa regelverk, i andra regelverk är det i stället hemviststatens 

lag. För det tredje kan osäkerhet uppstå om partnerskapen omfattas av nationella 

erkännanderegler, och vad det har för betydelse i praktiken. Kvalifikationen påverkar till 

sist tillämpningen av den materiella rätten, när frågor om de registrerade partnernas 

förmögenhetsförhållanden ska prövas i sak. 
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Otydligheterna har till stor del fått sitt svar eller diskuterats i den juridiska 

doktrinen. Med många led som vart och ett har flera vägval är det dock komplicerat för 

registrerade partner att själva förutse hur deras relation kommer att behandlas. Det kan 

från partnernas perspektiv vara otydligt om de kommer att ses som registrerade partner i 

den mottagande statens ögon, eller om deras relation kommer att betraktas på ett annat 

sätt när det inte framgår på ett tydligt sätt. Det finns också, som har påtalats i den 

konsekvensstudie som presenterades i arbetets början, en risk för att partnerna rent av är 

omedvetna om de problem som kan uppstå. På grund av osäkerheterna kan det också vara 

svårt för partnerna att veta hur de själva kan reglera sina förmögenhetsförhållanden för 

att deras situation ska bli mer förutsebar. Det hade enligt min mening varit önskvärt att 

respektive lands tillnärmelsesätt framgick tydligare för de personer som faktiskt omfattas 

av reglerna. Det framstår i stället som att partnernas mest solida alternativ är att komma 

överens om tillämplig lag vid en tidpunkt efter den 29 januari 2019, för att på så vis 

omfattas av partnerförordningen. På så vis kan partnerna vara säkra på att den nationella 

IP-rätten inte kommer att tillämpas på deras situation. Förhoppningsvis kommer de själva 

även kunna avgöra om deras val av tillämplig lag är giltigt. Partner som fortsätter att 

omfattas av reglerna i den nationella IP-rätten löper i stället risk att de kostsamma 

processer som illustrerats i början av det här arbetet kan bli verklighet för dem.
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