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ju.L2@regeringskansliet.se 

 

Dnr: Ju2017/09017/L2 

 

Stockholm den 21 februari 2018 

 

Remissyttrande gällande SOU 2017:90, ”Makars, registrerade partners och sambors 

förmögenhetsförhållanden i internationella situationer” (Ju2017/09017/L2) 

 

Svenskar i Världen har beretts möjlighet att yttra sig över betänkandet ”Makars, 

registrerade partners och sambors förmögenhetsförhållanden i internationella situationer 

(SOU 2017:90)”.  

 

Sammanfattning 

 

Svenskar i Världen bifaller förslaget i betänkandet om att samtliga bestämmelser 

avseende internationella frågor om makars, registrerade partners och sambors 

förmögenhetsförhållanden samlas i en ny svensk lag, lag om internationella frågor 

rörande makars, registrerade partners och sambors förmögenhetsförhållanden jämte 

följdändringar i äktenskapsbasbalken mm. 

 

Yttrande 

 

Svenskar i Världen konstaterar att utredningen föreslår de författningsändringar och 

andra åtgärder som förordningarna (2016/1103 och 2016/1104) om makars respektive 

registrerade partners förmögenhetsförhållanden ger anledning till.  

 

Svenskar i Världen välkomnar att de båda förordningarna fördjupar samarbetet mellan 

de deltagande medlemsstaterna inom EU. Övergången till en tillämpning av 

oföränderlighetsprincipen för att avgöra frågan om tillämplig lag är dock en 

genomgripande förändring som förordningarna för med sig i svensk internationell 

privaträtt. 

 

Förordningarna om makars respektive registrerade partners förmögenhetsförhållanden 

kommer att bli direkt tillämpliga i Sverige. Till trots för förordningarna finns enligt 

utredningen ett behov av ytterligare svenska bestämmelser på området så som 

bestämmelser som kompletterar förordningarna och bestämmelser som införlivar 

bestämmelser om makars förmögenhetsförhållanden i de nordiska konventionerna samt 

bestämmelser som reglerar internationella frågor om sambors 

förmögenhetsförhållanden. Svenskar i Världen ser härvid positivt på att man genom det 

svenska lagförslaget som utgångspunkt får en mer sammanhållen och lättöverskådlig 

lagstiftning i Sverige. Svenskar i Världen tillstyrker vidare förslaget att krav om datering av 

äktenskapsförord, bodelningsavtal och föravtal skrivs in i äktenskapsbalken. 
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Internordiska bestämmelser om makars förmögenhetsförhållanden. 

 

Enligt förordningen om makars förmögenhetsförhållanden kommer Sverige genom ett 

undantag i förordningen kunna fortsätta tillämpa samtliga internordiska bestämmelser i 

förhållande till Danmark, Norge och Island. När en fråga om makars 

förmögenhetsförhållanden rör förhållandet mellan Sverige och Finland skall istället 

bestämmelserna om internationell behörighet och tillämplig lag i förordningen tillämpas. 

Sverige kan dock tillämpa de internordiska bestämmelserna om erkännande och 

verkställighet i förhållande till samtliga nordiska länder. Detta förhållande ger i 

sammanhanget en splittrad bild som kan leda till osäker tillämpning även om 

bestämmelser i frågan finns i den nya svenska lagen. 

 

För Svenskar i Världen,  
 

 
 

Karin Ehnbom-Palmquist 

Generalsekreterare 
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