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Sammanfattning 

EU:s institutioner bereder för närvarande en förordning innehållandes internationellt privat- 

och processrättsliga regler i mål om makars förmögenhetsförhållanden. Det senast 

presenterade textförslaget (kompromissförslaget) lades fram av Italien den 10 november 2014. 

 

Uppsatsen har två syften. För det första syftar den till att synliggöra vissa av de 

gränsdragnings- och tillämpningsproblem som skulle uppstå om kompromissförslaget skulle 

antas i dess nuvarande utformning. För det andra syftar uppsatsen till att erbjuda lösningar på 

de problem som identifieras. Uppsatsens fokus ligger på följande aspekter av förslaget: 

 

• Materiellt tillämpningsområde. 

• Domsrättsreglering i mål med anledning av en makes död. 

• Lagvalsreglering. 

• Förbehållen för internationellt tvingande regler och ordre public. 

 

För det första kan förordningens gränsdragning gentemot inomstatliga tvister och underhålls-

frågor vålla problem. För att minska dessa problem bör det i en artikel anges att förordningen 

endast är tillämplig på tvister som har internationell anknytning och att en tillräcklig 

internationell anknytning föreligger om en av makarna innehar tillgångar som är belägna 

utomlands. För att avgränsa förordningens tillämpningsområde gentemot underhållsfrågor bör 

nationella domstolar följa den metod som anvisades i van den Boogard. Denna metod är bland 

annat adekvat för att kvalificera avtal mahr (islamisk brudpenning). Det är däremot inte 

möjligt att använda metoden för att kvalificera en dom i vilken 12 kap. 1 § äktenskapsbalken 

(skevdelningsregeln) har tillämpats. Enligt min mening bör i så fall den nationella domstolen 

göra en helhetsbedömning utifrån svaren på följande frågeställningar: 

 

1. Vilket är originaldomens huvudsakliga syfte? 

2. I vilken utsträckning beaktas makarnas behov och förmåga i originaldomen? 

 

För det andra är domsrättsreglering av mål med anledning av makes död problematiska. Art. 

3 i kompromissförslaget hänvisar nämligen till arvsförordningen, vilket i praktiken kan leda 

till att den avlidnes barn gynnas på bekostnad av den efterlevande maken. Enligt min mening 
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bör denna problematik minskas genom att den efterlevande maken ges en exklusiv rätt att 

avgöra om lagvalsreglerna i arvsförordningen eller i art. 5 kompromissförslaget ska tillämpas 

i ett mål om makarnas förmögenhetsförhållanden. 

 

För det tredje kan kompromissförslagets lagvalsregler leda till problematik. Eftersom deras 

utformning skiljer från lagvalsreglerna i arvsförordningen och 2007 års Haagprotokoll finns 

det en risk att en make över- eller underkompenseras ekonomiskt. Risken kan minskas genom 

att makarna ingår ett lagvalsavtal eller genom att en domare tillämpar en nationell 

jämkningsregel eller en EU-rättslig flyktklausul (t.ex. art. 5 i 2007 års Haagprotokoll). För att 

ytterligare minska risken för att över- och underkompensation bör en flyktklausul införas i 

förslaget till förordning om makars förmögenhetsförhållanden.   

 

En viss lagvalsregel är särskilt problematisk, nämligen art. 20a.3 i kompromissförslaget 

(hemvistbytesregeln). Artikeln har en bristande flexibilitet och bör därför förändras på 

följande vis: 

 

1. Rekvisitet ”undantagsvis” bör avlägsnas. Istället bör den i punkt 2 föreslagna 

tidsgränsen spegla den restriktivitet som önskas.  

2. Istället för att lagen i makarnas nya hemvistland ska bli tillämplig efter en ”avsevärt 

mycket längre tid” bör en fast tidsgräns införas. 

3. Det bör förtydligas vad som avses med kravet på att makarna ska ha åberopat lagen i 

den andra staten för att ordna eller planera sina förmögenhetsförhållanden. 

 

Enligt min mening är det lämpligt att hämta vägledning till hur tidsgränsen (se punkt 2) bör 

utformas i 4 § andra stycket lagen (1990:272) om internationella frågor rörande makars och 

sambors förmögenhetsförhållanden. 

 

För det fjärde finns problematik med anknytning till kompromissförslagets förbehåll för 

internationellt tvingande regler och ordre public. Av resonemanget framgår att lagstiftaren 

måste föra ett detaljerat resonemang (a detailed assessment) för att 7 kap. 4–9 §§, 11 kap. 8 § 

och 12 kap. 1–3 §§ äktenskapsbalken (1987:230) ska kunna betecknas som internationellt 

tvingande även efter att förordningen har trätt i kraft. Slutligen dras slutsatsen att det är 

önskvärt att ramarna är snäva när det gäller en nationell domstols möjligheter att underlåta att 

tillämpa utländsk rätt som ger rättskraft åt avtal om mahr.    
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Förord 

När jag sommaren 2011 fick mitt antagningsbesked till juristprogrammet hade jag knappt ens 

en aning om vad juridik var för något. Jag visste att gillade att skriva och tänkte att ”det är väl 

något som en sån där advokat håller på med”. När jag väl började programmet trivdes jag från 

dag ett och det är nog därför jag sedan dess har fortsatt att plugga utan att ta några studie-

uppehåll. 

 

Jag vill rikta ett särskilt tack till professor Maarit-Jänterä Jareborg och docent Marie Linton 

för att ni väckte mitt intresse för den internationella privat- och processrätten under den kurs 

inom det här rättsområdet som ni inrättade vårterminen 2015. Jag är även mycket tacksam för 

de synpunkter och kloka råd som min handledare jur. dr. Mosa Sayed har delat med sig av.  

 

Det är en mycket rolig och lärorik period som jag tar avsked av med den här uppsatsen. Jag 

har fått uppleva många lyckliga stunder, men också perioder som har varit präglade av stress 

och intensivt arbete. Jag är evigt tacksam för allt det stöd som jag under denna tid har fått från 

mina vänner och min familj.  

 

 

For my dreams I hold my life.  
 

 

Uppsala, januari 2016 
 

Fredrik Mattsson 
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Förkortningar 

Arvsförordningen 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. 

Bryssel I-förordningen Rådets förordning (EG) nr 44/2001 av den 22 december 

2000 om domstols behörighet och om erkännande och 

verkställighet av domar på privaträttens område. 

Bryssel Ia-förordningen Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 

1215/2012 av den 12 december 2012 om domstols 

behörighet och om erkännande och verkställighet av domar 

på privaträttens område.  

Bryssel II-förordningen Rådets förordning (EG) nr 2201/2003 av den 27 november 

2003 om domstols behörighet och om erkännande och 

verkställighet av domar i äktenskapsmål och mål om 

föräldraansvar samt om upphävande av förordning (EG) nr 

1347/2000. 

Brysselkonventionen 1968 års Brysselkonvention om domstols behörighet och om 

verkställighet av domar på privaträttens område., Europeiska 

gemenskapernas officiella tidning nr C 027, 26/01/1998 s. 

0001 - 0027. 

ECR European Court Reports (rättsfallsamling från EG- och EU-

domstolen). 

EG Europeiska gemenskapen. 

EU Europeiska unionen. 

EUT Europeiska unionens officiella tidning. 

FEU Fördraget om Europeiska unionen (konsoliderad version 

2012). 

 



 

 

 

 

 

2 

FEUF Fördraget om Europeiska unionens funktionssätt 

(konsoliderad version 2012). 

Handelsagenturdirektivet Rådets direktiv 86/653/EEG av den 18 december 1986 om 

samordning av medlemsstaternas lagar rörande självständiga 

handelsagenter. 

HD Högsta domstolen. 

Kommissionens förslag KOM(2011) 126, Förslag till rådets förordning om domstols 

behörighet, tillämplig lag samt erkännande och 

verkställighet i mål om makars förmögenhetsförhållanden. 

Kompromissförslaget 15275/14 JUSTCIV 281, Förslag till rådets förordning om 

domstols behörighet, tillämplig lag samt erkännande och 

verkställighet i mål om makars förmögenhetsförhållanden – 

kompromisstext. 

LIMF Lag (1990:272) om internationella frågor rörande makars 

och sambors förmögenhetsförhållanden. 

NJA Nytt juridiskt arkiv. 

Romkonventionen Konvention om tillämplig lag för avtalsförpliktelser öppnad 

för undertecknande i Rom den 19 juni 1980, Europeiska 

gemenskapernas officiella tidning nr L 266 , 09/10/1980 s. 

0001 – 0019. 

Rådet Europeiska unionens råd. 

SvJT Svensk juristtidning. 

Underhållsförordningen Rådets förordning (EG) nr 4/2009 av den 18 december 2008 

om domstols behörighet, tillämplig lag, erkännande och 

verkställighet av domar samt samarbete i fråga om 

underhållsskyldighet. 

Utstationeringsdirektivet Europaparlamentets och rådets direktiv 96/71/EG av den 16 

december 1996 om utstationering av arbetstagare i samband 

med tillhandahållande av tjänster. 
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1 Introduktion 

1.1	Inledning	

Premiären drar sig allt närmare. Den har potential att bli såväl en 

internationell kioskvältare som en klassiker. Det finns förväntningar om att 

den kommer att påverka miljontals människors liv. Under mer än fem år har 

den klippts och justerats för att kunna nå upp till sin fulla potential. Bakom 

den står inte mindre än Europas mäktigaste institution och den kommer att ha 

premiär i 25 stater samtidigt. Datumet är dock ännu okänt.1 

 

Den inledande texten handlar om Rådets förordning om domstols behörighet, tillämplig 

lag samt erkännande och verkställighet i mål om makars förmögenhetsförhållanden2. 

Denna har i skrivande stund inte antagits, men flera förslag till förordningstext bereds 

för närvarande av EU:s institutioner.  

 

Bakgrunden till förordningen är att det idag är mycket vanligt att personer med olika 

medborgarskap ingår äktenskap med varandra. År 2007 fanns inom EU 16 miljoner 

sådana äktenskap (benämnda internationella äktenskap).3 Samma år upplöstes 527 000 

internationella äktenskap på grund av äktenskapsskillnad eller dödsfall. Efter att ett 

äktenskap har upplösts kan makarna träffa en uppgörelse utan att några internationellt 

privat- och processrättsliga frågeställningar behöver aktualiseras. I andra fall kan 

emellertid makarna hamna i en tvist i vilken det är nödvändigt för parterna, ombuden 

och domarna att ta ställning till vilken domstol som har domsrätt och vilken lag som är 

tillämplig. I så fall måste de konsultera ett komplext internationellt privat- och process-

                                                
1 Egenförfattad illustrativ beskrivning av förordningen om makars förmögenhetsförhållanden.  
2 Se KOM(2011) 126, Förslag till rådets förordning om domstols behörighet, tillämplig lag samt 
erkännande och verkställighet i mål om makars förmögenhetsförhållanden. 
2 Se KOM(2011) 126, Förslag till rådets förordning om domstols behörighet, tillämplig lag samt 
erkännande och verkställighet i mål om makars förmögenhetsförhållanden. 
3 SEC(2011) 327, Commission staff working document accompanying document to the proposal for a 
Council Regulation on jurisdiction, applicable law and the recognition and enforcement of decisions in 
matters of matrimonial property regimes and the proposal for a Council Regulation on jurisdiction, 
applicable law and the enforcement of decisions regarding the property consequences of registered 
partnerships – Impact Assessment, s. 59. 
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rättsligt regelverk som skiljer sig åt mellan medlemsstaterna. Dessutom kan praktiska 

svårigheter tillkomma om en del av makarnas egendom är belägen utomlands. 

 

Kommissionen har uppskattat att de rättsliga problem som kan kopplas till 

internationella äktenskap årligen ger upphov till cirka 940 miljoner euro i kostnader.4 

Siffran inkluderar problem som uppstår i samband med att äktenskap ingås och 

upplöses samt problem som uppstår under pågående äktenskap.5 Kommissionen anger 

att problemen uppstår som en följd av bland annat bristande kunskap vid förvaltning 

och uppdelning av tillgångar, parallella processer i olika medlemsstater och otillräckliga 

regler för erkännande och verkställighet av utländska avgöranden.6 För att minska de 

nämnda problemen har kommissionen lagt fram ett förslag till förordning om makars 

förmögenhetsförhållanden, vilket har överlämnats till Europeiska unionens råd (rådet).7 

Även Europaparlamentet har presenterat ett eget förslag till förordning.8 Slutligen har 

det dåvarande ordförandelandet Italien presenterat ett textförslag som utgör en 

kompromiss mellan rådets och Europaparlamentets förslag.9 

 

Mot bakgrund av de problem som dagens situation ger upphov till synes det finnas ett 

stort behov av behörighets-, lagvals- och erkännanderegler för mål om makars 

förmögenhetsförhållanden. En förordning som reglerar sådana frågor är därför enligt 

min mening välbehövlig. Samtidigt måste understrykas att den föreslagna förordningen 

till skillnad från exempelvis Bryssel Ia-förordningen10 inte bygger på en tidigare EU-

rättsakt, utan utgör en nyskapelse på ett område som tidigare inte har reglerats av något 

internationellt instrument. Dessutom är förordningens innehåll mycket komplext. Mot 

bakgrund av dessa omständigheter finns en risk att artiklarna i de presenterade förslagen 

varken harmoniserar perfekt med varandra eller med andra EU-rättsliga instrument. Det 

                                                
4 SEC(2011) 327, s. 59. 
5 A.st. 
6 SEC(2011) 327, s. 60 f. 
7 KOM(2011) 126, Förslag till rådets förordning om domstols behörighet, tillämplig lag samt erkännande 
och verkställighet i mål om makars förmögenhetsförhållanden. 
8 P7_TA(2013)0338, Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 10 september 2013 om utkastet 
till rådets förordning om domstols behörighet, tillämplig lag samt erkännande och verkställighet i mål om 
makars förmögenhetsförhållanden. 
9 15275/14 JUSTCIV 281, Förslag till rådets förordning om domstols behörighet, tillämplig lag samt 
erkännande och verkställighet i mål om makars förmögenhetsförhållanden – kompromisstext.  
10 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1215/2012 av den 12 december 2012 om domstols 
behörighet och om erkännande och verkställighet av domar på privaträttens område.  
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finns därför anledning att närmare granska de förordningsförslag som har presenterats. 

Detta är särskilt angeläget eftersom de presenterade textförslagen endast har behandlats 

i begränsad utsträckning inom rättsvetenskapen. I svensk doktrin nämns endast i 

förbigående att en förordning om makars förmögenhetsförhållanden är under 

beredning.11 

 

1.2	Syfte	och	avgränsning	

I centrum för uppsatsen står Italiens kompromissförslag eftersom det är det senast 

presenterade förslaget till förordning om makars förmögenhetsförhållanden. Mer 

specifikt har uppsatsen huvudsakligen två syften. För det första syftar den till att 

synliggöra de gränsdragnings- och tillämpningsproblem som kan uppstå om 

kompromissförslaget skulle antas i sin nuvarande form. 

 

För det andra syftar uppsatsen till att erbjuda lösningar på de problem som identifieras. 

Tänkbara lösningar diskuteras i de avslutande avsnitten i kapitel 4–7. Det diskuteras om 

problematiken kan minskas genom att förordningstexten ändras, genom att domstolar 

applicerar en viss typ av rättstillämpning och genom att lagstiftaren gör vissa förarbets-

uttalanden. Uppsatsen är därför av intresse för såväl lagstiftare som rättstillämpare.  

 

Eftersom kompromissförslaget är mycket komplext är det inte möjligt att inom ramen 

för den här uppsatsen behandla alla problem som förslaget kan ge upphov till. Därför 

har en avgränsning gjorts till ett begränsat antal frågeställningar. Det framgår i 

nästkommande avsnitt vilka dessa frågeställningar är och varför jag har valt just dessa. I 

allmänhet kan det dock redan här noteras att frågeställningarna synliggör de enligt min 

mening mest graverande problem som har anknytning till kompromissförslagets 

ordalydelse eller dess framtida tillämpning. 

 

1.3	Frågeställningar	och	disposition	

Internationell privat- och processrätt är ett rättsområde med många egenheter. Kapitel 2 

introducerar därför läsaren till det här rättsområdet. I kapitlet förklaras även varför 

                                                
11 Se Bogdan, Michael, Svensk internationell privat- och processrätt, 8 uppl., 2014, Norstedts Juridik, s. 
183. 
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svenska domstolar ibland tillämpar utländsk rätt och vad hemvistkriteriet i praktiken 

innebär. 

 

Kapitel 3 introducerar lagen (1990:272) om internationella frågor rörande makars och 

sambors förmögenhetsförhållanden (LIMF) och de förslag till förordning som har 

presenterats. Kapitlets tyngdpunkt ligger på förordningsförslagen. 

 

Uppsatsens ”kärna” utgörs av kapitel 4–7. Vart och ett av dessa kapitel inleds med en 

rättsutredning som syftar till att synliggöra de problem som kan aktualiseras när 

förordningen ska tillämpas. Efter varje rättsutredning följer ett avsnitt i vilket de 

slutsatser som har dragits diskuteras och tänkbara lösningar för att minska 

problematiken presenteras. 

 

Kapitel 4 handlar om de gränsdragningsproblem som kan uppstå när en domstol ska ta 

ställning till vilka situationer som faller inom eller utom ramen för förordningens 

tillämpningsområde. Det synes särskilt svårt att avgränsa förordningens tillämpnings-

område gentemot de nationellt reglerade inomstatliga tvisterna och EU:s underhålls-

förordning12. Resonemanget kretsar därför kring följande frågeställningar:  

 

• Hur avgränsas förordningens tillämpningsområde gentemot inomstatliga 

tvister?  

 

• Hur avgränsas förordningens tillämpningsområde gentemot underhålls-

förordningen? 

 

Kapitel 5 inleds med en redogörelse för kompromissförslagets domsrättsregler. De 

regler som reglerar domsrätten i mål som uppkommer med anledning av äktenskaps-

skillnad är konventionellt utformade. Risken för att dessa regler ska ge upphov till 

problematik torde därför vara liten. Art. 3, som reglerar domsrätten i mål med anledning 

av en makes död, har dock en betydligt mer särpräglad utformning. Artikeln fastslår 

                                                
12 Rådets förordning (EG) nr 4/2009 av den 18 december 2008 om domstols behörighet, tillämplig lag, 
erkännande och verkställighet av domar samt samarbete i fråga om underhållsskyldighet. 
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nämligen att den domsrätt som framgår av arvsförordningen13 ska avgöra vilken 

domstol som har behörighet i efterföljande mål om makars förmögenhetsförhållanden. 

Denna speciella domsrättsregel granskas därför närmare i avsnitt 5.1.2. Närmare 

bestämt utreds i det här avsnittet följande frågeställning:  

 

• Är domsrättens anknytning till arvsförordningen problematisk?  

 

Kapitel 6 handlar om kompromissförslagets lagvalsregler. Dessa presenteras 

översiktligt i avsnitt 6.1.1. Med tanke på att lagvalsreglerna i kompromissförslaget 

skiljer sig från lagvalsreglerna i 2007 års Haagprotokoll14 och arvsförordningen15 utreds 

i avsnitt 6.1.2 om det finns en risk för ekonomisk över- eller underkompensation och 

vad detta i så fall innebär. Art. 20a.3 (hemvistbytesregeln) var en nyhet i kompromiss-

förslaget och fanns alltså inte med i kommissionens förslag till förordning. Med hänsyn 

till detta och till att hemvistbytesregeln har en mycket särpräglad utformning utreds den 

här regeln ingående i avsnitt 6.1.3 och 6.1.4. Mer bestämt besvaras följande 

frågeställningar: 

 

• Finns det en risk för ekonomisk över- eller underkompensation? 

 

• Är hemvistbytesregeln förutsebar? 

 

• Är hemvistbytesregelns snäva tillämpningsområde problematiskt? 

 

Kapitel 7 handlar om förbehållen för internationellt tvingande regler och ordre public. I 

avsnitt 7.1.1 behandlas förbehållet för internationellt tvingande regler och i vilken mån 

den tillåter att äktenskapsbalken tillämpas när den aktuella lagvalsregeln pekar ut 

utländsk rätt. Denna fråga har nämligen en stor praktisk betydelse. En annan materiellt 

                                                
13 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. 
14 Art. 1–8 i Protocol of 23 November 2007 on the Law Applicable to Maintenance Obligations. Detta är 
tillämpligt inom EU enligt art. 15 underhållsförordningen. 
15 Kapitel III i 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. 
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närliggande bestämmelse är ordre publiv-förbehållet, vars förhållande till avtal om mahr 

(islamisk brudpenning) utreds i avsnitt 7.1.2. Med tanke på den ökade immigrationen 

till Europa från andra delar av världen blir det nämligen allt viktigare att klargöra i 

vilken mån typfrämmande rättsinstitut står sig i en europeisk kontext.  Resonemanget 

kretsar alltså kring följande frågeställningar: 

 

• I vilken mån är äktenskapsbalken internationellt tvingande?  

 

• Hur förhåller sig ordre public-förbehållet till avtal om mahr?   

 

Kapitel 8 innehåller några avslutande reflektioner som avrundar uppsatsen. 

 

1.4	Metod	och	material	

Eftersom förordningen om makars förmögenhetsförhållanden bereds inom EU används 

huvudsakligen en EU-rättslig metod i uppsatsen. Det innebär att fördragen konsulteras i 

första hand och att rättsfall från EU-domstolen, förordningar och direktiv beaktas i 

andra hand.16 Dessa rättskällor tolkas utifrån deras tillkomst, syften och systematik.17 

Vidare har det upprättats flera dokument under beredningen av förordningsförslagen. 

Sådana dokument benämns förarbeten och när det gäller sådana kan konstateras att de 

traditionellt inte har haft någon stark ställning inom EU-rätten.18 I den här uppsatsen tas 

inte ställning till huruvida EU-institutionernas förarbeten utgör bindande rättskällor. Det 

bör dock noteras att EU-domstolen på senare år har hänvisat till förarbeten i flera 

domar.19 Förarbetena kan sålunda ge vägledning till hur EU-domstolen sannolikt 

kommer att tolka förordningen efter att den har antagits. Dessutom kan förarbetena ge 

viktig information om vilka ändamål som bär upp de olika artiklarna. 

 

                                                
16 Reichel, J., EU-rättslig metod, i Korling, F., och Zamboni, M. (red.), Juridisk metodlära, 2013, 
Studentlitteratur, s. 109–140, på s. 110 ff. 
17 Se bl.a. mål C-386/05, Color Drack GmbH v Lexx International Vertriebs GmbH, [2007], ECR            
I-03699, mål C-204/08, Peter Rehder v Air Baltic Corporation, [2009] ECR I-06073, mål C-381/08, Car 
Trim GmbH v KeySafety Systems Srl., [2010] ECR I-01255, och mål C-19/09, Wood Floor Solutions 
Andreas Domberger GmbH v Silva Trade SA, [2010] ECR I-02121. 
18 Reichel, J., EU-rättslig metod, i Korling, F., och Zamboni, M. (red.), Juridisk metodlära, 2013, 
Studentlitteratur, s. 109–140, på s. 127. 
19 A.st. 
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Det ligger utom ramen för uppsatsen att göra några ingående komparativa studier. 

Istället redogörs endast för nationell rätt och nationella rättsfall i den mån det är 

nödvändigt för att författaren ska kunna besvara frågeställningarna. För att fastställa vad 

som är gällande svensk rätt används den traditionella rättsdogmatiska metoden, d.v.s. 

lag, rättspraxis, förarbeten och doktrin beaktas.20 

 

I uppsatsens diskussionsavsnitt kommenteras hur frågeställningarna har besvarats. 

Diskussionsavsnitten har i stor utsträckning en de lege ferenda-karaktär, vilket innebär 

att författaren resonerar kring frågan om vad rätten bör vara. 

 

Vidare kan anmärkas att för att det ska vara möjligt för läsaren att tillgodogöra sig 

uppsatsen är det nödvändigt att han eller hon har tillgång till vissa delar av Italiens 

kompromissförslag. Av denna orsak är kompromissförslagets ingress och kapitel I–III 

bilagda till uppsatsen. Det bör slutligen noteras att vissa artiklar i kompromissförslaget 

avviker från hur artiklar normalt benämns i EU-rättsliga instrument, t.ex. finns en artikel 

som är benämnd 20a och en annan som är benämnd 20aa. Dessa artiklar ska inte 

förväxlas med de uppräkningar som förekommer i förslaget, se exempelvis art. 2.1 a)–f) 

eller art. 5 a)–d). 

 

 

  

                                                
20 Kleineman, J., Rättsdogmatisk metod, i Korling, F., och Zamboni, M. (red.), Juridisk metodlära, 2013, 
Studentlitteratur, s. 21–45, på s. 21. 
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2 Internationell privat- och processrätt 

2.1	Rättsområdet	

”Land ska med lag byggas” var kung Karl XV:s valspråk och detta är visserligen sant i 

det avseendet att våra lagar utgör viktiga fundament för kungariket Sverige. Det 

förhåller sig vidare på det viset att svenska domare normalt sett använder sig av den 

svenska lagboken när de utövar sin dömande verksamhet. Dock har lagstiftaren i vissa 

situationer ansett att det är mer lämpligt att de svenska domarna i vissa fall istället 

dömer utifrån utländska lagar. Det kan t.ex. röra sig om en tvist vid en svensk domstol 

mellan ett par gifta iranier som endast har vistats i Sverige en kortare tid. I en sådan 

situation kan det anses mer lämpligt att tvisten avgörs enligt iranska lagar istället för 

svenska lagar. Den tillämpliga rättsordningen kallas för statut. Normalt sett finns det 

inte utrymme för en domare att skönsmässigt ta ställning till om svensk eller utländsk 

rätt ska tillämpas. Det finns nämligen ett flertal rättsregler som reglerar vilka statut som 

är tillämpliga i olika situationer. Dessa rättsregler kallas lagvalsregler och de studeras 

inom den internationella privaträtten. 

 

En närliggande fråga är om den aktuella domstolen över huvud taget har rätt ta upp den 

aktuella tvisten. Eftersom det skull leda för långt att ge det svenska domstolsväsendet 

behörighet att avgöra alla världens tvister finns det särskilda regler om behörighet, 

jurisdiktion eller domsrätt21 som fastställer när svenska domstolar har rätt att ta upp en 

tvist.22 Studiet av dessa regler sker inom ramen för den internationella processrätten. 

Till rättsområdet hör även bland annat frågor om litispendens23, internationell rättshjälp 

samt erkännande och verkställighet av utländska domar, men dessa frågor ligger utom 

ramen för den här uppsatsen. 

 

                                                
21 Dessa tre begrepp används synonymt i uppsatsen. 
22 En annan sak är att parter världen över med bindande verkan kan ange i lagvalsavtal att svenska 
domstolar ska ha domsrätt, se art. 25 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1215/2012 av 
den 12 december 2012 om domstols behörighet och om erkännande och verkställighet av domar på 
privaträttens område. 
23 Det processrättsliga begreppet litispendens innebär att en domstol, under vissa förutsättningar, inte får 
ta upp en tvist som redan är under prövning av en annan domstol, se t.ex. art. 29 Europaparlamentets och 
rådets förordning (EU) nr 1215/2012 av den 12 december 2012 om domstols behörighet och om 
erkännande och verkställighet av domar på privaträttens område. 
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2.2	Varför	tillämpas	utländsk	rätt?	

Att utländsk rätt i vissa fall tillämpas av svenska domstolar är ett faktum. Detta kan vid 

en första anblick verka besynnerligt. Trots allt har de svenska lagarna antagits efter 

noggrant övervägande av ett demokratiskt valt parlament och det synes därför 

närliggande att betrakta dem som rättvisa. Ändå väljer alltså svenska domare att i vissa 

fall bortse från dessa lagar till förmån för utländska lagar vars utformning det svenska 

folket inte har haft något inflytande över. Det finns dock en förklaring, vilken är 

resultatet av en mer än tusenårig utveckling. För att besvara frågan om varför utländsk 

rätt tillämpas är det därför nödvändigt att redogöra för rättsområdets evolution fram tills 

idag. 

 

Enligt vissa författare uppstod den internationella privat- och processrätten i 1100-talets 

Italien. Rättsområdet går emellertid tillbaka betydligt längre än så.24 Redan i ett dekret i 

det hellenistiska Egypten, daterat cirka 120 år f.Kr., fastslogs att tvister om kontrakt 

som var skrivna på egyptiska skulle avgöras enligt egyptisk lag, medan grekisk rätt 

skulle tillämpas vid tolkning av kontrakt skrivna på grekiska.25 När den romerska rätten 

senare utformades skiljde sig de materiellrättsliga reglerna åt beroende på om tvisten 

stod mellan en romare och en utlänning eller två romare.26 De romerska rättsreglerna 

kodifierades och samlades under 500-talet av Justinianus I i Digestan. Detta verk fick 

förnyad aktualitet under 1100-talet då de italienska s.k. glossatorerna ansåg sig kunna 

uttolka ”den rena rätten” ur det. Vid denna tid skiljde sig lagarna åt betydligt mellan de 

olika stadsstaterna i norra Italien samtidigt som en omfattande handel bedrevs mellan 

dem.27 Därmed infann sig ett behov av lagvalsregler, vilket glossatorerna såg som sin 

uppgift att tillfredsställa. De utformade därför lagvalsregler inspirerade av romersk 

rätt.28 

 

                                                
24 24 Scoles, E. F., Hay, P., Borchers, P. J. och Symeonides, S. C., Conflict of Laws, 3 uppl., 2000, West 
Group, s. 9. 
25 A.st. 
26 A.st. 
27 A.a., s. 10. 
28 A.st. 
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Rättsområdet utvecklades ytterligare av postglossatorerna.29 En av dessa var Bartolus de 

Saxoferrato och han utvecklade den första statutteorin. De Saxoferratos teori stadgade 

att vissa lagar endast skulle gälla inom landsgränserna (sakstatut) medan andra lagar 

även skulle gälla ett lands medborgare när de befann sig utomlands (personstatut).30 

Statutteorin vidareutvecklades inom den franska skolan under 1500-talet.31 En tredje 

kategori skapades, vilken omfattade rättsförhållanden som hade blandad karaktär. Det 

kunde exempelvis röra sig om ett kontrakt som hade ingåtts mellan medborgare i olika 

stadsstater.32 Den internationella privaträtten tog ytterligare ett kliv framåt när 

rättsvetenskapsmän inom den holländska skolan under 1600- och 1700-talet 

argumenterade för att det följde av internationell hövlighet att utländsk rätt skulle 

tillämpas i vissa situationer.33   

  

En av de personer som har haft störst betydelse för den kontinentaleuropeiska 

internationella privaträtten var tysken Friedrich Carl von Savigny (1779–1861).34 Han 

tog avstånd från både statutteorin och den holländska skolan. Istället menade han att 

varje enskilt rättsförhållande hade sitt ”säte” i ett visst land och att detta lands lag därför 

skulle tillämpas på rättsförhållandet.35 Han delade in rätten i olika rättsområden, såsom 

familjerätt, kontraktsrätt och skadeståndsrätt. Därefter fastställde han lagvalsregler för 

dessa utifrån objektiva kriterier som han menade var möjliga att tillämpa oavsett vilket 

lands domstol som tog upp den aktuella tvisten.36 Han tänkte sig att länderna i 

västvärlden skulle kunna enas om var respektive rättsförhållande hade sitt ”säte”.37 

Detta menade han skulle leda till en situation där det inte skulle spela någon roll i vilket 

                                                
29 Jänterä-Jareborg, M., Cross-border Family Cases and Religious Diversity: What can Judges do?, i 
Shah, P., Foblets, M.C. och Rohe, M. (red.), Family, Religion and Law, 2014, Ashgate, s. 143–164, på s. 
157 och Scoles, E. F., Hay, P., Borchers, P. J. och Symeonides, S. C., Conflict of Laws, 3 uppl., 2000, 
West Group, s. 10.  
30 Scoles, E. F., Hay, P., Borchers, P. J. och Symeonides, S. C., s. 11. 
31 A.a., s. 13. 
32 A.a., s. 13.  
33 A.a., s.15. 
34 Jänterä-Jareborg, M., Svensk domstol och utländsk rätt: en internationellt privat- och processrättslig 
studie, 1997, Iustus Förlag, s. 55. 
35 Scoles, E. F., Hay, P., Borchers, P. J. och Symeonides, S. C., Conflict of Laws, 3 uppl., 2000, West 
Group, s. 17 och Sayed, M., Islam och arvsrätt i det mångkulturella Sverige: En internationellt 
privaträttslig och jämförande studie, 2009, Iustus förlag, s. 312. 
36 Scoles, E. F., Hay, P., Borchers, P. J. och Symeonides, S. C., Conflict of Laws, 3 uppl., 2000, West 
Group, s. 17. 
37 Jänterä-Jareborg, M., Svensk domstol och utländsk rätt: en internationellt privat- och processrättslig 
studie, 1997, Iustus Förlag, s. 57. 
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land som en kärande väcker talan eftersom lagvalet skulle ske på samma sätt i samtliga 

länder.38 Detta kallas för ett universalistiskt synsätt i motsatt till det partikulariska syn-

sättet.39 Det sistnämnda synsättet utmärks istället av att ett lands lagvalsregler utformas 

utifrån nationella intressen och behov.40 

 

Under 1900-talet och framåt har den förhärskande meningen i Europa varit att utländsk 

rätt inte tillämpas på grund av hövlighet, utan eftersom det är lämpligt.41 Ett exempel 

kan illustrera detta. Låt säga att ett egyptiskt par ingår ett äktenskap i Egypten, flyttar 

till Sverige och ansöker om äktenskapsskillnad efter en kort tid. Makarna har antagligen 

starka etniska och kulturella band till Egypten och därför kan det anses lämpligt att låta 

egyptisk rätt reglera verkningarna av äktenskapsskillnaden.42 

 

Det var även under 1900-talet som von Savignys teori om rättsförhållandens säten på 

allvar fick genomslag. Den ledande europeiska uppfattningen har nämligen sedan 1900-

talet varit ”att varje privaträttsligt förhållande bör vara underkastat lagen i den stat till 

vilken den starkaste (mest relevanta) anknytningen finns”.43 En annan tydligt trend – 

som von Savigny skulle nicka belåtet över – är att det blir allt vanligare med enhetliga 

lagvalsregler i olika länder. Sådana fastställs nämligen allt oftare inom ramen för 

mellanstatliga samarbeten snarare än på nationell nivå.44 Denna utveckling har 

accelererat sedan EU grundades och numera finns flertalet europeiska internationellt 

privat- och processrättsliga bestämmelser i rättsakter från EU.45 Förslagen till 

förordning om makars förmögenhetsförhållanden är ett resultat av den här utvecklingen.  

 

 

                                                
38 Jänterä-Jareborg, M., Svensk domstol och utländsk rätt: en internationellt privat- och processrättslig 
studie, 1997, Iustus Förlag, s. 57. 
39 A.st. 
40 A.a., s. 58.  
41 Bogdan, Michael, Svensk internationell privat- och processrätt, 8 uppl., 2014, Norstedts Juridik, s. 25. 
42 Se även avsnitt 2.3. 
43 Jänterä-Jareborg, M., Svensk domstol och utländsk rätt: en internationellt privat- och processrättslig 
studie, 1997, Iustus förlag, s. 55. Se även Calliess, G.-P., Rome Regulations: Commentary, 2015, Wolter 
Kluwer, s. 729. 
44 Jänterä-Jareborg, M., Svensk domstol och utländsk rätt: en internationellt privat- och processrättslig 
studie, 1997, Iustus förlag, s. 67. 
45 Bogdan, Michael, Svensk internationell privat- och processrätt, 8 uppl., 2014, Norstedts Juridik, s. 17 
och se vidare Strömholm, Stig, ”En gemenskapsrättslig internationell privaträtt? Konsekvenser för 
nordiskt samarbete, lagstiftning och juristutbildning?”, i SvJT 2003, s. 521–536, på s. 522. 
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2.3	Hemvistkriteriet	

Det finns ett flertal kriterier som domstolar ska beakta när de tar ställning till huruvida 

domsrätt föreligger och vilken lag som ska tillämpas. Kriterierna skiljer sig påtagligt 

mellan olika rättsinstrument. Ett visst kriterium är dock särskilt vanligt förekommande i 

såväl nationella som EU-rättsliga instrument, nämligen hemvistkriteriet.46 Mot 

bakgrund av kriteriets stora praktiska betydelse ska det förklaras närmare i det 

föreliggande avsnittet.  

 

I 19 § LIMF framgår att en person har hemvist i ett visst land om han eller hon bor där 

och bosättningen med hänsyn till vistelsens varaktighet och omständigheterna i övrigt 

måste anses stadigvarande. I definitionen är det möjligt att tolka in ett objektivt rekvisit 

och ett subjektivt rekvisit.47 För att en person objektivt sett ska anses ha hemvist i ett 

visst land krävs att han eller hon är bosatt i det, d.v.s. huvudsakligen vistas där.48 Detta 

innebär att en person kan fortsätta ha sin hemvist i ett land även om han eller hon åker 

till ett annat land på en semester- eller uppdragsresa.49 Det subjektiva rekvisitet 

uppställer ett krav på att personen ska ha för avsikt att kvarstanna under åtminstone en 

mycket lång tid (animus remanendi).50 För att fastställa om det subjektiva rekvisitet är 

uppfyllt ska en bedömning göras utifrån de avsikter som en genomsnittsperson i 

motsvarande situation kan förväntas ha.51 

 

I rättsfallet A aktualiserades frågan om hur en domstol ska gå tillväga för att fastställa 

ett barns hemvist i Bryssel II-förordningens mening. I rättsfallet uttalades att följande 

saker ska beaktas för att avgöra var en person har sin hemvist:  

 

Hänsyn [ska] tas till hur varaktig och regelbunden vistelsen i en medlemsstat 

är, förhållandena för vistelsen, skälen till vistelsen, förhållandena och skälen 

                                                
46 Tidigare var det vanligare att internationellt privat- och processrättsliga bestämmelser byggde på 
nationalitetsprincipen, d.v.s. att en persons medborgarskap var utslagsgivande för vilken lag som skulle 
tillämpas, se vidare Jänterä-Jareborg, M., Svensk domstol och utländsk rätt: en internationellt privat- och 
processrättslig studie, 1997, Iustus Förlag, s. 42 ff. 
47 Bogdan, Michael, Svensk internationell privat- och processrätt, 8 uppl., 2014, Norstedts Juridik, s. 134. 
48 A.a., s. 135. 
49 A.a., s. 134. 
50 A.st. 
51 A.st. 
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till att familjen flyttat till den andra medlemsstaten, barnets nationalitet, 

platsen och förutsättningarna för skolgången, barnets språkkunskaper samt 

dess familjeförhållanden och sociala band i denna medlemsstat.52 

 

Det bör slutligen anmärkas att de svenska och EU-rättsliga hemvistbegreppen i 

praktiken torde tolkas på i princip samma sätt.53 EU-domstolens tolkning av hemvist-

begreppet i Bryssel II-förordningen torde därför vara vägledande vid fastställande av en 

persons hemvist enligt såväl andra EU-rättsliga instrument som nationella lagar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                
52 Mål 423/07, A [2009] ECR I-02805, p. 44.  
53 Bogdan, s. 139. 
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3 Rättslig reglering av makars förmögenhetsförhållanden 

3.1	Svensk	rätt	–	LIMF		

De svenska internationellt privat- och processrättsliga reglerna för mål om makars 

förmögenhetsförhållanden finns i LIMF.54 Lagen är enligt 1 § endast tillämplig om det 

finns en internationell anknytning. I 2 och 2 a §§ LIMF finns behörighetsregler. 2 § 

tillämpas på alla typer av mål om makars förmögenhetsförhållanden förutom mål med 

anledning av en makes död som istället regleras av 2 a §.  

 

Lagvalsregler och vissa begränsningar i tillämpningen av utländsk rätt finns i 3–12 §§ 

LIMF. Av 3 § framgår att ett lagvalsavtal är giltigt om det pekar ut lagen i ett land där 

någon av makarna var medborgare eller hade hemvist när avtalet ingicks. Saknas ett 

sådant avtal tillämpas enligt 4 § första stycket LIMF lagen i det land där makarna tog 

hemvist när det gifte sig. Om makarna tar hemvist i ett annat land och är bosatta där i 

minst två tillämpas istället lagen i det här landet. Har båda makarna tidigare haft 

hemvist i detta land eller är medborgare i det är istället det nya landets lag tillämplig 

från den dagen makarna får hemvist i det. 

 

De återstående bestämmelserna i LIMF innehåller undantag från de ovanstående 

huvudreglerna samt kompletterande bestämmelser. Endast vissa av dessa lagrum är av 

relevans för uppsatsen och i så fall behandlas de senare under framställningen. 

  

3.2	Förslagen	till	förordning	om	makars	förmögenhetsförhållanden	

3.2.1 Bakgrund och beredning 

Av principen om EU-rättens företräde följer att en svensk lag måste ge vika för ett EU-

instrument som reglerar samma fråga.55 EU:s institutioner bereder i dagsläget flera olika 

förslag till en förordning som ska innehålla internationellt privat- och processrättsliga 

regler i mål om makars förmögenhetsförhållanden. För att förstå förordningens 
                                                
54 Bryssel II-förordningen och 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 
har även en indirekt betydelse för vissa typer av mål om makars förmögenhetsförhållanden.  
55 Mål 6/64, Flaminio Costa v E.N.E.L., [1964] ECR 01141. 
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bakgrund måste en utgångspunkt tas i fördragen. I art. 3 i fördraget om Europeiska 

unionen (FEU) framgår bland annat att unionen ska främja fred och erbjuda sina 

medborgare ett område med frihet, säkerhet och rättvisa utan inre gränser. Dessa 

ändamål konkretiseras i andra artiklar, av vilka främst art. 67 i fördraget om Europeiska 

unionens funktionssätt (FEUF) är intressant i detta sammanhang. Det framgår i artikelns 

första stycke att unionen ska vara ett område med frihet, säkerhet och rättvisa och att de 

grundläggande rättigheterna och medlemsstaternas rättssystem och rättstraditioner ska 

respekteras. I det fjärde stycket stadgas att EU ska underlätta tillgången till rätts-

väsendet, särskilt genom principen om ömsesidigt erkännande. 

 

För att uppnå de nämnda ändamålen finns flera artiklar som ger EU befogenhet att 

utfärda rättsakter. En artikel som är mycket intressant ur ett internationellt privat- och 

processrättsligt perspektiv är art. 81 FEUF. I den framgår att EU ska utveckla ett 

rättsligt samarbete i civilrättsliga frågor som har gränsöverskridande följder och att detta 

samarbete får avse beslut om harmonisering av medlemsstaternas lagar. Med stöd av 

denna artikel – respektive dess föregångare art. 65 i fördraget om Europeiska 

gemenskapen – har EU på det familjerättsliga området bland annat antagit Bryssel II-

förordningen56, underhållsförordningen57 och arvsförordningen58. Det bör dessutom 

noteras att art. 15 underhållsförordningen hänvisar till 2007 års Haagprotokoll om 

tillämplig lag för underförpliktelser.59 Även detta protokoll kan därför anses höra till 

EU-rätten.  

 

Frågor om makars förmögenhetsförhållanden regleras i dag av nationell rätt. Det 

underströks dock redan i den handlingsplan som 1998 fastslogs i Wien att det finns 

behov av en rättsakt som reglerar internationellt privaträttsliga frågor i mål om makars 

förmögenhetsförhållanden.60 Denna uppfattning fördes även fram år 2000 i Programmet 

                                                
56 Rådets förordning (EG) nr 2201/2003 av den 27 november 2003 om domstols behörighet och om 
erkännande och verkställighet av domar i äktenskapsmål och mål om föräldraansvar samt om upphävande 
av förordning (EG) nr 1347/2000. 
57 Rådets förordning (EG) nr 4/2009 av den 18 december 2008 om domstols behörighet, tillämplig lag, 
erkännande och verkställighet av domar samt samarbete i fråga om underhållsskyldighet. 
58 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. 
59 Protocol of 23 November 2007 on the Law Applicable to Maintenance Obligations. 
60 KOM(2011) 126, s. 2. 
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för genomförande av principen om ömsesidigt erkännande av domar på privaträttens 

område.61 Att genomförandet av detta program skulle prioriteras fastslogs i Haag-

programmet som antogs av Europeiska rådet 2004. Vidare anmodade Haagprogrammet 

kommissionen att lägga fram ett förslag till ett rättsinstrument som behandlade makars 

förmögenhetsförhållanden. Kommissionen följde uppmaningen och presenterade i juli 

2006 en grönbok62 och sitt förslag till förordning den 16 mars 2011. 

 

I kommissionens förslag till förordning om makars förmögenhetsförhållanden anges att 

art. 81.3 FEUF utgör den rättsliga grunden.63 Enligt denna bestämmelse ska ett särskilt 

lagstiftningsförfarande iakttas, vilket i detta sammanhang innebär att Europeiska 

unionens råd (rådet) enhälligt ska fatta beslut om huruvida förordningen ska antas efter 

att rådet har hört Europaparlamentet. Den 20 augusti 2013 offentliggjordes parlamentets 

yttrande i form av en lagstiftningsresolution64. I denna föreslogs flera förändringar av 

den ursprungliga texten och kommissionen uppmanades att ändra sitt förslag i enlighet 

med parlamentets förslag med stöd av art. 293.2 FEUF.65 Dessutom uppmanades rådet 

att återigen förhöra sig om Europaparlamentets inställning om rådet skulle ha för avsikt 

att väsentligen frångå kommissionens förslag.66 

 

Den 10 november 2014 offentliggjordes ännu ett förslag till förordning om makars 

förmögenhetsförhållanden, nämligen ett textförslag som rådets dåvarande 

ordförandeland Italien stod bakom.67 Denna texts uttalade syfte var att utgöra en 

kompromiss mellan kommissionens och Europaparlamentets förslag.68 

 

                                                
61 KOM(2011) 126, s. 2.  
62 KOM(2006) 400, Grönbok om lagval i frågor om makars förmögenhetsförhållanden, särskilt när det 
gäller domstols behörighet och ömsesidigt erkännande. 
63 KOM(2011) 126, s. 4. 
64 P7_TA(2013)0338, Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 10 september 2013 om utkastet 
till rådets förordning om domstols behörighet, tillämplig lag samt erkännande och verkställighet i mål om 
makars förmögenhetsförhållanden. 
65 P7_TA(2013)0338, s. 1. 
66 A.st. 
67 15275/14 JUSTCIV 281, Förslag till rådets förordning om domstols behörighet, tillämplig lag samt 
erkännande och verkställighet i mål om makars förmögenhetsförhållanden – kompromisstext.  
68 Se 15275/14 JUSTCIV 281, Förslag till rådets förordning om domstols behörighet, tillämplig lag samt 
erkännande och verkställighet i mål om makars förmögenhetsförhållanden – kompromisstext, s. 1. 
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Italiens kompromissförslag diskuterades på rådets möte den 18 december 2014.69 Under 

detta möte noterades att flera medlemsstater behövde betänketid för att kunna utvärdera 

det här förslaget. Rådet beslutade därför att det ska ompröva kompromissförslaget så 

snart som möjligt och senast i slutet av 2015 för att fastställa om det är möjligt att uppnå 

den enhällighet som krävs för att förslaget ska kunna antas.70 Alla hänvisningar till 

förordningen som finns i den här uppsatsen avser Italiens kompromissförslag om inte 

något annat anges. 

 

Det bör noteras att Storbritannien och Irland har deklarerat att de inte kommer att 

ansluta sig till förordningen.71 Inte heller Danmark kommer att bli bundet av 

förordningen eftersom instrument som antas med stöd av art. 81 FEUF saknar 

rättsverkningar för Danmark.72 

 

3.2.2 Syften 

Förordningen övergripande syfte är att bidra till att ändamålen i art. 3 FEU och art. 67 

FEUF uppfylls.73 Detta utvecklas i kommissionens förslag till förordning. 

Kommissionen konstaterar att det faktum att det har blivit allt lättare att röra sig över 

gränserna har lett till en avsevärd ökning av antalet människor som bosätter sig i ett 

annat land än sitt medborgarskapsland.74 Därmed har även antalet internationella 

äktenskap ökat. Denna utveckling anses inte i sig problematisk, men kommissionen 

konstaterar att makarna i dessa äktenskap ställs inför betydande praktiska svårigheter.75 

Det kan röra sig om problem med avseende på den dagliga förvaltningen av tillgångar 

liksom svårigheter när makarnas egendom ska fördelas med anledning av äktenskaps-

skillnad eller dödsfall. Kommissionen drar slutsatsen att en bidragande orsak till denna 

problematik är att medlemsstaternas materiella rätt liksom deras internationellt privat- 

                                                
69 16516/14, 3354:e mötet i Europeiska unionens råd (rättsliga och inrikes frågor) i Bryssel den 4-5 
december 2014. 
70 16516/14, 3354:e mötet i Europeiska unionens råd (rättsliga och inrikes frågor) i Bryssel den 4-5 
december 2014, s. 8. 
71 Gray, J. och Redondo, P.Q., Stress-Testing the EU Proposal on Matrimonial Property Regimes: Co-
operation between EU private international law instruments on family matters and succession, i Familie 
& Recht, november 2013, DOI: 10.5553/FenR/.000011, s. 4. 
72 A.st. 
73 KOM(2011) 126, s. 2. 
74 KOM(2011) 126, s. 2. 
75 KOM(2011) 126, s. 3. 
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och processrättsliga regler skiljer sig åt, ibland i en betydande utsträckning.76 Målet med 

förordningen är att den ska minska denna problematik genom att erbjuda ett instrument 

med klara och tydliga regler.77 Kommissionens förhoppning är detta ska leda till att 

rörligheten för domar underlättas.78 Dessutom syftar förordningen till att minska risken 

för att det ska uppstå parallella processer i olika medlemsstater.79 

 

Vidare konstaterar kommissionen att om de föreslagna lagvalsreglerna skulle antas i 

form av ett direktiv istället för en förordning skulle det kunna leda till att rättssäkerheten 

och förutsebarheten skulle bli lidande eftersom medlemsstaterna skulle ges ett större 

tolkningsutrymme.80 Det skulle med andra ord uppstå en risk att olika medlemsstater 

skulle implementera samma direktiv om makars förmögenhetsförhållanden på olika sätt. 

Dessutom poängteras att rättsreglerna i förslaget är självständiga och att de därför kan 

tillämpas utan att de behöver införlivas i de nationella rättsordningarna.81 

Kommissionen anför slutligen att om förordningen verkligen ska fylla sitt syfte krävs att 

den innehåller en fullständig uppsättning av regler på det aktuella området.82 Mot 

bakgrund av dessa skäl innehåller den föreslagna förordningen såväl lagvalsregler som 

behörighetsregler och bestämmelser om erkännande och verkställighet. 

 

Förordningen har slutligen till syfte att minska de kostnader som de problem som 

föreligger idag ger upphov till. Mer specifikt beräknas att förordningen kommer att leda 

till att de årliga kostnaderna på 940 miljoner euro kommer att minska med cirka 400 

miljoner euro.83 

 

                                                
76 KOM(2011) 126, s. 3. 
77 KOM(2011) 126, s. 3. 
78 KOM(2011) 126, s. 3. 
79 SEC(2011) 327, Commission staff working document accompanying document to the proposal for a 
Council Regulation on jurisdiction, applicable law and the recognition and enforcement of decisions in 
matters of matrimonial property regimes and the proposal for a Council Regulation on jurisdiction, 
applicable law and the enforcement of decisions regarding the property consequences of registered 
partnerships – Impact Assessment, s. 23. 
80 KOM(2011) 126, s. 5. 
81 KOM(2011) 126, s. 5. 
82 KOM(2011) 126, s. 4. 
83 Se avsnitt 3.2.1 och SEK(2011) 328, Arbetsdokument från kommissionens avdelningar – 
Följedokument till förslag till rådets förordning om domstols behörighet, tillämplig lag samt erkännande 
och verkställighet i mål om makars förmögenhetsförhållanden och förslag till rådets förordning om 
domstols behörighet, tillämplig lag samt erkännande och verkställighet i mål om förmögenhetsrättsliga 
verkningar av registrerade partnerskap – Sammanfattning av konsekvensanalysen, s. 8. 
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3.2.3 Kompromissförslagets systematik 

Italiens kompromissförslag inleds med 34 ingresspunkter som kan ge vägledning 

avseende hur förordningens artiklar ska tolkas. Vidare finns i förslaget strax över 40 

artiklar indelade i sex kapitel. I kapitel I (art. 1–2) framgår förordningens tillämpnings-

område och vissa legaldefinitioner. Kärnan i förordningen finns i de tre efterföljande 

kapitlen. Kapitel II (art. 3–14) handlar om domsrätt, kapitel III (art. 15–25) innehåller 

lagvalsregler och kapitel IV (art. 26–31) avgör i vilken mån utländska avgöranden kan 

erkännas och verkställas. Kapitel IVa (art. 32–34) handlar om vilken rättsverkan 

officiella handlingar och förlikningar ska ha. Avslutningsvis innehåller kapitel VI (art. 

35–40) vissa allmänna bestämmelser samt slutbestämmelser. De enskilda artiklarna 

avhandlas i den fortsatta framställningen i den utsträckning det är nödvändigt för att 

uppsatsens frågeställningar ska kunna besvaras. 
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4 Tillämpningsområde 

4.1	Rättsutredning	

4.1.1 Hur avgränsas förordningens tillämpningsområde gentemot inomstatliga 

tvister? 

I art. 1.1 i Italiens kompromissförslag framgår att förordningen är tillämplig på frågor 

om makars förmögenhetsförhållanden. Därmed verkar det vid en första anblick som att 

förordningen är tillämplig på alla sådana frågor som aktualiseras i medlemsstaterna. 

Detta är emellertid inte fallet. Det anges nämligen i ingresspunkt 8 i förslaget att 

förordningen i enlighet med art. 81 FEUF endast är tillämplig på tvister som har gräns-

överskridande följder. I och för sig har ingresspunkter i sig själva ingen bindande 

verkan och därför kan en ingresspunkt som saknar täckning i en artikel inte ha någon 

egen materiell betydelse.84 I detta fall utgör dock ingresspunkten endast en hänvisning 

till art. 81 FEUF, vilken har bindande verkan.85 I art. 81 framgår att unionen ska 

utveckla ett rättsligt samarbete i civilrättsliga frågor som har gränsöverskridande 

följder. Förordningen är antagen med stöd av denna artikel.86 Svaret på frågan om 

varför förordningen endast är tillämplig på tvister som har gränsöverskridande följder är 

alltså att art. 81 FEUF inte ger EU behörighet att anta rättsakter avseende rent 

inomstatliga tvister.  

 

Frågan är vad det i praktiken innebär att förordningen endast är tillämplig på frågor som 

har gränsöverskridande följder. Uppenbarligen medför detta att förordningen inte är 

tillämplig på en tvist utan internationella kopplingar som involverar ett svenskt par som 

endast äger egendom i Sverige. Gray och Redondo frågar sig dock om förordningen är 

tillämplig på en tvist mellan två makar med hemvist i sitt medborgarskapsland om 

makarna innehar egendom i ett annat land?87 Det kan exempelvis röra sig om en make 

som säljer en fritidsfastighet i Spanien utan den andra makens samtycke. Förordningen 

om makars förmögenhetsförhållanden besvarar inte den fråga som Gray och Redondo 
                                                
84 Se Reichel, J., EU-rättslig metod, i Korling, F., och Zamboni, M. (red.), Juridisk metodlära, 2013, 
Studentlitteratur, s. 109–140, på s. 127. 
85 Mål C-32/84, Van Gend & Loos NV v Inspecteur der Invoerrechten en Accijnzen, i Enschede, [1985] 
ECR I-00779.  
86 KOM(2011) 126, s. 4..  
87 Gray, J. och Redondo, P. Q., s. 5. 
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ställer sig. Istället är det nödvändigt att söka vägledning i andra förordningar, 

tillhörande förarbeten och rättsfall. I Brysselkonventionens88 ingress framgår att 

konventionen syftar till att fastställa den internationella domsrätten i privaträttsliga mål. 

Denna skrivning förklaras närmare i Jenard-rapporten89. I rapporten framgår att 

konventionen endast är tillämplig om den aktuella tvisten involverar ett internationellt 

moment. För att fastställa om ett sådant finns ska hänsyn tas till de omständigheter som 

är aktuella i det enskilda fallet.90 Normalt sett finns inte ett internationellt moment om 

båda parterna har hemvist i samma land.91 Det förklaras dock att även en sådan situation 

kan involvera ett gränsöverskridande moment, t.ex. om en av parterna är medborgare i 

ett annat land.92 Det är alltså utifrån rapporten möjligt att dra slutsatsen att för att avgöra 

om ett gränsöverskridande moment finns ska en helhetsbedömning göras utifrån 

samtliga omständigheter. 

 

Vad som avses med ett gränsöverskridande moment utvecklas i EU-domstolens 

rättspraxis. I Owuzu, som handlade om tolkningen av Brysselkonventionen, uttalades att 

en tvist som står mellan två personer med hemvist i en medlemsstat har en internationell 

karaktär om den omtvistade skadan har inträffat i ett tredjeland.93 Det faktum att skadan 

har inträffat i ett tredjeland väcker nämligen frågor (”raises questions”) i medlemsstaten 

om huruvida dess domstolar har behörighet.94 Enligt rättsfallet bör en tvist anses ha ett 

gränsöverskridande moment när det objektivt sett finns anledning för den nationella 

domstolen att resonera kring frågan om det finns ett gränsöverskridande moment. 

Rättsfallet talar alltså för att begreppet ska tolkas extensivt. Även Lindner95 ger stöd för 

en extensiv, eller i vart fall flexibel (”flexible”), tolkning av begreppet internationell 

karaktär.96 Rättsfallet handlade om huruvida en nationell domstol hade domsrätt enligt 

                                                
88 1968 års Brysselkonvention om domstols behörighet och om verkställighet av domar på privaträttens 
område., Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr C 027, 26/01/1998 s. 0001 - 0027. 
89 Jenard, P., Report on the Convention of 27 September 1968 on Juristiction and the Enforcement of 
Judgments in Civil and Commercial Matters, [1979] OJ C59/8. 
90 A.st. 
91 A.st. 
92 A.st. 
93 Mål 281/02, Peter OwuzuvN.B. Jackson, som verkar under firman Villa Holidays Bal-Inn Villas, m.fl. 
[2005] ECR I-01383, p. 26. 
94 A.st. 
95 Mål C-327/10, Hypoteční banka a.s. v Udo Mike Lindner [2011] ECR I-11543, p. 35. 
96 Se van Calster, G., European Private International Law, 2013, Hart Publishing, s. 26. 
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Bryssel I-förordningen97. EU-domstolen konstaterade att det faktum att svarandens 

hemvist var okänd inte hindrade att tvisten hade en internationell karaktär eftersom 

svaranden var medborgare i ett annat land än det land där han, till domstolens 

kännedom, senast hade haft hemvist.98 

 

Det är värt att fråga sig hur det kommer sig att rättsfall om tolkningen av vad som är ett 

internationellt moment har relevans för frågan om vilka situationer som har 

gränsöverskridande följder. Svaret är att eftersom begreppen gränsöverskridande 

moment, internationell anknytning och gränsöverskridande följder är synonyma är 

tolkningen av respektive begrepps innebörd applicerbar vid tolkning av de övriga 

begreppen.99 

 

Även de ändamål som bär upp förslaget till förordning om makars förmögenhets-

förhållanden tyder på att begreppet internationell anknytning ska tolkas extensivt. Ett av 

förordningens ändamål är nämligen att underlätta rörligheten för domar över 

gränserna.100 Låt säga att förordningen inte skulle vara tillämplig i en verkställighets-

process om de makar som originaldomen avser har tillgångar i ett annat land än deras 

hemvistland. I så fall skulle det inte vara möjligt att enligt förordningen verkställa 

domen i det land där makarnas tillgångar finns.101 Ett sådant utfall skulle stå stick i stäv 

med förordningens syfte, vilket enligt rättspraxis ska tillmätas en särskild betydelse.102 

Det är utifrån detta och det som i övrigt har anförts möjligt att sluta sig till att 

förordningen är tillämplig även om det enda som ger det aktuella målet en internationell 

anknytning är att makarnas tillgångar finns i ett annat land än makarnas hemvistland. 

 

 

 

                                                
97 Rådets förordning (EG) nr 44/2001 av den 22 december 2000 om domstols behörighet och om 
erkännande och verkställighet av domar på privaträttens område. 
98 Mål C-327/10, Hypoteční banka a.s. v Udo Mike Lindner [2011] ECR I-11543, p. 35.  
99 Se Bariatti, S., Cases and Materials on Private International Law, 2011, Hart Publishing, s. 30. 
100 KOM(2011) 126, s. 9. 
101 Se kap. IV i Italiens kompromissförslag. 
102 Se mål C-45/13, Andreas Kainz v Pantherwerke AG [2014] ECR -00000, mål C-189/08, Zuid-Chemie 
BV v Philippo’s Mineralenfabriek NV/SA [2009] ECR I-6917 och mål C‑170/12 Peter Pinckney KDG 
Mediatech AG [2013] ECR -00000. 
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4.1.2 Hur avgränsas förordningens tillämpningsområde gentemot underhålls-

förordningen? 

4.1.2.1 Van den Boogaard-metoden och dess tillämpning i nationella domstolar 

Europaparlamentet har uttalat att det är viktigt att förordningens tillämpningsområde, 

d.v.s. frågor om makars förmögenhetsförhållanden,103 avgränsas på ett tydligt sätt 

gentemot andra rättsområden.104 Särskilt gränsdragningen mellan frågor om makars 

förmögenhetsförhållanden och underhållsfrågor vållar emellertid särskilda svårigheter. 

Denna gränsdragning har en stor praktisk betydelse eftersom underhållsfrågor regleras 

av underhållsförordningen105 vars behörighets- och lagvalsregler skiljer sig från rätts-

reglerna i Italiens kompromissförslag. 

 

Enligt kompromissförslagets ingresspunkt 11 har begreppet makars förmögenhets-

förhållanden en autonom EU-rättslig innebörd.106 Det är alltså inte kopplat till hur 

begreppet definieras i de nationella rättsordningarna. I samma punkt anges att makars 

förmögenhetsförhållanden endast avser förmögenhetsförhållanden som är en direkt följd 

av äktenskapet eller dess upplösning.107 Vidare förtydligas i art. 1.3 b) att underhålls-

frågor faller utom ramen för förordningens tillämpningsområde. Någon utförligare 

förklaring ges dock inte i förslaget. 

 

Det finns endast ett begränsat antal rättsfall som handlar om gränsdragningen mellan 

frågor om makars förmögenhetsförhållanden och underhållsfrågor. De viktigaste av 

dessa är de Cavel II108 och van den Boogaard109. I båda rättsfallen aktualiserades frågan 

om hur Brysselkonventionen skulle tolkas. Enligt art. 1 i konventionen är den tillämplig 

på underhållsfrågor, men inte på frågor om makars förmögenhetsförhållanden. I de 

Cavel II var tvistefrågan om konventionen var tillämplig på en fransk dom i vilken en 

make ålades att betala ett penningbelopp till den andra maken. Målet är av intresse 
                                                
103 Se art. 1 i Italiens kompromissförslag. 
104 A7-0253/2013, Betänkande om utkastet till rådets förordning om domstols behörighet, tillämplig lag 
samt erkännande och verkställighet i mål om makars förmögenhetsförhållanden, s. 65. 
105 Rådets förordning (EG) nr 4/2009 av den 18 december 2008 om domstols behörighet, tillämplig lag, 
erkännande och verkställighet av domar samt samarbete i fråga om underhållsskyldighet. 
106 Jfr. art. 62 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1215/2012 av den 12 december 2012 om 
domstols behörighet och om erkännande och verkställighet av domar på privaträttens område (Bryssel Ia). 
107 Denna definition har sitt ursprung i mål 143/78, Jacques de Cavel v Louise de Cavel [1979] ECR       
I-01055 och mål 25/81, C.H.W. v G.J.H. [1982] ECR I-01189.  
108 Mål 120/79, Louise de Cavel v Jacques de Cavel [1980] ECR 731.   
109 Mål C-220/95, Antonius van den Boogaard v Paula Laumen [1997] ECR I-01147. 
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eftersom tolkningen att makars förmögenhetsförhållanden som det definieras i Bryssel-

konventionen är relevant vid tolkningen av förordningen om makars förmögenhets-

förhållanden.110 EU-domstolen anförde att regler om underhållsskyldighet till sin natur 

avgör hur stora underhållsbidrag som ska utgå på basis av makarnas behov av bidrag 

respektive förmåga att kunna betala.111 Om en lag inte tar hänsyn till behov och förmåga 

talar detta alltså för att den handlar om makars förmögenhetsförhållanden och inte om 

underhållsskyldighet. 

 

I centrum för van den Boogaard112 stod en dom i vilken en make ålades att utge 

financial relief. Eftersom financial relief saknar en motsvarighet i de kontinentala rätts-

ordningarna är det nödvändigt att ge en kort introduktion till detta rättsinstitut. 

Inledningsvis är det viktigt att notera att det i engelsk rätt inte finns någon uppdelning 

av rättsregler i sådana som avser underhåll respektive makars förmögenhets-

förhållanden.113 Det finns istället möjlighet för en domstol att i ett avgörande om 

äktenskapsskillnad fastslå att financial relief ska utgå enligt 1973 års Matrimonial 

Causes Act. I ett sådant beslut kan det anges att pengar eller annan egendom ska 

överföras från den ena maken till den andra vid ett enskilt tillfälle eller periodiskt.114 

Det finns ett betydande utrymme för de engelska domstolarna att göra skönsmässiga 

bedömningar när de fastställer hur stora belopp som ska utgå.115 De engelska 

domstolarna får nämligen fritt välja vilka omständigheter de vill beakta i en mycket 

detaljerad lista.116 Några av de omständigheter som nämns i listan är makarnas 

ekonomiska förmåga och behov, vilken levnadsstandard de hade under äktenskapet, 

deras ålder och äktenskapets längd, huruvida de har funktionshinder, i vilken mån 

                                                
110 Torga, M., Drawing a Demarcating Line between Spousal Maintenance Obligations and Matrimonial 
Property in the Context of the New Instruments of European Union Private International Law, i 
Beaumont, P., Hess, B., Walker, L. och Spancken, S. (red.), The Recovery of Maintenance Obligations in 
the EU and Worldwide, 2014, Hart Publishing, s. 424–442, på s. 428. 
111 Mål 120/79, Louise de Cavel v Jacques de Cavel [1980] ECR 731, p. 5. 
112 Mål C-220/95, Antonius van den Boogaard v Paula Laumen [1997] ECR I-01147. 
113 Nagy, C. I., Love and Money: Problems of Characterisation in Matrimonial Property and 
Maintenance Matters in the European Union, i Beaumont, P., Hess, B., Walker, L. och Spancken, S. 
(red.), The Recovery of Maintenance Obligations in the EU and Worldwide, 2014, Hart Publishing, s. 
411–423, på s. 413. 
114 Se sektion 23 och 24 i Part II Matrimonial Causes Act 1973. 
115 Pålsson, L., Svensk rättspraxis: Internationell privat- och processrätt 1996–2000, i SvJT 2001, s. 770–
805, på s. 786.  
116 Se sektion 25.2 Matrimonial Causes Act 1973.  
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respektive make förväntas bidra till familjens välfärd och om någon make har agerat 

klandervärt.117 

 

Bakgrunden till van den Boogaard var att en engelsk domstol hade meddelat en dom på 

äktenskapsskillnad samt ålagt den ena maken att utge financial relief om 875 000 pund 

till den andra maken för att täcka dennes behov.118 Under ett senare verkställighets-

förfarande begärde en belgisk domstol ett förhandsavgörande från EU-domstolen. Mer 

specifikt frågade den belgiska domstolen hur underhållsfrågor skulle tolkas i Bryssel-

konventionens mening. EU-domstolen besvarade denna fråga på följande vis. När 

verkställighetsdomstolen ska kvalificera ett utländskt avgörande ska domstolen utgå 

från originaldomens domskäl.119 Vidare uttalade EU-domstolen att den domstol vid 

vilken verkställighetsförfarandet har anhängiggjorts ska använda sig av den 

nedanstående metoden när domstolen kvalificerar det utländska avgörandet:  

 

1. Om det av domskälen framgår (a) att den aktuella ersättningen syftar till att 

tillgodose en makes försörjningsbehov eller (b) att båda makarnas behov och 

förmåga har beaktats vid beräkningen av ersättningsbeloppet ska avgörandet 

anses handla om underhållsskyldighet. 

 

2. Om ersättningen endast syftar till att fördela tillgångarna (”dividing of 

property”) mellan makarna, rör avgörandet istället makarnas förmögenhets-

förhållanden.  

 

3. Om domstolen i sitt avgörande gör båda dessa saker (”does both these things”) 

ska Brysselkonventionen vara tillämplig till den del som de underhållsrättsliga 

aspekterna tydligt (”clearly”) kan särskiljas från de aspekter som avser makarnas 

förmögenhetsförhållanden.120 

 

                                                
117 Sektion 25.2 i Matrimonial Causes Act 1973.  
118 Mål C-220/95, Antonius van den Boogaard v Paula Laumen [1997] ECR I-01147, p. 3 och 4. 
119 Mål C-220/95, Antonius van den Boogaard v Paula Laumen, p. 22. 
120 A.st. 
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EU-domstolen tog alltså inte ställning till frågan om hur financial relief ska kvalificeras, 

utan redogjorde endast för den metod som nationella domstolar rekommenderades att 

använda sig av för att ta ställning till gränsdragningsfrågor.121 I de nästföljande styckena 

ska det redogöras för två ledande rättsfall från nationella domstolar vilka illustrerar hur 

metoden kan tillämpas i praktiken.  

 

Det första rättsfallet är Moore v Moore122, vilket avkunnades av the Court of Appeal 

(den engelska appellationsdomstolen). Bakgrunden var att ett gift engelsk par hade 

flyttat till Spanien. Efter en tid ansökte Mr. Moore om äktenskapsskillnad vid en spansk 

domstol. Mrs. Moore begärde financial relief vid en engelsk domstol medan processen i 

Spanien fortfarande pågick. Mr. Moore hävdade att båda målen rörde 

underhållsskyldighet och att Mrs. Moores talan därför skulle avvisas enligt att Bryssel I-

förordningens litispendensregel.123 Domstolen citerade van den Boogaard.124 Därefter 

granskades ordalydelsen av Mr. Moores stämningsansökan, i vilken det framgick att 

hans syfte var att få till stånd en justering av makarnas tillgångar.125 Domstolen slöt sig 

därför till att mannens huvudsakliga mål med processen i Spanien var att uppnå en 

fördelning av makarnas egendom på hans villkor, snarare än att få sina ekonomiska 

behov tillgodosedda.126 Med hänsyn till främst denna omständighet slöt sig the Court of 

Appeal till att domstolsprocessen i Spanien rörde makarnas förmögenhetsförhållanden. 

De båda målen rörde därför inte samma sak och därför avvisades inte Mrs. Moores 

käromål.  

 

Det andra rättsfallet är det avgörande som Bundesgerichtshof (Tysklands federala 

domstol) avkunnade den 12 augusti 2009127. Bakgrunden var ett en engelsk domstol 

hade ålagt en make att i form av financial relief bland annat utge tillgångar värda 213 

055 pund vid ett enskilt tillfälle och 24 600 pund årligen till den andra maken. Den 
                                                
121 Jfr. Nagy, C. I., Love and Money: Problems of Characterisation in Matrimonial Property and 
Maintenance Matters in the European Union, i Beaumont, P., Hess, B., Walker, L. och Spancken, S. 
(red.), The Recovery of Maintenance Obligations in the EU and Worldwide, 2014, Hart Publishing, s. 
411–423, på s. 414, som anser att financial relief i EU-rättens mening normalt sett bör kvalificeras som ett 
underhållsrättsligt institut. Han anför dock inga argument för denna ståndpunkt.  
122 Moore v Moore, [2007] the Court of Appeal (Civil Division), EWCA Civ 361. 
123 Moore v Moore, p. 28. 
124 Moore v Moore, p. 79. 
125 Moore v Moore, p. 88. 
126 Moore v Moore, p. 94. 
127 Beslut av den 12 augusti 2009, BGH, Az. XII ZB 12/05, openJur 2011 1571. 
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berättigade maken yrkade vid en tysk domstol på att den engelska domen skulle 

verkställas i Tyskland. Underrätternas domar överklagades till den Bundesgerichtshof, 

vilken ställdes inför frågan om hur betalningsförpliktelserna skulle kvalificeras. 

Domstolen hänvisade till den metod som hade förespråkats i van den Boogaard.128 

Därefter gjordes en analys av den engelska domstolens domskäl. Det konstaterades att 

åläggandet att utge 213 055 pund syftade till att slutligt reglera makarnas 

mellanhavanden.129 Beträffande de 24 600 pund som skulle erläggas konstaterade 

Bundesgerichtshof att beloppet baserades på vilket underhållsbehov (inkl. 

bostadskostnader) som den berättigade maken hade.130 Därutöver konstaterade 

Bundesgerichtshof att de omständigheterna som hade kommit till dess kännedom inte 

tydligt (”eindeutig”) motiverade att ett så stort belopp som 213 055 pund skulle utgå i 

underhåll.131 Domstolens slutsats var mot bakgrund av dessa överväganden att 

förpliktelsen att utge 24 600 pund var en underhållsskyldighet som kunde verkställas 

enligt Bryssel I-förordningen.132 Dock ansåg domstolen att domen till den del den ålade 

den förpliktade maken att utge 213 055 pund föll inom ramen för makarnas 

förmögenhetsförhållanden och därför inte kunde verkställas.133 

 

Den metod som EU-domstolen redogjorde för i van den Boogaard har alltså använts av 

Bundesgerichtshof och, i en något modifierad form,134 av the Court of Appeal med 

varierande resultat. Dessa domar diskuteras närmare i avsnitt 7.2.2.1.  

 

I vissa fall är det särskilt svårt att ta ställning till vad som är en underhållsfråga 

respektive en fråga om makars förmögenhetsförhållanden. I de nästföljande två 

avsnitten en utreds denna fråga med avseende på dels avtal om mahr (islamisk 

brudpenning), dels äktenskapsbalkens skevdelningsregel. 

 

 

 

                                                
128 Beslut av den 12 augusti 2009, BGH, p. 29. 
129 Beslut av den 12 augusti 2009, BGH, p. 31. 
130 Beslut av den 12 augusti 2009, BGH, p. 32. 
131 A.st. 
132 A.st. 
133 A.st. 
134 Se mer om detta i avsnitt 7.2.2.1. 
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4.1.2.2 Kvalifikation av avtal om mahr 

Hos muslimer förekommer det att blivande makar ingår avtal om att mannen ska utge 

mahr (brudpenning) till sin hustru.135 Denna sedvänja har sitt ursprung i Koranen.136 I 

avtalet kan det framgå att ett penningbelopp, som ibland uppgår till hundratusentals 

kronor, eller annan egendom ska överföras.137 Vanligtvis fastställs att mahr ska utgå i 

samband med vigselceremonin, vid äktenskapets upplösning eller på hustruns 

begäran.138 

 

I de islamiska rättsordningarna syftar mahr till att ge kvinnan ett ekonomiskt skydd.139 

Den islamiska familjerätten saknar nämligen bodelningsregler och det finns endast en 

ringa underhållsskyldighet efter äktenskapet.140 Avtal om mahr kan därtill användas 

som påtryckningsmedel av en kvinna som inte längre vill leva med sin make. Hon kan 

t.ex. erbjuda sig att efterge sin rätt till mahr förutsatt att mannen medverkar till en 

äktenskapsskillnad.141 Rohe anför att den ekonomiska funktion som mahr har i 

islamiska rättsordningar möjligtvis kan tillgodoses av de underhållsregler som finns i 

flera länder i Europa.142 I Sverige torde snarare giftorättssystemet fylla en sådan 

funktion. Det kan därför hävdas att det saknas något reellt behov av avtal om mahr i 

Europa. Sådana avtal kan emellertid fylla en praktisk funktion för muslimer som bor i 

Europa, om de har inrättat sina liv efter islamiska rättstraditioner.143 Dessutom kan 

givetvis avtal om mahr ingås av kulturella och religiösa skäl. Mot bakgrund av 

religionsfriheten bör sådana skäl respekteras, oavsett huruvida det är möjligt att tolka in 

en rätt att ingå avtal om mahr i den här friheten eller inte.   

 

                                                
135 Brattström, M. och Sayed, M., Behandlingen av mahr i samband med bodelning enligt svensk rätt, i 
Juridisk Publikation, häfte 2/2013, s. 207–226, på s. 207. 
136 Pearl, D. och Menski, W., Muslim Family Law, 3 uppl., 1998, Sweet & Maxwell, s. 179. 
137 Brattström, M. och Sayed, M., s. 209 och 211. 
138 Brattström, M. och Sayed, M., s. 208. 
139 Pearl, D. och Menski, W., s. 179 och Fournier, P., Muslim Marriage in Western Courts: Lost in 
Transplantation, 2010, Ashgate Publishing, s. 17. 
140 Brattström, M. och Sayed, M., s. 211. 
141 Fournier, P., s. 21 och Brattström, M. och Sayed, M., s. 211. 
142 Rohe, M., Family and the Law in Europe: Bringing Together Secular Legal Orders and Religious 
Norms and Needs, i Shah, P., Foblets, M.C. och Rohe, M. (red.), Family, Religion and Law, 2014, 
Ashgate, s. 49–78, på s. 62.  
143 Brattström, M. och Sayed, M., Behandlingen av mahr i samband med bodelning enligt svensk rätt, i 
Juridisk Publikation, häfte 2/2013, s. 207–226, på s. 212. 
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Frågan är om avtal om mahr kommer att omfattas av tillämpningsområdet för 

förordningen om makars förmögenhetsförhållanden när den träder i kraft. Så är fallet 

om avtal om mahr anses beröra makars förmögenhetsförhållanden och inte exempelvis 

deras underhållsskyldighet. För att besvara frågeställningen ska en bedömning göras 

utifrån kompromissförslagets ordalydelse, nationell rättspraxis och doktrin. 

 

Det framgår inte explicit i förordningen om den är tillämplig på avtal om mahr. Frågan 

är om det ändå är möjligt att få vägledning till om avtal om mahr omfattas av 

förordningens tillämpningsområde utifrån hur de presenterade förslagen är utformade. I 

kommissionens förslag till förordning undantogs enligt art. 1.3 gåvor mellan makar från 

förordningens tillämpningsområde.144 Detta undantag finns dock inte med i Italiens 

kompromissförslag, vilket tyder på att Italiens avsikt var att förordningen skulle vara 

tillämplig på gåvor mellan makar. Eftersom avtal om mahr i sin substans liknar ett 

gåvolöfte talar utformningen av art. 1.3 för att förordningen är tillämplig på avtal om 

mahr. För denna slutsats talar även art. 20aa i kompromissförslaget, vilken fastställer 

den tillämpliga lagens räckvidd. I artikelns punkt d) framgår nämligen att förordningen 

är tillämplig på makarnas ”befogenheter, rättigheter och skyldigheter när det gäller 

egendom”. 

 

EU-domstolen har inte explicit tagit ställning till hur avtal om mahr ska kvalificeras. 

Däremot finns flera nationella avgöranden som behandlar denna fråga. Inledningsvis 

ska det redogöras för de svenska rättsfallen på området. Eftersom det saknas prejudikat 

från Högsta domstolen behandlas endast rättsfall från hovrätterna. I RH 1993:116 hade 

hovrätten över Skåne och Blekinge att ta ställning till hur ett avtal om mahr skulle 

kvalificeras. Hovrätten gjorde bedömningen att mahr enligt muslimsk rätt betraktas som 

en av äktenskapets personliga rättsverkningar och domstolen kvalificerade därför avtalet 

som underhållsrättsligt. Frågan om hur avtal om mahr ska kvalificeras aktualiserades 

även i RH 2005:66. I detta rättsfall slöt sig hovrätten för västra Sverige till att det 

aktuella avtalet berörde makarnas förmögenhetsförhållanden. Som stöd åberopade 

                                                
144 KOM(2011) 126, Förslag till rådets förordning om domstols behörighet, tillämplig lag samt 
erkännande och verkställighet i mål om makars förmögenhetsförhållanden. 
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hovrätten ett förarbetsuttalande i vilket det framgick att ”det typiska för en underhålls-

förpliktelse är att den syftar till att tillgodose mottagarens löpande försörjning”.145  

 

Bogdan anför att en tänkbar förklaring till de motsatta utgångarna i RH 1993:116 

respektive RH 2005:66 är att mahr i det förstnämnda rättsfallet skulle utgå vid en 

eventuell äktenskapsskillnad medan det skulle utgå på kvinnans begäran i det 

sistnämnda rättsfallet.146 Detta påstående kan dock inte utan vidare godtas eftersom det 

av domskälen i RH 1993:116 inte framgår att det hade betydelse för kvalifikations-

frågan att mahren skulle utgå i samband med äktenskapsskillnaden. Frågan är om 

efterföljande praxis ger stöd för att det har betydelse vid vilken tidpunkt som mahren 

ska utgå.  

 

Göta hovrätt ansåg i ett rättsfall från 2014, vilket rörde ett avtal om mahr i vilket någon 

preciserad tidpunkt inte framgick, att avtalet ”fick anses” ge uttryck för att mahr skulle 

utgå på kvinnans begäran.147 Med hänsyn till detta och det faktum att kvinnan först hade 

framställt sitt krav på mahr 14 år efter att äktenskapet hade upplösts ansågs avtalet om 

mahr beröra makarnas förmögenhetsförhållanden. Vidare gjorde Svea hovrätt 

bedömningen i en dom, som avkunnades i februari innevarande år, att ett annat avtal om 

mahr också föll inom området för makarnas förmögenhetsförhållanden.148 I domskälen 

angavs inte några argument till varför domstolen nådde denna slutsats. Det kan dock 

noteras att mahr enligt det aktuella avtalet skulle utgå på kvinnans begäran. Slutligen 

har hovrätten för övre Norrland dragit samma slutsats i ett dom från mars innevarande 

år, vilken också rörde ett avtal om mahr som skulle utgå på kvinnans begäran.149 

Hovrätten hänvisade till van den Boogaard150 och anförde att storleken på den mahr 

som överenskommits inte syftade till att trygga kvinnans försörjning och inte heller 

baserades på parternas ekonomiska behov och förmåga. Det aktuella avtalet ansågs 

därför röra makarnas förmögenhetsförhållanden. 

                                                
145 Prop. 1989/90:87, Regeringens proposition om vissa internationella frågor rörande makars 
förmögenhetsförhållanden, s. 35. 
146 Bogdan, Michael, Svensk internationell privat- och processrätt, 8 uppl., 2014, Norstedts Juridik, s. 62 
f. 
147 Göta hovrätts dom av den 18 januari 2013 i mål T 1326-12. 
148 Svea hovrätts dom av den 11 februari 2015 i mål T 2352-14. 
149 Hovrätten för övre Norrlands dom av den 6 mars 2015 i mål T 77-14. 
150 Mål C-220/95, Antonius van den Boogaard v Paula Laumen [1997] ECR I-01147. 
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Göta hovrätt ansåg att det aktuella avtalet gav uttryck för att mahr skulle utgå på 

kvinnans begäran och därför slöt sig domstolen till att avtalet reglerade makarnas 

förmögenhetsförhållanden. Vidare drog Svea hovrätt och hovrätten för övre Norrland 

samma slutsats i mål som också rörde avtal som fastslog att mahr skulle utgå på 

kvinnans begäran. Bogdans reflektion synes alltså ha empiriskt stöd. Det är därför 

möjligt att dra följande slutsatser med avseende på kvalifikation av avtal om mahr enligt 

svensk rätt. Om det framgår i avtalet att mahr ska utgå på kvinnans begäran talar det för 

att avtalet berör makars förmögenhetsförhållanden. Om avtalet istället stadgar att mahr 

ska utgå i samband med en eventuell äktenskapsskillnad talar denna omständighet för 

att avtalet är underhållsrättsligt. Det faktum att hovrätten för övre Norrland i sin dom151 

explicit hänvisade till van den Boogaard tyder på att det svenska förhållningssättet är 

förenligt med EU-rätten, men det är inte säkert.  

 

När det gäller utländska rättsfall varierar synen på avtal om mahr i betydande 

utsträckning. I några rättsfall från Danmark och England ansågs avtal om mahr 

betraktas som förmögenhetsrättsliga avtal respektive gåvolöften.152 Det finns franska, 

nederländska och engelska rättsfall, i vilka avtal om mahr ansågs röra makarnas 

förmögenhetsförhållanden.153 I ett antal tyska rättsfall har mahr istället betraktats som 

en ”allmän effekt” av äktenskapet.154 Slutligen har avtal om mahr ansetts reglera 

makarnas underhållsskyldighet i flera rättsfall från Tyskland och Nederländerna.155 

 

Det finns endast en begränsad doktrin som explicit behandlar frågan om hur avtal om 

mahr ska kvalificeras i EU-rättens mening. Mig veterligen finns endast ett uttalande av 

Mankowski. Han anför att eftersom avtal om mahr har en kontraktsrättslig natur och 

inte tar hänsyn till kvinnans faktiska behov faller sådana inte inom ramen för makars 

underhållsskyldighet.156 Det är dock för det första viktigt att notera att Mankowski 

                                                
151 Hovrätten för övre Norrlands dom av den 6 mars 2015 i mål T 77-14. 
152 Shah, P., Distorting Minority Laws? Religious Diversity and European Legal Systems, i Shah, P., 
Foblets, M. C., Rohe, M., Family, Religion and Law, 2014, Ashgate, s. 1–28, på s. 14. 
153  A.st. 
154  A.st. 
155  A.st. 
156 Mankowski, P., Article 5, i Magnus, U., och Mankowski, P. (red.), Brussels I Regulation, 2007, 
Sellier, s. 77–236, på s. 170. 
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endast påpekar att underhållsförordningen inte är tillämplig på avtal om mahr. Han tar 

alltså inte ställning till om avtal om mahr istället faller inom ramen för makars 

förmögenhetsförhållanden eller om sådana avtal exempelvis bör betraktas som rent 

förmögenhetsrättsliga gåvoutfästelser. För det andra är det problematiskt att Mankowski 

synes utgå från att det bara finns en typ av avtal om mahr trots att utformningen av 

sådana avtal skiljer sig åt beroende på makarnas religiösa uppfattningar och kulturella 

preferenser.157 Trots detta får Mankowskis uttalande anses ge visst stöd för att avtal om 

mahr normalt sett inte ska kvalificeras som underhållsrättsliga. 

 

Det är utifrån det förda resonemanget möjligt att dra följande slutsatser. Kompromiss-

förslagets ordalydelse, de ovan nämnda rättsfallen och Mankowskis uttalande talar för 

att förordningen kommer att vara tillämplig på avtal om mahr när den träder i kraft. 

Utifrån de tillgängliga rättskällorna är det emellertid inte möjligt att definitivt ta 

ställning till om avtal om mahr kommer att omfattas av förordningens tillämpnings-

område. Istället kommer de nationella domstolarna att behöva ta ställning till detta ad 

hoc. I svensk rättspraxis har det visat sig ha betydelse vid vilken tidpunkt som mahren 

ska utges. Det finns alltså ett bedömningskriterium, vilket förbättrar förutsebarheten 

med parterna. Det bör dock noteras att det inte är säkert att den svenska rättspraxisen är 

förenlig med EU-rätten, även om det faktum att hovrätten för övre Norrland explicit 

hänvisar till van den Boogaard i sin dom talar för förenlighet. Slutligen bör beaktas att 

domstolar i olika medlemsstater i betydande utsträckning kvalificerar mahr på olika sätt. 

Sammanfattningsvis finns det en påtaglig osäkerhet när det gäller frågan om i vilken 

mån förordningen kommer att vara tillämplig på avtal om mahr när den träder i kraft. 

 

4.1.2.3 Kvalifikation av äktenskapsbalkens skevdelningsregel 

Torga är kritisk mot van den Boogaard-metoden och menar att den i vissa fall inte kan 

tillämpas, t.ex. om behov och förmåga beaktas inom ramen för en process om hur 

makarnas egendom ska fördelas.158 Frågan är om Torgas kritik är befogad. För att 

                                                
157 Se Black, A., Emaeili, H. och Hosen, N., Modern Perspectives on Islamic Law, 2013, Edward Elgar 
Publishing, s. 118 och Brattström, M. och Sayed, M., Behandlingen av mahr i samband med bodelning 
enligt svensk rätt, i Juridisk Publikation, häfte 2/2013, s. 207–226, på s. 209. 
158 Torga, M., Drawing a Demarcating Line between Spousal Maintenance Obligations and Matrimonial 
Property in the Context of the New Instruments of European Union Private International Law, i 
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klargöra detta ska en bedömning göras utifrån äktenskapsbalken. Av 7 kap. 1 § i 

kombination med 10 kap. 1 § och 11 kap. 3 § äktenskapsbalken är det möjligt att läsa ut 

huvudregeln att makarnas egendom ska fördelas lika efter ett äktenskaps upplösning. Ett 

undantag från den här huvudregeln är skevdelningsregeln, d.v.s. 12 kap. 1 § första 

stycket äktenskapsbalken (1987:230). I den här bestämmelsen framgår följande: 

 

I den mån det med hänsyn särskilt till äktenskapets längd men även till 

makarnas ekonomiska förhållanden och omständigheterna i övrigt är oskäligt 

att en make vid bodelning skall lämna egendom till den andra maken i den 

omfattning som följer av 11 kap., skall bodelningen i stället göras så att den 

förstnämnda maken får behålla mer av sitt giftorättsgods. […] 

 

Alltså är det möjligt att tilldela en make egendom enligt huvudregeln som syftar till att 

fördela makarnas egendom, men jämka resultatet med stöd av 12 kap. 1 § första stycket 

äktenskapsbalken. Beträffande det sistnämnda lagrummet synes det möjliggöra för 

domstolen att beakta makarnas behov och förmåga.159 Därför är det teoretiskt sett 

möjligt att van den Boogaard-metoden är otillräcklig. Frågan är om detta problem också 

föreligger i praktiken. En utgångspunkt ska tas i följande exempel. 

 

Låt säga att en svensk domstol har meddelat en dom på äktenskapsskillnad 

mellan Johanna och Ian samt ålagt Ian att utge en skifteslikvid till Johanna. 

Skifteslikviden har jämkats enligt 12 kap. 1 § äktenskapsbalken med 20 %. 

Orsaken till detta är att Johanna har stora studieskulder och att Ian under 

äktenskapet förvärvsarbetade och använde sina inkomster till att bekosta 

makarnas gemensamma kostnader. Domstolen beaktade alltså makarnas 

behov och förmåga. 

 

Ian innehar egendom i Irland. Johanna väcker därför talan vid en irländsk 

domstol om att den svenska originaldomen ska verkställas där.  

 
                                                                                                                                          
Beaumont, P., Hess, B., Walker, L. och Spancken, S. (red.), The Recovery of Maintenance Obligations in 
the EU and Worldwide, 2014, Hart Publishing, s. 425–442, på s. 432.  
159 Prop. 1986/87:1 om äktenskapsbalk m.m., s 184 ff. 
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Ersättningen, d.v.s. skifteslikviden, har sitt ursprung i de svenska giftorättsreglerna och 

syftar därför i första hand till att fördela makarnas tillgångar. Originaldomen kan därför 

inte kvalificeras som underhållsrättslig enligt van den Boogaard-metodens första led. 

Det är heller inte möjligt att anse att domen enligt metodens andra led endast syftar till 

att fördela makarnas tillgångar eftersom makarnas behov och förmåga beaktas i dom-

skälen. Slutligen kan domen inte delas in i en del som avser underhåll och en del som 

avser makarnas förmögenhetsförhållanden och domen kan därför inte kvalificeras enligt 

led tre. Van den Boogaard-metoden kan alltså inte tillämpas, vilket innebär att det 

saknas en vedertagen metod för att kvalificera den svenska originaldomen. Detta 

medför i sin tur att det är svårt för den irländska domstolen att avgöra om förordningen 

om makars förmögenhetsförhållanden, om den antas ha trätt i kraft, eller underhålls-

förordningen är tillämplig.  

 

Har det i praktiken betydelse om förordningen om makars förmögenhetsförhållanden 

eller underhållsförordningen är tillämpligt? Svaret måste bli jakande. Om förordningen 

om makars förmögenhetsförhållanden skulle vara tillämplig kan nämligen inte den 

svenska domen att kunna verkställas i Irland eftersom Irland har deklarerat att det inte 

kommer att ansluta sig till förordningen160 Irland är däremot bundet av underhålls-

förordningen och därför skulle den svenska domen vara möjlig att verkställa enligt den 

här förordningen.161 Sammanfattningsvis är van den Boogaard-metoden otillräcklig för 

att kvalificera vissa typer av domar, vilket försvårar för parter att avgöra i vilka länder 

en dom kommer att vara verkställbar.  

 

4.2	Diskussion	

4.2.1 Gränsdragning gentemot inomstatliga tvister 

Förordningen om makars förmögenhetsförhållande kommer när den väl träder i kraft 

endast att vara tillämplig på tvister som har en internationell anknytning. Som framgår i 

avsnitt 4.1.1 är detta en konsekvens av hur art. 81 FEUF är utformad. Enligt min 

                                                
160 Gray, J. och Redondo, P.Q., Stress-Testing the EU Proposal on Matrimonial Property Regimes: Co-
operation between EU private international law instruments on family matters and succession, i Familie 
& Recht, november 2013, DOI: 10.5553/FenR/.000011, s. 4. 
161 Ingresspunkt 46 underhållsförordningen. 
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mening bör det dock för tydlighetens och förutsebarhetens skull även anges i en artikel i 

förordningen att den endast är tillämplig på tvister som har internationell anknytning. 

 

Ett annat problem är att det i förordningen inte finns någon legaldefinition av begreppet 

internationell anknytning. Detta försvårar för såväl parter som domare att avgöra när 

förordningen är tillämplig. Det är särskilt svårt att ta ställning till detta när det gäller 

tvister mellan makar som har tillgångar belägna i ett annat land än deras hemvistland. I 

en sådan situation är förordningen enligt avsnitt 4.1.1 sannolikt tillämplig, men detta 

bör explicit framgå i en artikel.  

 

4.2.2 Gränsdragning gentemot underhållsförordningen 

4.2.2.1 Nationella domstolars tillämpning av van den Boogaard-metoden 

EU-domstolen har i de Cavel II162 och framför allt i van den Boogaard163 tagit ställning 

till hur nationella domstolar ska gå tillväga för att ta ställning till om en dom handlar om 

makars underhållsskyldighet eller förmögenhetsförhållanden. Trots att van den 

Boogaard åberopades i både 2009 års avgörande164 av Bundesgerichtshof och i Moore v 

Moore165 av the Court of Appeal, skiljde sig domstolarnas tillvägagångssätt från 

varandra. Frågan är vilket av dessa tillvägagångssätt som är att föredra.   

 

I Moore v Moore lades stor vikt vid hur käranden hade rubricerat och i övrigt formulerat 

sin spanska stämningsansökan, trots att EU-domstolen i van den Boogaard hade uttalat 

att det istället är det utländska avgörandets domskäl som är av relevans för 

bedömningen. The Court of Appeal frångick alltså i viss mån van den Boogaard-

metoden genom att främst beakta kärandens stämningsansökan snarare än den spanska 

domstolens domskäl. Att frångå ett prejudikat från EU-domstolen bör enligt min 

mening inte ske om det inte finns trängande skäl för det. Några sådana skäl presenteras 

emellertid inte i the Court of Appeals dom. 

 

                                                
162 Mål 120/79, Louise de Cavel v Jacques de Cavel [1980] ECR 731. 
163 Mål C-220/95, Antonius van den Boogaard v Paula Laumen [1997] ECR I-01147. 
164 Beslut av den 12 augusti 2009, BGH, Az. XII ZB 12/05, openJur 2011 1571, p. 32. 
165 Moore v Moore, [2007] the Court of Appeal (Civil Division), EWCA Civ 361, p. 94. 
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Vidare är the Court of Appeals ställningstagande problematiskt eftersom det möjliggör 

för en part som vill föra sin talan i utlandet att styra över processen i hemlandet. Detta 

kan illustreras om omständigheterna i Moore v Moore förändras något. Låt säga att Mr. 

Moore i sin spanska stämningsansökan hade inkluderat ett yrkande om få underhålls-

bidrag från Mrs. Moore. I så fall skulle the Court of Appeal sannolikt ha ansett att den 

spanska tvisten berörde såväl makarnas underhållsskyldighet som deras förmögenhets-

förhållanden. Domstolen skulle i så fall ha vilandeförklarat det engelska målet enligt 

Brysselkonventionens litispendensregel, till förtret för Mrs. Moore. Som framgår av det 

här exemplet möjliggör det engelska synsättet att en kärande avgör kvalifikationsfrågan 

genom att utforma sin stämningsansökan på ett visst sätt. Att lägga denna makt i 

händerna på en part inger betänkligheter eftersom en part naturligtvis har ett 

egenintresse i saken.  

 

När det gäller Bundesgerichtshof avgörande kan för det första konstateras att 

domstolens resonemang utgick från domskälen i den engelska originaldomen, vilket är 

helt i enlighet med EU-domstolens metod. För det andra anförde Bundesgerichtshof att 

omständigheterna i målet inte tydligt (”eindeutig”) motiverade att 213 055 pund skulle 

utgå i underhåll. Detta tydlighetskrav synes starkt inspirerat av EU-domstolens 

uttalande i van den Boogaard, nämligen att Bryssel I-förordningen endast är tillämplig 

om de underhållsrättsliga aspekterna tydligt (”clearly”) kan skiljas från de aspekter som 

avser makarnas förmögenhetsförhållanden.166 Bundesgerichtshof var alltså mycket lojal 

mot EU-domstolen i sin tillämpning av van den Boogaard-metoden.    

 

Mot bakgrund av det ovanstående är min slutsats att när nationella domstolar ska ta 

ställning till kvalifikationsfrågor bör de, i likhet med Bundesgerichtshof och i enlighet 

med van den Boogaard-metoden, utgå från domskälen i den utländska domen och inte 

den stämningsansökan som har skickats till den utländska domstolen.  

 

Slutligen bör understrykas att det var helt avgörande för att Bundesgerichtshof skulle 

kunna göra en korrekt kvalificering av den engelska originaldomen att den engelska 

domstolen hade delat upp sina domskäl. Detta möjliggjorde nämligen för Bundes-

                                                
166 Mål C-220/95, Antonius van den Boogaard v Paula Laumen [1997] ECR I-01147, p. 22. 
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gerichtshof att avgöra vilka resonemang i originaldomen som avsåg respektive belopp. 

Författaren vill därför rekommendera de nationella domstolarna att noggrant dela upp 

sina domskäl när de fattar beslut om financial relief och andra svår-kvalificerade 

rättsinstitut. 

 

4.2.2.2 Avtal om mahr 

Av avsnitt 4.1.2.3 framgår att det finns viss vägledning att hämta i rättskällorna 

avseende hur avtal om mahr ska kvalificeras EU-rättsligt. Dessa rättskällor tyder på att 

åtminstone avtal som stadgar att mahr ska utgå på kvinnans begäran normalt sett bör 

anses beröra makars förmögenhetsförhållanden. Det finns dock ingen definitiv och 

allmänt vedertagen uppfattning om huruvida avtal om mahr ska anses beröra makars 

underhållsskyldighet eller förmögenhetsförhållanden. En tänkbar lösning för att 

undanröja alla oklarheter är att rådet i art. 1 eller 20aa kompromissförslaget anger att 

förordningen är tillämplig på sådana avtal. Frågan är om detta är en önskvärd 

förändring. 

 

Shah anför att det i praktiken inte är möjligt att fastställa en allmän internationellt 

privaträttslig regel för avtal om mahr.167 Detta uttalande är dock alldeles för kategoriskt. 

De ovan nämnda rättsfallen visar tvärtom att det är fullt möjligt att tillämpa dagens 

internationellt privaträttsliga instrument på avtal om mahr. En annan sak är att det 

gällande rättsläget inte är tillräckligt förutsebart, vilket är ett problem som den 

föreslagna ändringen syftar till att hantera.   

 

Vidare är det möjligt att invända att det inte finns något behov av den föreslagna 

ändringen eftersom makarna i ett lagvalsavtal kan reglera vilken lag som ska tillämpas 

på avtalet om mahr. Europeiska par upprättar dock sällan lagvalsavtal.168 Invändningen 

kan därför inte tillmätas någon större betydelse. Vidare kan någon hävda att om avtal 

                                                
167 Shah, P., Distorting Minority Laws? Religious Diversity and European Legal Systems, i Shah, P., 
Foblets, M. C., Rohe, M., Family, Religion and Law, 2014, Ashgate, s. 1–28, på s. 15. 
168 KOM(2011) 127, Förslag till rådets förordning om domstols behörighet, tillämplig lag samt 
erkännande och verkställighet av domar i mål om förmögenhetsrättsliga verkningar av registrerade 
partnerskap, s. 8 och Nagy, C. I., Love and Money: Problems of Characterisation in Matrimonial 
Property and Maintenance Matters in the European Union, i Beaumont, P., Hess, B., Walker, L. och 
Spancken, S. (red.), The Recovery of Maintenance Obligations in the EU and Worldwide, 2014, Hart 
Publishing, s. 411–423, på s. 419.  
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om mahr omnämns i förordningen måste även alla andra religiösa och kulturella 

äktenskapliga dokument omnämnas och att detta skulle leda för långt. Inte heller den 

här anmärkningen förtjänar emellertid att tillmätas någon nämnvärd tyngd. Precis som 

äktenskapsförord omnämns eftersom sådana ofta förekommer i Europa, kan det anses 

rimligt att avtal om mahr omnämns eftersom många sådana upprättas av muslimer 

bosatta i Europa. Det är även möjligt att påstå att avtal om mahr inte fyller någon 

praktisk funktion i det västerländska samhället eftersom den svagare partens intressen 

istället tillgodoses av våra regler om giftorätt och underhållsskyldighet.169 Dock ingås 

avtal om mahr ändå av religiösa och kulturella skäl.170 Att inte erbjuda lagvalsregler 

”för att sådana avtal inte hör hemma i Europa” står i strid mot de syften som ligger 

bakom den mänskliga rättigheten att fritt få utöva sin religion.171 Därför faller även 

denna invändning.  

 

Det enligt min mening största problemet med den föreslagna ändringen är emellertid att 

den inte tar hänsyn till att det saknas en fast standardiserad form för avtal om mahr. 

Tvärtom utformas sådana på olika sätt beroende på vilken religiös eller kulturell 

bakgrund makarna har. Exempelvis skulle förslaget medföra att ett avtal om mahr som 

fastslår att mahr ska fastställas utifrån makarnas behov och förmåga, faller inom ramen 

för förordningen om makars förmögenhetsförhållanden. Detta utfall skulle stå stick i 

stäv med det utfall som en tillämpning av van den Boogaard-metoden skulle resultera 

i.172 Dessutom skulle det uppstå en risk för att regleringen missbrukas genom att avtal 

som handlar om helt andra saker än mahr ändå betecknas som ”avtal om mahr” av 

personer som har ett intresse av att förordningen om makars förmögenhetsförhållanden 

ska vara tillämplig. Sammanfattningsvis skulle en specialreglering av hur avtal om mahr 

ska kvalificeras bli för ”trubbig”. Därför bör det inte införas en sådan specialreglering. 

Istället bör de nationella domstolarna från fall till fall ta ställning till hur avtal om mahr 

ska kvalificeras utifrån van den Boogaard-metoden.  

 

                                                
169 Svea hovrätts dom av den 11 februari 2015 i mål T 2352-14 och Brattström, M. och Sayed, M., s. 211. 
170 Brattström, M. och Sayed, M., s. 209 ff. 
171  Se art. 2 i FN:s konvention om medborgerliga och politiska rättigheter, art. 9 i Europeiska 
konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna och art. 10 i 
Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna. 
172 I så fall faller avtalet sannolikt inom ramen för underhållsförordningen. Se avsnitt 4.1.2.1 och mål C-
220/95, Antonius van den Boogaard v Paula Laumen [1997] ECR I-01147 p. 22. 
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4.2.2.3 Äktenskapsbalkens skevdelningsregel 

Av avsnitt 4.1.2.3 framgår att det inte är möjligt att använda van den Boogaard-

metoden173 för att kvalificera en svensk dom i vilken en make åläggs att utge en skiftes-

likvid som uppgår till ett belopp som har jämkats enligt 12 kap. 1 § äktenskapsbalken. 

Orsaken till detta är i korthet att en sådan skifteslikvid inte enbart baseras på makarnas 

behov och förmåga och inte heller enbart syftar till att fördela makarnas tillgångar.174 

Det är heller inte möjligt att dela upp en sådan dom i en underhållsrättslig del respektive 

en del som avser makarnas förmögenhetsförhållanden.  

 

En tänkbar lösning på det ovanstående problemet är att införa en s.k. in dubio-metod 

som ska tillämpas om det inte är möjligt att kvalificera en originaldom enligt van den 

Boogaard-metoden. Mitt förslag till in dubio-metod har två led. I det första ledet ska 

verkställighetsdomstolen ställa sig följande frågor: 

 

1. Vilket är originaldomens huvudsakliga syfte? 

2. I vilken utsträckning beaktas makarnas behov och förmåga i originaldomen? 

 

I det andra ledet ska verkställighetsdomstolen göra en helhetsbedömning utifrån hur 

dessa två frågor har besvarats. Det rör sig alltså om en form av individualiserad metod. 

Om exempelvis originaldomens huvudsakliga syfte är att fördela makarnas tillgångar 

och den endast i begränsad mån tar hänsyn till makarnas behov och förmåga bör denna 

dom anses reglera makarnas förmögenhetsförhållanden. Om å andra sidan makarnas 

behov och förmåga beaktas i avsevärd utsträckning och domens huvudsakliga syfte är 

att tillgodose den ena makens underhållsbehov bör hela domen kvalificeras som 

underhållsrättslig även om den har som underordnat syfte att reglera makarnas 

förmögenhetsförhållanden. 

  

Om den tyska verkställighetsdomstolen i det ovan nämnda exemplet175 använder sig av 

in dubio-metoden skulle detta kunna ske på följande vis. Verkställighetsdomstolen 

konstaterar först att en jämkning har skett av det belopp som normalt sett skulle ha 

                                                
173 Mål C-220/95, Antonius van den Boogaard v Paula Laumen, p. 22. 
174 Se avsnitt 4.1.2.3 bis för en utförligare redogörelse för problematiken. 
175 Se avsnitt 4.1.2.3. 
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utgått. Vidare konstaterar domstolen att jämkning endast skedde med en ringa andel (20 

%). Därför sluter sig domstolen till att originaldomens huvudsakliga syfte var att fördela 

makarnas förmögenhetsförhållanden och att makarnas behov och förmåga endast 

beaktades i begränsad utsträckning. Domstolen drar därför slutsatserna att original-

domen ska anses beröra makarnas förmögenhetsförhållanden och att förordningen om 

makars förmögenhetsförhållanden är tillämplig, om förordningen förutsätts ha trätt i 

kraft. 

 

Den föreslagna in dubio-metoden har flera fördelar. För det första måste understrykas 

att metoden erbjuder ett tillvägagångssätt vid kvalificering av domar som syftar till att 

fördela makarnas förmögenhetsförhållanden och samtidigt tar hänsyn till makarnas 

behov och förmåga. Sådana domar är nämligen inte möjliga att kvalificera enligt van 

den Boogaard-metoden. För det andra tillåter metoden att nationella domstolar gör 

flexibla bedömningar som tar hänsyn till flera omständigheter. För det tredje är metoden 

relativt förutsebar eftersom verkställighetsdomstolens bedömning utgår från svaren på 

två i förväg bestämda frågor. Mot bakgrund av det ovanstående är min slutsats att 

nationella domstolar bör tillämpa den föreslagna in dubio-metoden i väntan på att EU-

domstolen klargör hur de problematiska domarna ska kvalificeras.  
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5 Domsrätt 

5.1	Rättsutredning	

5.1.1 Reglering av domsrätt 

Kompromissförslagets kapitel II innehåller domsrättsregler. Kapitlet inleds av art. 3 

som handlar om vilken domstol som har behörighet att pröva frågor om makars 

förmögenhetsförhållanden som uppstår i samband med ett arvsmål. I artikeln framgår 

följande: 

 

Om talan väcks vid en domstol i en medlemsstat i frågor rörande arvet efter 

den ena av två makar i enlighet med [arvsförordningen] ska domstolarna i 

den staten vara behöriga att avgöra frågor rörande makars förmögenhets-

förhållanden som aktualiseras i samband med detta arvsmål. 

 

Att domsrätten i förmögenhetsrättsliga mål som aktualiseras med anledning av en 

makes död enligt art. 3 är anknuten till den domsrätt som fastställs enligt arvs-

förordningen är kontroversiellt. Art. 3 och hur den samverkar med arvsförordningen ska 

därför utredas i det nästkommande avsnittet. 

 

När det gäller de övriga domsrättsreglerna finns det inte utrymme att i detalj granska 

dessa. Istället ska de endast beröras översiktligt. I art. 4 kompromissförslaget fastställs 

domsrätten för äktenskapskillnadsmål. Det kan vara värt att notera att makarna i ett 

avtal enligt art. 4.2 kan reglera vilken domstol som ska ha behörighet att avgöra tvister 

som rör deras förmögenhetsförhållanden. 

 

Om det inte är möjligt att utifrån art. 3 eller 4 fastställa vilken domstol som är behörig 

ska art. 5 tillämpas. Artikeln fastslår följande: 

 

Om ingen medlemsstats domstol är behörig enligt artiklarna 3 och 4, eller i 

andra fall än de som föreskrivs i dessa artiklar, ska behörighet att avgöra 

frågor om makars förmögenhetsförhållanden gälla för domstolarna i den 

medlemsstat 
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a) på vars territorium makarna har hemvist vid den tidpunkt då talan 

väcks eller, om detta alternativ inte är tillämpligt, 

 

b) på vars territorium makarna senast hade hemvist, i den mån någon 

av dem fortfarande är bosatt där vid den tidpunkt då talan väcks 

eller, om detta alternativ inte är tillämpligt, 

 

c) på vars territorium svaranden har hemvist vid den tidpunkt då talan 

väcks eller, om detta alternativ inte är tillämpligt, 

 

d) där båda makarna är medborgare vid den tidpunkt då talan väcks. 

 

Vidare framgår i art. 5a att makarna, i de fall som omfattas av art. 5, får avtala om att 

den medlemsstat vars lag är tillämplig enligt art. 16, 20a.1 a) eller 20a.1 b) ska ha 

domsrätt.176 De återstående artiklarna i kapitlet innehåller kompletterande bestämmelser 

om bland annat tyst prorogation, forum non conveniens och subsidiär behörighet.  

 

5.1.2 Är domsrättens anknytning till arvsförordningen problematisk? 

5.1.2.1 Problematik med avseende på art. 6 i arvsförordningen 

Det framgår alltså i art. 3 i Italiens kompromissförslag att när en make avlider har den 

domstol som har domsrätt enligt arvsförordningen även behörighet att pröva frågor om 

makars förmögenhetsförhållanden som uppstår i samband med arvsmålet. Bakgrunden 

till artikeln är att kommissionen vill undvika att en och samma persons kvarlåtenskap 

hanteras av två separata domstolar, d.v.s. en domstol som hanterar frågor om makars 

förmögenhetsförhållanden och en som hanterar arvsrättsliga frågor.177 

 

Gray och Redondo menar dock att det är problematiskt att art. 3 i kompromissförslaget 

är anknuten till arvsförordningen.178 De pekar särskilt på att art. 6 och 10 i arvs-

                                                
176 Se kompromissförslagets ordalydelse för mer information om art. 16, 20a.1 a) och 20a.1 b).  
177 Gray, J. och Redondo, P. Q., s. 12. 
178 Se Gray, J. och Redondo, P. Q., s. 12 ff. 
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förordningen ger upphov till problematik. Den första av dessa två artiklar står i centrum 

för det här avsnittet. 

 

Enligt art. 22 arvsförordningen kan en person i sitt testamente ange att hans eller hennes 

medborgarskapsland ska vara arvsstatut. Detta innebär inte att arvsstatutets domstolar 

per automatik får domsrätt. Som huvudregel gäller nämligen enligt art. 4 arvs-

förordningen att domstolarna i den avlidnes senaste hemvistland har behörighet att 

avgöra arvsrättsliga frågor med anledning av dödsfallet. Om en part har väckt talan vid 

denna domstol är det emellertid enligt art. 6 a) arvsförordningen möjligt för en annan 

part att yrka på att domstolen ska avvisa målet till förmån för arvsstatutets domstolar. 

Domstolen får bifalla ett sådant yrkande om arvsstatutets domstolar anses bättre 

lämpade att pröva arvsmålet med hänsyn till praktiska omständigheter, såsom parternas 

hemvist och placeringen av tillgångar. Om detta sker har det utpekade landets domstolar 

även behörighet med avseende på makarnas förmögenhetsförhållanden enligt art. 3 i 

kompromissförslaget. Följande exempel, inspirerat av Gray och Redondos exempel179, 

åskådliggör hur art. 3 i kompromissförslaget och art. 6 a) arvsförordningen fungerar i 

praktiken:  

 

Heidi och Jonas, en tysk kvinna och en svensk man, är gifta och bor i Sverige. 

Heidi har sedan ett tidigare äktenskap tre barn som bor i Tyskland. Efter att 

makarna har bott några år i Sverige avlider Heidi. I hennes testamente anges 

att tysk lag ska tillämpas på arvet.  

 

Oenighet uppstår om tillvägagångssättet vid den efterföljande bodelningen 

och om hur arvet ska fördelas. Jonas stämmer därför särkullbarnen vid en 

svensk domstol. Särkullbarnen yrkar på att målet enligt art. 6 a) 

arvsförordningen ska avvisas till förmån för de tyska domstolarna. Den 

svenska domstolen bifaller deras yrkande med hänvisning till att tre av fyra 

parter har hemvist i Tyskland. Detta leder enligt art. 3 i kompromissförslaget 

till att tyska domstolar även får behörighet att avgöra tvister om makarnas 

förmögenhetsförhållanden. 

                                                
179 Se Gray, J. och Redondo, P. Q., s. 12.  
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Gray och Redondo anser att denna typ av situation är problematisk för den efterlevande 

maken.180 För det första anför de att situationen är opraktisk.181 De syftar antagligen 

dels på Jonas blir tvungen att föra sin talan vid en tysk domstol på tyska, dels på att de 

tyska domstolarna måste tillämpa svensk rätt på makarnas förmögenhetsförhållanden 

och tysk rätt på arvet.182 För det andra påpekar Gray och Redondo att situationen är 

svårförutsebar.183 Det är sannolikt oväntat för Jonas att tyska domstolar får behörighet 

eftersom han och Heidi under hela sitt äktenskap hade hemvist i Sverige. Gray och 

Redondo synes alltså ha fog för sin kritik, men detta förutsätter att situationen bedöms 

utifrån den efterlevande makens perspektiv. 

 

Om situationen istället betraktas utifrån särkullbarnens perspektiv blir slutsatsen den 

motsatta, nämligen att det är önskvärt att forumlandet ändras med hänsyn till 

bröstarvingarnas hemvist. Bröstarvingarna betraktar det antagligen som praktiskt att 

tvisten om makarnas förmögenhetsförhållanden prövas i deras hemvistland. Dessutom 

anser de troligen att det är förutsägbart med tanke på att det finns ett direkt samband 

mellan hur mycket egendom som ska utgå enligt de materiellrättsliga reglerna om 

makars förmögenhetsförhållanden – exempelvis den stora basbeloppsregeln i 3 kap. 1 § 

ärvdabalken (1958:637) – och hur stor kvarlåtenskap som återstår för särkullbarnen att 

ta del av. Därmed infinner sig frågan om det är försvarligt eller önskvärt att betrakta 

situationen utifrån den efterlevande makens perspektiv istället för utifrån exempelvis 

särkullbarnens synvinkel. Är med andra ord en sådan särbehandling önskvärd?  

 

I svensk rätt finns vissa bestämmelser som ger den efterlevande maken en starkare 

ställning än dödsbodelägarna. De ändamål som förs fram i förarbetena till dessa 

bestämmelser torde mutatis mutandis kunna ge argument för att det är önskvärt med en 

sådan särbehandling som Gray och Redondo förespråkar. Enligt 2 § a tredje punkten 

LIMF har den efterlevande maken, och inte den avlidnes barn, rätt att begära att en 

                                                
180 Gray, J. och Redondo, P.Q., s. 12. 
181 Gray, J. och Redondo, P.Q., s. 12. 
182 Den tillämpliga lagen på makarnas förmögenhetsförhållanden är lagen i det land där de hade sin första 
gemensamma hemvist (se art. 20a a) kompromissförslaget). Den tillämpliga lagen för de arvsrättsliga 
frågorna är tysk lag enligt lagvalet i Heidis testamente (se art. 22 arvsförordningen). 
183 Gray, J. och Redondo, P.Q., s. 12. 



 

 

 

 

 

47 

svensk domstol med behörighet enligt arvsförordningen även ska ha rätt att ta upp en 

tvist om makars förmögenhetsförhållanden. I lagens förarbeten förklaras att om 

makarna hade hemvist utomlands kan det vara så att den efterlevande maken gärna ser 

att bodelningsfrågor hanteras av en utländsk domstol.184 I en sådan situation ska 

dödsboet inte kunna påtvinga den efterlevande maken att föra en process i Sverige. Det 

ges dock ingen förklaring till varför så stor vikt ska läggas vid den efterlevande makens 

intresse.  

 

Ytterligare en rättsregel som ger en särställning åt den efterlevande maken är 12 kap. 2 

§ första stycket äktenskapsbalken. Enligt denna bestämmelse har den efterlevande 

maken rätt att bestämma att respektive sida, d.v.s. dödsboet och den efterlevande 

maken, som sina andelar ska behålla sitt giftorättsgods. I lagens motiv framgår att syftet 

är att den efterlevande maken ska skyddas från att hans eller hennes giftorättsgods tas i 

anspråk av den avlidnes särkullbarn.185 

 

Varför just den efterlevande maken är skyddsvärd i detta sammanhang utvecklas dock 

inte i motiven. Istället är det nödvändigt att söka vägledning i doktrinen. Agell och 

Brattström anför att det svenska giftorättssystemet ursprungligen syftade till att ge den 

hemarbetande hustrun en andel av den förmögenhet som mannen under äktenskapet 

hade arbetat upp.186 Lagen gör dock ingen skillnad på män och kvinnor. Idag är därför 

snarare giftorättssystemets praktiska funktion att ge den ekonomiskt svagare maken en 

rätt till en del av den andra makens förmögenhet.187 Därutöver är ett giftorättssystem en 

naturlig följd av att makarnas ekonomier sammanflätas under äktenskapet.188 Detta sker 

däremot normalt sett inte i samma utsträckning när det gäller en förälders och ett barns 

egendom. Utifrån dessa uttalanden är det möjligt att dra slutsatsen att det finns goda 

skäl för att den efterlevande maken ska ges en starkare ställning en den avlidnes barn 

när det gäller frågor om makars förmögenhetsförhållanden. 

 

                                                
184 Prop. 2014/15:105, Arv i internationella situationer, s. 59 och SOU 2014:25, Internationella 
rättsförhållanden rörande arv, s. 262. 
185 Prop. 1986/87:1 om äktenskapsbalk m.m., s. 88. Se vidare prop. 1986/87:1 s. 190 ff och 330 f och 
SOU 1981:85, Äktenskapsbalk, s. 197 ff och 390 f. 
186 Agell, A. och Brattström, M, Äktenskap, samboende, partnerskap, 5 uppl., 2011, Iustus förlag, s. 94. 
187 A.st. 
188 A.st. 
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Utifrån det ovanstående resonemanget framstår det som befogat av Gray och Redondo 

att kritisera art. 3 i Italiens kompromissförslag för att den i kombination med art. 6 i 

arvsförordningen kan leda till att den avlidnes barn gynnas på bekostnad av den 

efterlevande maken. Detta blev tydligt i det ovanstående exemplet. I exemplet fick 

nämligen domstolarna i särkullbarnens hemvistland Tyskland behörighet till förtret för 

Jonas. Mot att art. 3 är problematisk talar emellertid att den är utformad på ett sådant 

sätt att risken för att parallella processer ska uppstå är liten.189 Enligt min mening 

övervägs dock denna fördel av de ovan anförda problemen som artikeln kan ge upphov 

till. 

 

5.1.2.2 Problematik med avseende på art. 10 i arvsförordningen 

Som har nämnts i det föregående avsnittet har Gray och Redondo kritiserat 

utformningen av art. 3 i Italiens kompromissförslag. Detta avsnitt handlar om deras 

kritik mot denna artikels anknytning till art. 10 i arvsförordningen. Den sistnämnda 

artikeln stadgar följande: 

 

1. När den avlidne vid sin död inte hade hemvist i en medlemsstat ska 

domstolarna i den medlemsstat på vars territorium de tillgångar som 

ingår i kvarlåtenskapen är belägna ändå vara behöriga att pröva 

arvsmålet i dess helhet om 

 

a) den avlidne var medborgare i den medlemsstaten vid sin död, eller i 

annat fall, 

 

b) den avlidne tidigare haft sin hemvist i den medlemsstaten, förutsatt 

att det vid den tidpunkt då talan väcktes vid domstolen inte gått mer 

än fem år sedan hemvisten ändrades. 

 

2. Om ingen domstol i en medlemsstat är behörig i enlighet med punkt 1 

ska domstolarna i den medlemsstat där de tillgångar som ingår i 

                                                
189 Gray, J. och Redondo, P. Q., s. 12. 
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kvarlåtenskapen är belägna ändå vara behöriga att fatta beslut om 

dessa tillgångar. 

 

En utgångspunkt för diskussionen ska tas i det följande exemplet som Gray och 

Redondos har skapat: 

 

Paula och Olli, en italiensk kvinna och en finsk man, är gifta och bor i 

Nederländerna. Efter några år bestämmer de sig för att köpa en fritidsbostad 

i Italien. Därefter flyttar Paula till USA för att fokusera på sin karriär och 

lämnar kvar Olli för att se efter familjens hus i Nederländerna. Sex år senare 

avlider Paula i USA.190 

 

I denna situation har italienska domstolar behörighet enligt art. 3 kompromissförslaget i 

kombination med art. 10 första stycket punkt a) arvsförordningen eftersom Paula ägde 

en sommarstuga i Italien och var medborgare där. Detta innebär att om en rättstvist 

uppstår kan Olli bli tvungen att föra sin talan i Italien, trots att han och Paula gifte sig i 

Nederländerna och levde där under hela deras äktenskap. Detta är inte önskvärt 

eftersom situationen inte var förutsebar för Olli och dessutom kan leda till att han 

drabbas av stora rese-, boende- och rättegångskostnader.191 

 

Om Paula och Olli istället skulle ha köpt en fritidsbostad i Frankrike, skulle franska 

domstolar ha behörighet enligt art. 3 kompromissförslaget och art. 10 andra stycket 

arvsförordningen. Dock skulle denna process vara begränsad till den egendom som 

finns i Frankrike, d.v.s. fritidsbostaden. Även denna situation är problematisk, bl.a. 

eftersom den leder till uppdelade processer.192 De franska domstolarnas domsrätt skulle 

nämligen sträcka sig till fritidsbostaden, medan nederländska domstolar skulle ha 

behörighet att avgöra frågor om makarnas förmögenhetsförhållanden med avseende på 

                                                
190 Gray, J. och Redondo, P. Q., s. 13. 
191 Gray, J. och Redondo, P. Q., s. 13. 
192 Gray, J. och Redondo, P. Q., s. 13. 
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bostaden i Nederländerna.193 Det skulle alltså uppkomma parallella processer, vilket 

strider mot syftena med förordningen om makars förmögenhetsförhållanden.194 

 

5.2	Diskussion	

Av avsnitt 5.1.2 framgår att art. 3 i kompromissförslag är problematisk. Artikelns 

anknytning till art. 6 arvsförordningen kan leda till att den avlidnes barn gynnas på 

bekostnad av den efterlevande maken.195 Enligt min mening uppvägs inte det här 

problemet av att risken för att parallella processer ska uppstå i det här sammanhanget är 

liten. Beträffande anknytningen mellan art. 3 kompromissförslaget och art. 10 arvs-

förordningen är det tvärtom risken för att parallella processer ska uppstå som medför att 

den här anknytningen är problematisk.196 

 

Frågan är om problematiken kan minskas. Gray och Redondo anser att det borde införas 

en bestämmelse som stadgar att den efterlevande maken ska ha en exklusiv rätt att 

åberopa art. 3 kompromissförslaget och därmed arvsförordnings behörighetsregler samt 

att art. 5 kompromissförslaget i annat fall ska tillämpas.197 I praktiken skulle förslaget 

innebära att den efterlevande maken skulle ges möjlighet att välja om behörighets-

reglerna i arvsförordningen eller art. 5 i kompromissförslaget ska gälla. Den efter-

levande makens bestämmanderätt kan även beskrivas som en form av vetorätt. Om Gray 

och Redondos förslag blev verklighet skulle Jonas kunna använda sin vetorätt genom att 

låta bli att åberopa art. 3 kompromissförslaget och på så sätt hindra att arvsförordningen 

tillämpas.198 Istället skulle art. 5.1 punkt b) kompromissförslaget tillämpas, vilken ger 

domsrätt åt domstolarna i makarnas senaste gemensamma hemvistland. I så fall skulle 

svenska och inte tyska domstolar ha domsrätt. När det gäller det andra fiktiva fallet 

                                                
193 Gray, J. och Redondo, P. Q., s. 13. 
194 SEC(2011) 327, Commission staff working document accompanying document to the proposal for a 
Council Regulation on jurisdiction, applicable law and the recognition and enforcement of decisions in 
matters of matrimonial property regimes and the proposal for a Council Regulation on jurisdiction, 
applicable law and the enforcement of decisions regarding the property consequences of registered 
partnerships – Impact Assessment, s. 23. 
195 Se avsnitt 5.1.2.1. 
196 Se avsnitt 5.1.2.2. 
197 Gray, J. och Redondo, P. Q., s. 12. 
198 Det redogörs för exemplet med Heidi och Jonas i avsnitt 5.1.2.1. 
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skulle Olli, också med stöd av art. 5.1 b), ges möjlighet att föra sin talan i 

Nederländerna istället för i Italien eller i Frankrike.199 

 

Ett annat alternativ är att omformulera art. 3 kompromissförslaget med regleringen i 

LIMF som förebild. Även LIMF ger nämligen den efterlevande maken en typ av 

vetorätt. I lagens 2 a § framgår följande:  

 

En fråga om bodelning med anledning av en makes död får tas upp av 

svensk domstol 

 

1. om den avlidne maken hade hemvist i Sverige, 

 

2. […], eller 

 

3. på begäran av den efterlevande maken om svensk domstol, i andra 

fall än som avses i 1, är behörig att ta upp en fråga om arv efter den 

avlidne enligt [arvsförordningen]. 

 

En skillnad mellan Gray och Redondos förslag och LIMF är emellertid att Gray och 

Redondos förslag ger den efterlevande maken en villkorslös vetorätt medan LIMF 

endast ger den efterlevande maken en inskränkt vetorätt. Enligt 2 a § tredje punkten 

LIMF får nämligen den efterlevande maken endast åberopa arvsförordningen i andra 

fall än som avses i 1, d.v.s. när den avlidne inte hade hemvist i Sverige. Skillnaden 

illustreras av följande exempel200: 

 

Lisa och Jantzen, en svensk kvinna och en dansk man, är gifta och bor i 

Danmark. Lisa har sedan ett tidigare äktenskap tre barn i Sverige. Efter att 

makarna har bott några år i Danmark flyttar Lisa tillbaka till Sverige och får 

en tid senare hemvist här. Därefter avlider Lisa. Särkullbarnen och Jantzen 

kan inte enas om vare sig de bodelningsrättsliga eller de arvsrättsliga 

                                                
199 Det redogörs för exemplet med Paula och Olli i avsnitt 5.1.2.2. 
200 Exemplet är skapat av uppsatsförfattaren. 
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frågorna som aktualiseras. Enligt särkullbarnen har svenska domstolar 

domsrätt, medan Jantzen hävdar att de danska domstolarna har det.  

 

Det faktum att Lisa vid sin död hade hemvist i Sverige innebär två saker. För det första 

har svenska domstolar domsrätt enligt 2 a § första punkten LIMF. För det andra bör 

noteras att Jantzens inställning till domsrättsfrågan saknar rättslig relevans, d.v.s. han 

har ingen vetorätt. Om kompromissförslaget skulle ha trätt i kraft skulle resultatet bli 

det samma, d.v.s. de svenska domstolarna skulle ha domsrätt. I så fall skulle nämligen 

de svenska domstolarna ha behörighet enligt art. 3 kompromissförslaget i kombination 

med art. 4 arvsförordningen. Den sistnämnda artikeln ger precis som 2 a § första 

punkten LIMF domsrätt åt domstolarna i den avlidnes hemvistland. 

 

Om däremot (a) förordningen skulle ha trätt i kraft efter att ha ändrats enligt Gray och 

Redondos förslag och (b) Jantzen inte åberopar art. 3, d.v.s. använder sin vetorätt, skulle 

resultatet bli följande. Danska domstolar skulle i så fall ha behörighet enligt art. 5.1 b) i 

förordningen eftersom Jantzen och Lisa hade sin senaste gemensamma hemvist där. Att 

ge den efterlevande maken en vetorätt i enlighet med Gray och Redondos förslag ger 

alltså den här maken en starkare ställning än om han eller hon skulle ges en inskränkt 

vetorätt med svensk rätt som förebild. Detta är önskvärt eftersom den avlidnes och den 

efterlevande makens ekonomier vanligtvis har flätats samman under en lång tid, vilket 

typiskt sett inte är fallet när det gäller en förälders och ett barns egendom.201 Därför är 

Gray och Redondos förslag att föredra framför en ändring av kompromissförslaget med 

svensk rätt som förebild.  

 

En tänkbar invändning mot att ge den efterlevande maken en vetorätt är att detta skapar 

en risk för att han eller hon utnyttjar denna möjlighet för att få ekonomiska fördelar, 

d.v.s. överkompenseras.202 Enligt min mening är dock detta ett nödvändigt ont som 

uppvägs av att Gray och Redondos förslag på ett effektivt sätt skulle lösa de problem 

                                                
201 Se Agell, A. och Brattström, M, Äktenskap, samboende, partnerskap, 5 uppl., 2011, Iustus förlag,       
s. 94 och avsnitt 5.1.2.1 . 
202 Se vidare avsnitt 6.1.1 för information om denna problematik och exempel som visar hur den kan ta 
sig uttryck.  
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som tas upp i avsnitt 5.1.2. Kompromissförslaget bör därför ändras enligt Gray och 

Redondos förslag.  
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6 Lagval 

6.1	Rättsutredning	

6.1.1 Reglering av tillämplig lag 

I kapitel III i kompromissförslaget finns bestämmelser som reglerar vilken lag som är 

tillämplig på makars förmögenhetsförhållanden. I art. 15a framgår att den lag som det 

anvisas till i kapitlet ska tillämpas oavsett om det är en medlemsstats eller ett tredje-

lands lag. 

 

För att kunna avgöra vilken lag som är tillämplig är det nödvändigt att först fråga sig 

om det finns något lagvalsavtal.203 Sådana är nämligen giltiga förutsatt att de krav som 

ställs upp i art. 16, 18 och 19a uppfylls. Vidare reglerar art. 20 giltigheten av 

äktenskapsförord. Dessa bestämmelser ska dock av utrymmesskäl inte beröras mer i den 

här uppsatsen. Istället står art. 20a i centrum för de nästkommande resonemangen. I art. 

20a framgår följande: 

 

1. Vid avsaknad av ett lagvalsavtal enligt artikel 16 ska den lag som är 

tillämplig på makarnas förmögenhetsförhållanden vara lagen i den stat 

 

a) där makarna hade sin första gemensamma hemvist efter det att 

äktenskapet ingicks eller, om detta alternativ inte är tillämpligt, 

 

b) där båda makarna var medborgare när äktenskapet ingicks eller, om 

detta alternativ inte är tillämpligt, 

 

c) till vilken makarna gemensamt hade närmast anknytning vid 

tidpunkten för äktenskapets ingående, med hänsyn till samtliga 

omständigheter. 

 
                                                
203 Enligt art. 16.1 i Italiens kompromissförslag framgår nämligen att det är tillåtet för makar att avtala om 
vilket lands lag som ska tillämpas på deras förmögenhetsförhållanden. Det är för det första tillåtet för 
makarna att hänvisa till lagen i det land där båda eller en av dem har hemvist vid tidpunkten för avtalets 
ingående. För det andra kan de med bindande verkan ange lagen i ett land där någon av dem är 
medborgare. I art. 19 och 19a ges vissa ytterligare bestämmelser om giltigheten av lagvalsavtal. 
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2. […]204 

 

3. Undantagsvis och efter ansökan av en av makarna kan den rättsliga 

myndighet som har behörighet att avgöra sådana frågor om makars 

förmögenhetsförhållanden besluta att lagen i en annan stat än den stat 

vars lag är tillämplig enligt punkt 1 a ska tillämpas på makarnas 

förmögenhetsförhållanden, om den sökande kan påvisa att 

 

a) makarna hade sin sista gemensamma hemvist i den andra staten 

under en avsevärt mycket längre tid än den stat som anges i punkt 1 

a och, 

 

b) båda makarna har åberopat lagen i den andra staten för att ordna 

eller planera sina förmögenhetsförhållanden. 

 

[…] 

 

Det sista stycket, d.v.s. art. 20a.3, benämns i den här uppsatsen för hemvistbytesregeln. 

Slutligen finns i kapitlet även vissa undantagsregler och kompletterande bestämmelser. 

De viktigaste undantagsreglerna behandlas i detalj i kapitel 7, medan kompletterings-

bestämmelserna inte kommer att beröras av utrymmesskäl.  

 

6.1.2 Finns det risk för ekonomisk över- eller underkompensation? 

Lagvalsreglerna i Italiens kompromissförslag skiljer sig från de lagvalsregler som 

reglerar frågor om makars underhållsskyldighet och arvsrättsliga frågor med anledning 

av en makes dödsfall. Lagvalsreglerna för dessa två typer av frågor regleras nämligen i 

2007 års Haagprotokoll och i arvsförordningen, vilka är annorlunda utformade jämfört 

med kompromissförslaget.205 Det innebär att ett gift pars förmögenhetsförhållanden, 

                                                
204 De bestämmelser som saknar relevans för det resonemang som förs har markerats med […].   
205 Se art. 15 underhållsförordningen, art. 1–8 i Protocol of 23 November 2007 on the Law Applicable to 
Maintenance Obligations och kapitel III i 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. 
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underhållsskyldighet och arvsrätt samtidigt kan regleras av olika rättsordningar. Detta är 

problematiskt eftersom varje rättsordning är utformad utifrån olika rättssystematiska 

överväganden och med olika ändamål i åtanke.206 Dessutom är varje enskild lag normalt 

sett utformad under den förutsättningen att lagen ingår i en större kontext av inhemska 

lagar.207 Vissa rättsordningar har ett väl utbyggt giftorättssystem samtidigt som den 

efterlevande maken endast har en begränsad rätt till underhåll och arv, medan det 

motsatta gäller i andra rättsordningar.208 Detta kan leda till att en part över- eller 

underkompenseras när olika rättsordningar tillämpas samtidigt.  

 

För att illustrera vilka problem som kan uppstå redogör Nagy för det följande exemplet. 

Låt säga att det i ett land finns en vidsträckt underhållsskyldighet som gäller en period 

efter att äktenskapet har upphört och att dess giftorättssystem är mycket inskränkt.209 

Anta vidare att det omvända gäller i ett annat land, d.v.s. att det i detta land endast finns 

marginella underhållsregler medan dess giftorättssystem är väl utbyggt. Om den 

ekonomiskt starkare maken både åläggs av det första landets domstolar att utge ett 

betydande underhållsbidrag och av det andra landets domstolar att utge en stor mängd 

giftorättsgods blir den ekonomiskt svagare maken överkompenserad.210 Den här maken 

får nämligen rätt till mer egendom än han eller hon skulle ha rätt till om endast samma 

rättsordning hade tillämpats på samtliga bodelnings- och arvsrättsliga frågor. Det är 

även tänkbart att ingen av de tillämpliga rättsordningarna ger ett fullgott skydd för den 

ekonomiskt svagare maken.211 I så fall blir istället den här maken underkompenserad. 

Det faktum att lagvalsreglerna i olika rättsinstrument skiljer sig åt kan alltså resultera i 

både över- och underkompensation. Samlingsnamnet för sådana problem är problems of 

interrelation.212 

 

 

                                                
206 Nagy, C. I., Love and Money: Problems of Characterisation in Matrimonial Property and 
Maintenance Matters in the European Union, i Beaumont, P., Hess, B., Walker, L. och Spancken, S. 
(red.), The Recovery of Maintenance Obligations in the EU and Worldwide, 2014, Hart Publishing,         
s. 411–423, på s. 413. 
207 A.a. s. 413. 
208 A.a. s. 415. 
209 Se a.st. 
210 Se a.st. 
211 Se a.st. 
212 Se a.st. 
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6.1.3 Är hemvistbytesregeln förutsebar? 

Enligt art. 20a.1 är huvudregeln att, om inget lagvalsavtal finns, ska lagen i det land där 

makarna hade sin första gemensamma hemvist tillämpas. Denna oföränderlighetsprincip 

kan dock frångås med stöd art. 20a.3, d.v.s. hemvistbytesregeln, vilken återges i sin 

helhet i avsnitt 6.1.1.  

 

Frågan är om hemvistbytesregeln är lämpligt utformad. Inledningsvis bör noteras att det 

första kravet som måste uppfyllas för att lagen i det senare hemvistlandet ska tillämpas 

är att makarna har haft hemvist där under en avsevärt mycket längre tid än de hade 

hemvist i sitt första hemvistland. Det är oklart om en absolut eller relativ bedömning 

ska göras. Detta illustreras av följande exempel: 

 

Exempel: Stina och Nicolai gifter sig i Sverige och har sin hemvist här i tio 

år. Sedan flyttar de till Tyskland, får sin hemvist där och stannar i tretton år. 

 

Frågan är om det centrala faktumet är att makarna har bott tre år längre i Tyskland än de 

bodde i Sverige eller att de har bott 30 % längre tid i Tyskland. Förordningen ger ingen 

vägledning. Men även om det skulle vara möjligt att besvara denna fråga, genom att 

t.ex. fastslå att en absolut bedömning ska göras, är det fortfarande oklart hur lång tid 

som måste ha passerat för att bestämmelsen ska vara tillämplig. Räcker det med att 

makarna har bott ett år längre i sitt senaste hemvistland eller krävs att de har bott där i 

vart fall två år, fem år eller rent av tjugo år längre än de bodde sitt ursprungsland? Det 

framgår inte av artikeln hur lång tid som krävs.   

 

För det andra krävs att makarna har åberopat lagen i det andra landet för att ordna 

eller planera sina förmögenhetsförhållanden. Det klargörs inte i artikeln vad som avses. 

Krävs det att makarna under sin tid i detta land exempelvis har omvandlat giftorättsgods 

till enskild egendom i enlighet landets lag eller räcker det med att makarna vid något 

tillfälle har uttalat att de ”känner sig bundna” av landets lagar om makars 

förmögenhetsförhållanden? Det är oklart. 

 

Även om ovanstående förutsättningar skulle vara uppfyllda krävs, för det tredje, att det 

rör sig om en sådan undantagssituation som motiverar att art. 20a.3 tillämpas. Detta 
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framgår av ordet undantagsvis som bestämmelsen inleds med. Det är oklart vad 

skrivningen i praktiken innebär, men antagligen bör den tolkas som en uppmaning till 

domare om att de ska tillämpa bestämmelsen restriktivt. 

 

Sammanfattningsvis är det mycket oklart hur de ovanstående rekvisiten ska tolkas och 

det är till skada för förutsebarheten. Mot bakgrund av det ovanstående resonemanget är 

dock en sak odiskutabel och det är att art. 20a.3 har ett mycket snävt tillämpnings-

område. 

 

6.1.4 Är hemvistbytesregelns snäva tillämpningsområde problematiskt? 

Av det föregående avsnittet framgår att det är mycket svårt att frångå orubblighets-

principen i art. 20a.1 med stöd av art. 20a.3. Frågan är om detta är önskvärt eller 

problematiskt. För att kunna ge ett svar på den här frågan är det nödvändigt att påminna 

läsaren om de principer som bär upp den moderna internationella privaträtten. En sådan 

princip är att varje rättsförhållande bör vara underkastat lagen i det land som rätts-

förhållandet har starkast anknytning till.213 Med avseende på mål om makars 

förmögenhetsförhållanden bör antingen äktenskapets eller makarnas starkaste 

anknytning vara utslagsgivande. I detta sammanhang är det viktigt att påminna läsaren 

om ytterligare en av de principer som bär upp den internationella privaträtten, nämligen 

att det är lämplighetsöverväganden som ska avgöra om utländsk rätt ska tillämpas.214 

Det finns flera överväganden som talar för att makarnas senaste hemvistland bör styra 

lagvalet. I sin vardag är makarna tvungna att följa detta lands skatteregler, trafikregler, 

ordningsstadgor m.m. Makarna utgår därför antagligen även från att landets lagar ska 

tillämpas på deras förmögenhetsförhållanden. Det är dessutom praktiskt att låta 

domarna tillämpa sina egna lagar istället för utländska lagar som de antagligen har en 

betydligt sämre förståelse för.215 Slutligen är oföränderlighetsprincipen svårtillämpad 

                                                
213 Jänterä-Jareborg, M., Svensk domstol och utländsk rätt: en internationellt privat- och processrättslig 
studie, 1997, Iustus förlag, s. 55. Se även Calliess, G.-P., Rome Regulations: Commentary, 2015, Wolter 
Kluwer, s. 729. Se vidare avsnitt 2.2 
214  Bogdan, Michael, Svensk internationell privat- och processrätt, 8 uppl., 2014, Norstedts Juridik, s. 25. 
Se vidare avsnitt 2.2. 
215 Se Örtenhed, K., Bosättningsanknytningar i gränsöverskridande familjerättsförhållanden: En 
internationellt privat- och processrättslig studie, 2006, Iustus Förlag, s. 360. 
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om det land där makarna först hade hemvist delas eller fusioneras med ett annat land.216 

Dessa synpunkter talar alltså för att oföränderlighetsprincipen bör frångås.  

 

I de förberedande rättsakterna till förslagen till förordning om makars förmögenhets-

förhållanden saknas argument för oföränderlighetsprincipen. Det är dock möjligt att 

finna ett par sådana argument i motiven till LIMF. För det första anförs i motiven att ett 

äktenskap kan betraktas som ett avtal som får sitt innehåll av den äktenskapsrättsliga 

lagregleringen och att kontraktsrättsliga synpunkter därför talar för oföränderlighet-

sprincipen.217 Det är inte helt tydligt vad departementschefen åsyftar. Det synes dock 

som han menar att omständigheterna som förelåg vid äktenskapets ingående bör 

tillmätas en särskild vikt precis som de omständigheter som förelåg när ett avtal ingicks 

ska tillmätas en särskild betydelse vid tolkningen av ett avtal. Enligt min bestämda 

uppfattning skiljer sig emellertid karaktären av äktenskap respektive förmögenhets-

rättsliga avtal till den graden att någon sådan analogi inte är lämplig. Istället är det 

viktigt att äktenskapets rättsverkningar tolkas med ledning av att äktenskapet utgör just 

ett familjerättsrättsligt rättsinstitut.  

 

För det andra påpekas i motiven till LIMF att det kan vara svårt för makarna att förutse 

vilken lag som är tillämplig om makarnas senaste gemensamma hemvist utgör ett 

exklusivt anknytningsmoment.218 Det här kan åskådliggöras med följande exempel. Låt 

säga att en lagvalsregel anger att den tillämpliga lagen ändras så fort makarna får 

hemvist i ett nytt land. Anta vidare att ett gift par flyttar till ett nytt land och att flera 

förmögenhetsrättsliga frågor aktualiseras efter bara några månader. I denna situation är 

det mycket svårt för både makarna och deras borgenärer att avgöra vilken lag som är 

tillämplig. För att fastställa en persons hemvist efter att han eller hon endast har 

tillbringat några månader i ett land måste nämligen en mycket komplex bedömning 

göras. De omständigheter som ska beaktas är bland annat hur varaktig och regelbunden 

vistelsen är, skälen till vistelsen, förhållandena och skälen till att personen flyttat till den 

                                                
216 Prop. 1989/90:87, s. 21.  
217 Prop. 1989/90:87, s. 21. 
218 A.prop., s. 21 f och SOU 1987:18, Internationella familjerättsfrågor, s. 97. 
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andra medlemsstaten, nationalitet, språkkunskaper samt familjeförhållanden och sociala 

band i den här medlemsstaten.219 

 

Det synes alltså inte önskvärt med en lagvalsregel som enbart tar hänsyn till makarnas 

senaste gemensamma hemvist, men inte heller en som enbart bygger på orubblighets-

principen. Enligt min mening är ändå orubblighetsprincipen den lämpligaste huvud-

regeln. Det finns dock trängande skäl för att de nationella domstolarna ska tillåtas göra 

undantag från orubligghetsprincipen om makarnas hemvist ändras. I Italiens förslag 

finns i och för sig ett sådant undantag, men det är mycket snävt formulerat. Möjligheten 

att frångå orubblighetsprincipen synes därmed vara på gränsen till illusorisk och detta är 

problematiskt med hänsyn till det ovanstående.  

 

6.2	Diskussion		

6.2.1 Risken för ekonomisk över- och underkompensation 

I avsnitt 6.1.2 framgår att lagvalsreglerna i förslaget till förordning om makars 

förmögenhetsförhållanden skiljer sig från underhållsförordningen och att detta kan leda 

till ekonomisk över- och underkompensation, d.v.s. problems of interrelation. Nagy 

presenterar tre olika faktorer som kan mildra sådana problem. I detta avsnitt redogörs 

för dessa tre faktorer och det diskuteras huruvida de är tillräckligt effektiva. 

Avslutningsvis presenteras ett förslag till ändring av Italiens kompromissförslag.   

 

För det första anför Nagy att det är möjligt för makarna att undvika problems of 

interrelation genom att upprätta ett lagvalsavtal i vilket det anges att en viss rättsordning 

ska vara tillämplig på både makarnas förmögenhetsförhållanden och deras inbördes 

underhållsskyldighet.220 Ett sådant avtal är giltigt förutsatt att formkraven i både 

underhållsförordningen och förordningen om makars förmögenhetsförhållanden 

uppfylls. Makar upprättar dock relativt sällan lagvalsavtal,221 vilket innebär att det inte 

                                                
219 Se avsnitt 2.3 och särskilt mål 423/07, A [2009] ECR I-02805, p. 44. 
220 Nagy, C. I., Love and Money: Problems of Characterisation in Matrimonial Property and 
Maintenance Matters in the European Union, i Beaumont, P., Hess, B., Walker, L. och Spancken, S. 
(red.), The Recovery of Maintenance Obligations in the EU and Worldwide, 2014, Hart Publishing, s. 
411–423, på s. 418. 
221 A.a., s. 419. 
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är realistiskt att förlita sig på att sådana kommer att lösa samtliga problems of 

interrelation som kan uppstå. 

 

För det andra påpekar Nagy att det är möjligt för en nationell domstol att mildra 

problems of interrelation genom att tillämpa nationella jämkningsregler.222 Om 

exempelvis en make i en utländsk dom redan har ålagts att betala ett stort belopp i 

underhåll till den berättigade maken kan en svensk domstol med stöd av skevdelnings-

regeln223 jämka den skifteslikvid som ska utgå enligt giftorättsreglerna. Ett problem är 

dock att skevdelningsregeln inte syftar till att minska problems of interrelation. Istället 

är skevdelningsregelns främsta syfte att minska risken för att en make ”skiljer sig till 

pengar”.224 Det är därför sannolikt att många svenska domare kommer att förhålla sig 

avvisande till möjligheten att använda sig av skevdelningsregeln på det föreslagna 

sättet. 

 

För det tredje anför Nagy att s.k. escape clauses (flyktklausuler) kan användas för att 

hantera problems of interrelation.225 För att åskådliggöra vad som avses med detta ska 

art. 5 i 2007 års Haagprotokoll226 användas som exempel. För att förstå den här artikeln 

är det viktigt att notera att huvudregeln enligt art. 3 i Haagprotokollet är att lagen i den 

underhållsberättigades hemvistland ska tillämpas på underhållsfrågor. Från den här 

artikeln görs undantag i art. 5, vilken stadgar följande:  

 

I fråga om underhållsskyldighet mellan makar, tidigare makar eller parter i 

ett äktenskap som annullerats, ska artikel 3 inte tillämpas om en av parterna 

motsätter sig detta och lagen i en annan stat, särskilt den stat där de senast 

hade gemensam hemvist, har närmare anknytning till äktenskapet. I sådant 

fall ska lagen i den andra staten tillämpas. 

 

                                                
222 Nagy, C. I., s. 416. 
223 12 kap. 1 § äktenskapsbalken. 
224 Agell, A. och Brattström, M, Äktenskap, samboende, partnerskap, 5 uppl., 2011, Iustus förlag, s. 160. 
225 Nagy, C. I., s. 417. 
226 Protocol of 23 November 2007 on the Law Applicable to Maintenance Obligations. Detta är 
tillämpligt i EU:s medlemsstater enligt art. 15 i rådets förordning (EG) nr 4/2009 av den 18 december 
2008 om domstols behörighet, tillämplig lag, erkännande och verkställighet av domar samt samarbete i 
fråga om underhållsskyldighet. 
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Artikeln möjliggör alltså att lagen i den underhållsberättigades hemviststat frångås om 

en make motsätter sig att den här lagen tillämpas och en annan stat har närmare 

anknytning till äktenskapet. Hur artikeln kan användas i praktiken åskådliggörs av det 

följande exemplet. Låt säga att en viss rättsordning är tillämplig enligt art. 3 i 

Haagprotokollet och att en annan rättsordning är tillämplig enligt förordningen om 

makars förmögenhetsförhållanden. Om äktenskapet har närmast anknytning till den 

sistnämnda rättsordningen är det möjligt för en domare att med stöd av art. 5 i 

Haagprotokollet även tillämpa denna rättsordning på underhållsfrågorna. I så fall kan 

problems of interrelation undvikas. 

 

Nagy påpekar dock att art. 5 i Haagprotokollet inte erbjuder en helt tillfredställande 

lösning på problems of interrelation.227 För det första krävs att åtminstone en av 

parterna har kännedom om art. 5, eftersom det krävs att en av parterna gör en 

invändning för att artikeln ska kunna tillämpas.228 För det andra ska enligt artikeln 

särskild vikt läggas vid makarnas senaste gemensamma hemvist. Det här är 

problematiskt eftersom den starka huvudregeln enligt 20a.1 i Italiens kompromiss-

förslag är att lagen i makarnas hemvistland vid äktenskapets ingående ska tillämpas.229 

Således är det inte säkert att ens en tillämpning av art. 5 i Haagprotokollet leder till att 

samma lag tillämpas på makarnas förmögenhetsförhållanden och underhållsskyldighet. 

Å andra sidan hindrar inte ordalydelsen av art. 5 i Haagprotokollet att lagen i det land 

där makarna hade sin hemvist vid äktenskapets ingående tillämpas på underhållsfrågor, 

förutsatt att äktenskapet anses ha närmast anknytning till detta land. En annan sak är att 

det anges i artikeln att särskild vikt ska läggas vid makarnas senaste gemensamma 

hemvist.  

 

Det synes alltså som att art. 5 i Haagprotokollet erbjuder en i vart fall tämligen god 

lösning på problems of interrelation i följande två situationer. För det första erbjuds en 

lösning när en domstol samtidigt ska ta ställning till både vilken lag som är tillämplig på 

makarnas underhållsskyldighet och deras förmögenhetsförhållanden. För det andra kan 

en domstol använda sig av art. 5 när domstolen ska ta ställning till vilken lag som 

                                                
227 Nagy, C. I., s. 418. 
228 A.st. 
229 A.st. 
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reglerar ett underhållsyrkande som framställs efter att makarnas förmögenhets-

förhållanden har reglerats. 

 

Låt emellertid säga att den omvända situationen föreligger, d.v.s. att en make har 

framställt ett yrkande om att makarnas förmögenhetsförhållanden ska regleras på ett 

visst sätt efter att en domstol slutgiltigt har avgjort samtliga frågor om makarnas 

underhållsskyldighet. I denna situation är det inte möjligt att låta det lagval som gjordes 

i underhållsfrågan styra vilken lag som ska tillämpas på makarnas förmögenhets-

förhållanden. Det finns nämligen ingen flyktklausul i Italiens kompromissförslag. Art. 5 

i Haagprotokollet kan heller inte användas under detta verkställighetsförfarande 

eftersom förfarandet berör makarnas förmögenhetsförhållanden och inte underhålls-

skyldighet. I denna situation finns det alltså ingen tillämplig flyktklausul.  

 

Enligt min mening bör det införas en flyktklausul i förslaget till förordning om makars 

förmögenhetsförhållanden. Att diskutera flyktklausulens exakta utformning ligger utom 

ramen för uppsatsen. Klausulen bör dock möjliggöra att lagvalet med avseende på 

makarnas förmögenhetsförhållanden justeras med hänsyn till den lag som är tillämplig 

på makarnas underhållsskyldighet. På så vis skulle problems of interrelation kunna 

mildras markant. 

 

6.2.2 Den bristande förutsebarheten vid hemvistbyten 

Art. 20a.3 är problematisk med avseende på två saker. Av avsnitt 6.1.3 och 6.1.4 

framgår nämligen dels att det är oklart hur artikeln ska tillämpas, dels att artikeln är för 

snävt formulerad.230 När det gäller det första av dessa problem synes detta kunna 

minimeras om art. 20a.3 förändras på följande vis:  

 

1. Rekvisitet ”undantagsvis” bör avlägsnas. Istället bör den i punkt 2 föreslagna 

tidsgränsen spegla den restriktivitet som önskas.  

 

2. Istället för att lagen i makarnas nya hemvistland ska bli tillämplig efter en 

”avsevärt mycket längre tid” bör en fast tidsgräns införas. 
                                                
230 Se KOM(2011) 126, Förslag till rådets förordning om domstols behörighet, tillämplig lag samt 
erkännande och verkställighet i mål om makars förmögenhetsförhållanden, s. 8. 
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3. Det bör förtydligas vad som avses med kravet på att makarna ska ha åberopat 

lagen i den andra staten för att ordna eller planera sina förmögenhets-

förhållanden. 

 

Frågan är hur väl de dessa förändringar är förenliga med kommissionens ambitioner. 

Kommissionen framförde i sitt förslag till förordning att lagvalsreglernas anknytnings-

faktorer ska vara objektiva, förutsebara för både makarna och tredje man, enkla att 

tillämpa samt ta hänsyn till makarnas verkliga förhållanden.231 De föreslagna 

förändringarna synes leva upp till samtliga dessa krav. Förslaget till förordning bör 

därför ändras i enlighet med mina förslag. Frågan om hur lång tidsgräns som ska införas 

(se ändringsförslagets andra punkt) diskuteras i det nästkommande avsnittet. 

 

6.2.3 Hemvistbytesregelns snäva tillämpningsområde 

Art. 20a.3 i kompromissförslaget är formulerad på ett sådant sätt att den i realiteten 

endast ger en nästintill illusorisk möjlighet för domare att frångå orubblighetsprincipen. 

I avsnitt 6.1.4 dras slutsatsen att detta är problematiskt. För att minska problematiken 

bör tillämpningsområdet för art. 20a.3 vidgas. Frågan är hur denna bestämmelse i så fall 

bör utformas. Ett förslag är att använda 4 § andra stycket LIMF som förlaga. Närmare 

bestämt framgår det följande i detta stycke: 

 

Om båda makarna senare har tagit hemvist i en annan stat och varit bosatta 

där i minst två år, tillämpas i stället den statens lag. Har båda makarna 

tidigare under äktenskapet haft hemvist i den staten eller är båda makarna 

medborgare i den staten, tillämpas dock den statens lag så snart de har tagit 

hemvist i staten.  

 

Precis som art. 20a.3 i kompromissförslaget reglerar 4 § andra stycket LIMF lagval vid 

hemvistsbyten, även om detta stycke är annorlunda utformat. I motiven till den svenska 

lagen konstateras att en tidsfrist har stora praktiska fördelar.232 En sådan innebär 

nämligen att en domare inte behöver inlåta sig i den svåra prövningen av huruvida en 

                                                
231 Se KOM(2011) 126, Förslag till rådets förordning om domstols behörighet, tillämplig lag samt 
erkännande och verkställighet i mål om makars förmögenhetsförhållanden, s. 8.  
232 Prop. 1989/90:87, s. 22. 
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nyanländ har fått hemvist i Sverige under de första två åren och att, när dessa två år har 

passerat, ”sitter man så att säga med facit i hand”.233 Vidare anförs att makar som 

tidigare har haft hemvist i eller är medborgare i det land dit de har flyttat antagligen har 

god kännedom om detta lands lagar.234 När det gäller sådana makar anses därför att den 

tillämpliga lagen omedelbart bör förändras när makarna får hemvist i det nya landet.235 

Dessa synpunkter torde även görs sig gällande med avseende på en förordning från EU. 

Vidare synes enligt min mening en tvåårig tidsgräns vara en rimlig tidsgräns, som 

varken är för kort eller för lång. Mot bakgrund av det anförda bör det införas en tvåårig 

tidsgräns i förslaget till förordning istället för den nuvarande formuleringen ”avsevärt 

mycket längre tid”. Dessutom bör en undantagsregel införas med 4 § andra stycket 

andra meningen LIMF som förebild.  

 

 

 

 

 

  

                                                
233 A.st. 
234 Prop. 1989/90:87, s. 23. 
235 A.st. 
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7 Internationellt tvingande regler och ordre public 

7.1	Rättsutredning	

7.1.1 I vilken mån är äktenskapsbalken internationellt tvingande? 

7.1.1.1 Allmänna utgångspunkter 

I avsnitt 6.1.1 nämns de viktigaste lagvalsreglerna som finns i kompromissförslagets 

kapitel III. Det finns dock i detta kapitel även inskränkningar av hur långt den 

tillämpliga lagen sträcker sig. Dessa inskränkningar framgår närmare bestämt i art. 22–

24. I art. 22 finns ett förbehåll för internationellt tvingande regler (positiv ordre public), 

medan art. 23 innehåller ett ordre public-förbehåll (negativ ordre public).236 Det 

funktionella sambandet mellan art. 22 och 23 kan liknas vid två sidor av samma 

mynt.237 Den förstnämnda artikeln tillåter nämligen att en domstol tillämpar nationell 

rätt när trängande skäl finns trots att en lagvalsregel pekar ut utländsk rätt, medan den 

sistnämnda möjliggör för en domstol att underlåta att tillämpa utländsk rätt när 

trängande skäl finns. Slutligen fastslår art. 24 att om en lagvalsregel pekar ut ett lands 

rättsordning avses inte dess internationellt privaträttsliga regler (förbud mot renvoi).238 

Denna artikel ska dock inte beröras mer i den här uppsatsen. I centrum för det här 

avsnittet står art. 22 i Italiens kompromissförslag. I denna bestämmelse framgår 

följande: 

 

1. Inget i denna förordning ska begränsa tillämpningen av internationellt 

tvingande regler i domstolslandet.  

  

2. Internationellt tvingande regler är regler som en medlemsstat anser 

vara så avgörande för att skydda allmänintressen, t.ex. sin politiska, 

sociala och ekonomiska struktur, att landet kräver att de tillämpas vid 

alla situationer inom deras tillämpningsområde, oavsett vilken lag som 

                                                
236 Det verkar råda oenighet om begreppsbildningen. Bogdan, Michael, Svensk internationell privat- och 
processrätt, 8 uppl., 2014, Norstedts Juridik, s. 72 ff synes mena att det som EU-rättsligt sett är ett 
förbehåll för internationellt tvingande regler istället lämpligen bör benämnas positiv ordre public, medan 
han anser att EU-rättens ordre public-förbehåll bör benämnas negativ ordre public. 
237 McParland, M., The Rome I Regulation on the Law Applicable to Contractual Obligations, 2015, 
Oxford University Press, s. 684. 
238 Se vidare Bogdan, s. 55 ff. 
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annars ska tillämpas på makarnas förmögenhetsförhållanden enligt 

denna förordning. 

 

Det anges i ingresspunkt 24f i Italiens kompromissförslag att art. 22 ska tolkas 

restriktivt med tanke på förordningens syften. I ingresspunkten anges att artikeln 

exempelvis kan vara tillämplig på regler som syftar till att skydda familjens bostad.  

Någon närmare vägledning till hur bestämmelsen ska tolkas ges dock inte i 

förordningen. Istället är det nödvändigt att söka vägledning i närliggande konventioner, 

förordningar, EU-rättspraxis, nationell rättspraxis och doktrin.  

 

Romkonventionen239 innehåller ett förbehåll för internationellt tvingande regler. I 

Unamar240 fastställdes en metod för hur detta förbehåll skulle tolkas. En belgisk 

domstol hade begärt ett förhandsbesked om huruvida belgisk rätt kunde tillämpas trots 

att det handelsagenturavtal som stod i centrum för tvisten angav att bulgarisk rätt skulle 

tillämpas på parternas mellanhavanden. Detta hade praktisk betydelse eftersom belgisk 

rätt tillförsäkrade handelsagenten ett starkare skydd än bulgarisk rätt.241 En annan 

omständighet av betydelse var att båda ländernas lagstiftning byggde på samma minimi-

direktiv, d.v.s. handelsagentdirektivet242. EU-domstolen påpekade att möjligheten att 

hänvisa till internationellt tvingande regler inte fråntar medlemsstaterna deras 

skyldighet att se till att dessa regler överensstämmer med unionsrätten.243 Vidare 

poängterade domstolen att det var lagen i en medlemsstat, och inte i ett tredje land, som 

hade lämnats utan avseende till förmån för domstolslandets lag.244 Slutligen besvarade 

EU-domstolen den ställda frågan på följande vis: 

 

[…] Den lag som har valts av parterna får lämnas utan avseende av den 

domstol där talan väckts och som är belägen i en annan medlemsstat, till 

förmån för domstolslandets lag på grundval av tvingande regler i den senare 
                                                
239 Konvention om tillämplig lag för avtalsförpliktelser öppnad för undertecknande i Rom den 19 juni 
1980, Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 266 , 09/10/1980 s. 0001 – 0019. 
240 Mål C-184/12, United Antwerp Maritime Agencies (Unamar) v Navigation Maritime Bulgare, 
publicerat i den elektroniska rättsfallssamlingen (rättsfallssamlingens allmänna del). 
241 Mål C-184/12, United Antwerp Maritime Agencies (Unamar) v Navigation Maritime Bulgare, p. 26. 
242 Rådets direktiv 86/653/EEG av den 18 december 1986 om samordning av medlemsstaternas lagar 
rörande självständiga handelsagenter. 
243 Mål C-184/12, United Antwerp Maritime Agencies (Unamar) v Navigation Maritime Bulgare, p. 46. 
244 Mål C-184/12, United Antwerp Maritime Agencies (Unamar) v Navigation Maritime Bulgare, p. 51. 
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medlemsstatens rättsordning som rör självständiga handelsagenter, endast 

om den domstols vid vilken talan väckts vid en noggrann bedömning [a 

detailed assessment] fastställer att lagstiftaren i den stat där domstolen är 

belägen vid direktivets införlivande har ansett det vara avgörande att 

handelsagenter, i den aktuella rättsordningen, ges ett skydd som går längre 

än det skydd som föreskrivs i nämnda direktiv, varvid hänsyn tas till sådana 

tvingande reglers karaktär och syfte.245  

 

Av domen är det möjligt att dra flera slutsatser. För det första synes det finnas vissa 

yttre gränser för hur extensivt begreppet internationellt tvingande regel får tolkas. 

Medlemsstaterna får alltså inte oinskränkt och skönsmässigt avgöra vilka regler som är 

internationellt tvingande. EU-domstolen understryker nämligen att sådana regler måste 

stämma överens med unionsrätten. För det andra synes det som att förbehållet för 

internationellt tvingande regler bör tolkas särskilt restriktivt när en lagvalsregel pekar ut 

en medlemsstats rättsordning jämfört med när en utomeuropeisk rättsordning pekas ut. 

För det tredje anges i domen att det är upp till den nationella domstolen att ta ställning 

till om en regel är internationellt tvingande genom att göra en noggrann bedömning. För 

det fjärde framhålls att när den nationella domstolen gör detta ska den särskilt fästa 

avseende vid lagstiftarens intentioner, men domstolen måste även beakta den karaktär 

och de syften som tvingande regler i allmänhet har. 

 

Frågan är vad som egentligen menas med tvingande reglers karaktär och syften. 

Rättsfallet Ingmar246 kan ge vägledning. Bakgrunden var att det amerikanska bolaget 

Eaton hade ingått ett handelsagenturavtal med det engelska bolaget Ingmar som 

handelsagent. I avtalet angavs att avtalet skulle regleras av kalifornisk rätt. Efter att 

avtalet hade upphört yrkade Ingmar på ersättning från Eaton vid en engelsk domstol och 

åberopade den engelska handelsagenturlagen. Det var genom denna lag som England 

hade implementerat handelsagentdirektivet.247 Den engelska underrätten avkunnade en 

dom, vilken överklagades till the Court of Appeal. Denna domstol begärde ett förhands-

                                                
245 Mål C-184/12, United Antwerp Maritime Agencies (Unamar) v Navigation Maritime Bulgare, p. 52. 
246 Mål C-381/98, Ingmar GB Ltd. v Eaton Leonard Technologies Inc, [2009] ECR I-09305. 
247 Rådets direktiv 86/653/EEG av den 18 december 1986 om samordning av medlemsstaternas lagar 
rörande självständiga handelsagenter. 
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besked om huruvida art. 17 och 18 i direktivet var internationellt tvingande. Dessa 

artiklar handlar om handelsagentens rätt till ersättning när ett handelsagenturavtal 

upphör. EU-domstolen påpekade att parterna enligt art. 19 i direktivet under pågående 

avtalsperiod inte får avtala om avvikelser från direktivets bestämmelser till nackdel för 

handelsagenten. Vidare anförde domstolen att direktivet syftade till att upphäva hinder 

för handelsagenters verksamhet, att harmonisera konkurrensvillkoren på den inre 

marknaden, att öka skyddet för affärsuppgörelser samt att skydda etableringsfriheten 

och en sund konkurrens.248 Mot bakgrund av dessa omständigheter ansågs art. 17 och 

18 i direktivet ha en funktion som förutsatte att de tillämpades vid tvister som har nära 

samband med Europeiska gemenskapen.249 Av denna orsak slöt sig domstolen till att 

dessa artiklar var internationellt tvingande.250 

 

Synen på vilka regler som är internationellt tvingande skiljer sig åt mellan olika länder. 

Tyska domstolar kräver att det finns ett viktigt allmänt intresse och att det inte räcker 

med att den aktuella lagregeln skyddar en svagare part.251 Av denna orsak anses flera 

import-, export-, konkurrens- och valutaregler vara internationellt tvingande. Dock 

anses inte att den tyska konsumentkreditlagen vara internationellt tvingande eftersom 

den endast syftar till att skydda konsumenten.252 Franska domstolar är betydligt mer 

liberala med att kvalificera regler som internationellt tvingande.253 Exempelvis har Cour 

de Cassation (Frankrikes kassationsdomstol) ansett att en lagbestämmelse som tillät en 

beställare att rikta krav mot en underleverantör, istället för mot huvudentreprenören, var 

internationellt tvingande.254 

 

Även doktrinen är delad. Hellner anser att de tyska domstolarna gör en för snäv tolkning 

av vilka regler som är internationellt tvingande.255 Enligt honom bör en regel kunna 

                                                
248 Mål C-381/98, Ingmar GB Ltd. v Eaton Leonard Technologies Inc, [2009] ECR I-09305, p. 24. 
249 Mål C-381/98, Ingmar GB Ltd. v Eaton Leonard Technologies Inc, p. 25. 
250 Mål C-381/98, Ingmar GB Ltd. v Eaton Leonard Technologies Inc, p. 26. 
251 McParland, M., The Rome I regulation on the law applicable to contractual obligations, 2015, Oxford 
University Press, s. 691 och Plender, R. och Wilderspin, M., The European Private International Law of 
Obligations, 3 uppl., 2009, Thomson Reuters, s. 340. 
252 McParland, M., s. 691. 
253 McParland, M., s. 691 och Wilderspin, M., The European Private International Law of Obligations, 3 
uppl., 2009, Thomson Reuters, s. 341. 
254 McParland, M., s. 691. 
255 Hellner, M., Third Country Overriding Mandatory Rules in Rome I Regulation: Old Wine in New 
Bottles?, i (2009) 5 Journal of Private International Law, s. 447–470, på s. 459.  
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betraktas som internationellt tvingande även om den primärt skyddar ett enskilt intresse 

och endast indirekt skyddar ett allmänintresse.256 Hellners inställning synes ligga nära 

det franska synsättet. Garcimartín Alférez har däremot en inställning som ligger i linje 

med den tyska hållningen. Enligt honom kan en regel inte vara internationellt tvingande 

om den primärt skyddar ett enskilt intresse, t.ex. en konsument eller en annan svagare 

part.257 Han får visst stöd i ett uttalande av kommissionen som gjordes under 

beredningen av utstationeringsdirektivet258. Kommissionen uttalade nämligen att regler 

om anställningsskydd inte kan vara internationellt tvingande trots att de syftar till att 

skydda en svagare part.259 Mot bakgrund av det ovanstående resonemanget är det 

möjligt att dra följande slutsatser: 

 

1. Enligt ingresspunkt 24f kompromissförslaget, Unamar och Ingmar ska 

förbehåll om internationellt tvingande regler tolkas restriktivt. 

 

2. Enligt Unamar är den nationella lagstiftarens intentioner av stor relevans när 

en domstol ska avgöra om en viss rättsregel är internationellt tvingande. 

 

3. Enligt Ingmar talar det faktum att en regel syftar till att underlätta den fria 

rörligheten mellan medlemsstaterna för att regeln är internationellt 

tvingande. I rättsfallet utesluts emellertid inte att andra syften kan motivera 

att en regel kvalificeras som internationellt tvingande. 

 

4. Enligt det franska synsättet kan såväl allmänna som enskilda intressen 

motivera att en regel kvalificeras som internationellt tvingande. Detta synsätt 

förespråkas av franska domstolar och Hellner. 

 

5. Enligt det tyska synsättet, som står emot det franska synsättet, kan endast en 

regel som uteslutande syftar till att skydda ett allmänintresse kvalificeras 

                                                
256 Hellner, M., s. 459. 
257 McParland, M., s. 694.  
258 Europaparlamentets och rådets direktiv 96/71/EG av den 16 december 1996 om utstationering av 
arbetstagare i samband med tillhandahållande av tjänster. 
259 KOM(2003) 458, Meddelande 25/7 2003 från Kommissionen till Rådet m.fl. om genomförandet av 
direktiv 96/71/EG i medlemsstaterna, s. 13. 
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som internationellt tvingande. Tyska domstolar, Garcimartín Alférez och 

kommissionen förespråkar det här synsättet.  

 

7.1.1.2 Bedömning 

Det är av stor praktisk betydelse att veta vilka svenska rättsregler som är internationellt 

tvingande eftersom detta innebär att de har förtur framför de utländska rättsregler som 

anvisas av den tillämpliga lagvalsregeln. I detta avsnitt utreds denna fråga med 

avseende på vissa lagrum i äktenskapsbalken som reglerar makars förmögenhets-

förhållanden. 

 

Innan äktenskapsbalken ska behandlas är 9 och 10 §§ LIMF av intresse. Enligt dessa 

bestämmelser ska svensk rätt i vissa fall tillämpas även om den tillämpliga lagvals-

regeln pekar ut en annan rättsordning. Dessa två lagrum är därför att betrakta som 

förbehåll för internationellt tvingande regler.260 Därmed måste de regler som 9 och 10 

§§ LIMF hänvisar till vara att betrakta som internationellt tvingande i svensk rätts 

mening.261 I 9 och 10 §§ LIMF anges närmare bestämt följande: 

 

9 § Äktenskapsbalkens bestämmelser om förfogande över makars 

gemensamma bostad och bohag och om en makes rätt att vid bodelning 

överta sådan egendom skall alltid tillämpas, om bostaden och bohaget finns i 

Sverige. 

 

10 § Vid en bodelning som görs i Sverige får jämkning ske enligt 12 kap. 

äktenskapsbalken, även om en utländsk lag är tillämplig på makarnas 

förmögenhetsförhållanden. 

 

De bestämmelser som pekas ut är äktenskapsbalkens regler om förfogande över 

makarnas gemensamma bostad och bohag (7 kap. 4–9 §§), reglerna om en makes rätt att 

vid bodelning överta sådan egendom (11 kap. 8 och 10 §§) och jämkningsreglerna i 12 

                                                
260 Sayed, M., Islam och arvsrätt i det mångkulturella Sverige: En internationellt privaträttslig och 
jämförande studie, 2009, Iustus förlag, s. 332 f. 
261 A.a., s. 312 f. 
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kap. Dessa är alltså internationellt tvingande utifrån ett svenskt perspektiv. Frågan är 

om de även är internationellt tvingande i förordningens mening. 

 

Som framgår i bland annat Ingmar och Unamar ska förbehåll om internationellt 

tvingande regler tolkas restriktivt.262 Detta anges även i ingresspunkt 24f i Italiens 

kompromissförslag. Det är vidare viktigt att understryka att bedömningen av huruvida 

de nämnda lagrummen är internationellt tvingande enligt Unamar måste göras utifrån 

de motivuttalanden som bär upp respektive lagrum.263 Dessutom poängteras i det här 

rättsfallet att det krävs att lagstiftaren vid en ”detailed assessment” har kommit fram till 

att lagrummen är internationellt tvingande. Det räcker alltså inte med att lagstiftaren 

endast pekar ut vissa lagrum som internationellt tvingande för att de ska betraktas som 

internationellt tvingande i EU-rättslig bemärkelse.  

 

I motiven till LIMF redogörs kort för lagens ordre public-förbehåll i 20 §. Därefter 

uttalas följande om 9 och 10 §§ LIMF, d.v.s. förbehållen för internationellt tvingande 

regler: 

 

Även utanför det nu angivna ganska snäva området [d.v.s. ordre public-

förbehållets tillämpningsområde (min understrykning)] kan det ibland finnas 

ett behov av att begränsa tillämpningen av utländsk rätt. Så kan t.ex. vara 

fallet då intresset av att svenska regler tillämpas gör sig gällande med 

särskild styrka eller då en tillämpning av utländsk rätt på annat sätt kan vara 

svår att förena med den svenska rättsordningen. 

 

I likhet med utredningen anser jag därför att det finns behov av särskilda 

regler [9 och 10 §§ LIMF] som för vissa situationer begränsar tillämpningen 

av utländsk lag.264 

 

Sålunda synes det alltså som att lagstiftaren anser att utrymmet för att tillämpa ordre 

public-förbehållet är snävt, medan utrymmet för att tillämpa förbehållen för 

                                                
262 Se vidare avsnitt 7.1.1.1. 
263 Se vidare avsnitt 7.1.1.1. 
264 Prop. 1989/90:87, s. 25. 
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internationellt tvingande regler är större. Detta tyder på att lagstiftaren anser att de 

lagrum som 9 och 10 §§ LIMF hänvisar till inte har en dignitet i nivå med grunderna för 

den svenska rättsordningen. Mot bakgrund av den restriktivitet som ska iakttas vid 

tillämpningen av förbehåll om internationellt tvingande regler talar den här synpunkten 

för att de lagrum som det refereras till i 9 och 10 §§ LIMF inte är internationellt 

tvingande i EU-rättens mening. 

 

Vidare uttalas i motiven att de bestämmelser som anges som internationellt tvingande i 

9 och 10 §§ LIMF har en utpräglad skyddskaraktär.265 I det föregående avsnittet har det 

anförts att detta kan medföra att en regel är internationellt tvingande i EU-rättslig 

bemärkelse. Det krävs dock i så fal att lagstiftaren har gjort en ”detailed assessment” 

och att de argument som anförs är rättslig relevanta. Huruvida detta är fallet beror i sin 

tur på om det tyska eller engelska synsättet anläggs. I det fortsatta resonemanget ska en 

bedömning göras av huruvida de lagrum i äktenskapsbalken som pekas ut är 

internationellt tvingande i EU-rättslig bemärkelse utifrån i första hand lagrummens 

förarbeten.   

 

Av 7 kap. 4–9 §§ äktenskapsbalken framgår bland annat att en make normalt sett inte 

får frånhända sig makarnas gemensamma bostad och bohag utan den andra makens 

samtycke. Vidare stadgar 11 kap. 8 § äktenskapsbalken att den make som bäst behöver 

makarnas gemensamma bostad och bohag har rätt att få överta dessa saker förutsatt att 

han eller hon avräknar deras värde på sin lott. Bestämmelserna har ett mycket nära 

samband med varandra. Syftet med 7 kap. 4–9 §§ äktenskapsbalken är nämligen att 

garantera att den bäst behövande makens rätt enligt 11 kap. 8 § äktenskapsbalken inte 

endast blir illusorisk.266 Vidare anförs i motiven att övertaganderätten bärs upp av ett 

starkt socialt skyddsintresse.267 Det framgår inte om uttalandet enbart tar sikte på den 

svagare partens skyddsintresse eller ”det samhälleliga intresset av att behövande 

personer får tillgång till bostäder”. Den första tolkningen ger för handen att 

övertaganderätten syftar till att tillgodose ett enskilt intresse, medan övertaganderätten 

enligt den andra tolkningen därutöver syftar till att tillgodose ett allmänt intresse. 

                                                
265 Prop. 1989/90:87, s. 26. 
266 Prop. 1986/87:1, s. 62. 
267 A.prop., s. 61. 
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Mot bakgrund av det anförda är det möjligt att dra följande slutsatser. 7 kap. 4–9 §§ och 

11 kap. 8 § äktenskapsbalken kan antagligen kvalificeras som internationellt tvingande i 

förordningens mening om det franska synsättet anläggs.268 Om istället en bedömning 

görs utifrån det tyska synsättet är det mer oklart vad som gäller. Å ena sidan syftar 

övertaganderätten främst till att tillgodose ett enskilt intresse. Å andra sidan kan 

lagmotiven tolkas på det viset att övertaganderätten även har till syfte att tillgodose ett 

allmänt intresse. Den första tolkningen synes enligt min mening vara den mest 

närliggande. Detta innebär att om det tyska synsättet anläggs är de aktuella lagrummen 

sannolikt inte internationellt tvingande. 

 

Det finns i 12 kap. äktenskapsbalken tre paragrafer vars ändamål delvis skiljer sig åt.269 

Enligt 12 kap. 1 § äktenskapsbalken (skevdelningsregeln) kan en jämkning ske av den 

skifteslikvid som en make normalt sett behöver utge. Av motiven framgår att 

bestämmelsen främst ska användas om ett äktenskap upplöses efter att endast en kortare 

tid har passerat.270 I så fall anses den ekonomiskt starkare maken ha ett berättigat 

intresse av att få behålla mer egendom än han eller hon skulle ha rätt till enligt 

likadelningsprincipen.271 Det framgår alltså av lagmotiven att skevdelningsregelns 

främsta syfte inte är att skydda en svagare part, utan att den i första hand ska skydda den 

ekonomiskt starkare maken. I och för sig är det önskvärt att människor inte ”skiljer sig 

till pengar”.272 Enligt min mening är det emellertid svårt att betrakta detta som ett tungt 

vägande allmänintresse. Dessa överväganden talar emot att 12 kap. 1 § äktenskaps-

balken är internationellt tvingande. I vissa fall kan dock det här lagrummet även vara till 

fördel för den ekonomiskt svagare maken, vilket framgår av det här exemplet: 

 

Johan har fått en fastighet, värd 1 000 000 kr, i gåva under villkor att den ska 

vara enskild egendom. Vidare Johan äger Johan giftorättsgods värt 100 000 
                                                
268 Denna uppfattning synes delas av kommissionen och det svenska justitiedepartementet, se 
ingresspunkt 24f i Italiens kompromissförslag; KOM(2011) 126, Förslag till rådets förordning om 
domstols behörighet, tillämplig lag samt erkännande och verkställighet i mål om makars 
förmögenhetsförhållanden, s. 9 samt regeringskansliets faktapromemoria 2010/11:FPM101, Förordning 
om internationella makars förmögenhetsförhållanden, s. 12. 
269 Jfr. prop. 1989/90:87, s. 26. 
270 Prop. 1986/87:1, s. 45. 
271 A.prop., s. 45. 
272 A.prop., s. 46. 
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kr. Amanda äger ingen enskild egendom, men giftorättsegendom värd 300 

000 kr. En tingsrätt meddelar en dom på äktenskapsskillnad mellan Johan 

och Amanda. Vidare jämkar tingsrätten den skifteslikvid som Amanda ska 

utge från 100 000 kr till 50 000 kr med hänsyn till det höga värdet av Johans 

enskilda egendom. 

 

Alltså kan skevdelningsregeln i praktiken vara till fördel för såväl den ekonomiskt 

starkare som svagare maken. Det framgår dock av de ovan anförda motivuttalandena att 

skevdelningsregelns främst syftar till att skydda den ekonomiskt starkare maken. 

Därmed synes det som att skevdelningsregeln inte är internationellt tvingande i EU-

rättens mening.  

 

I det aktuella kapitlet framgår i 12 kap. 2 § äktenskapsbalken att i samband med en 

bodelning med anledning av en makes död får den efterlevande maken bestämma att 

dödsboet respektive den efterlevande maken ska behålla sitt giftorättsgods. Syftet med 

bestämmelsen är främst att skydda den efterlevande maken från att behöva avstå 

egendom till särkullbarn.273 Detta sammanhänger med att giftorättssystemet syftar till 

att skydda den mest behövande maken och inte eventuella barn.274 Intressant nog är det 

endast rationellt för den efterlevande maken att bestämma att det inte ska ske en 

bodelning om den efterlevande maken innehar mer giftorättsegendom än dödsboet. I 

annat fall är det nämligen dödsboet som är skyldigt att utge en skifteslikvid till den 

efterlevande maken. 12 kap. 2 § äktenskapsbalken är alltså inte en skyddsregel till 

förmån för den svagaste parten. Mot bakgrund av dessa överväganden är antagligen inte 

heller detta lagrum i EU-rättslig bemärkelse att betrakta som internationellt tvingande. 

 

Slutligen stadgas i 12 kap. 3 § äktenskapsbalken att oskäliga villkor i äktenskapsförord 

får jämkas. Enligt lagmotiven är ”[regeln] avsedd att användas för att ge den 

ekonomiskt svagare maken ett skydd mot att stå helt egendomslös efter ett kanske 

långvarigt äktenskap”.275 Det rör sig alltså tydligt om en regel som syftar till att skydda 

                                                
273 Prop. 1986/87:1, s. 88. 
274 Se Agell, A. och Brattström, M, Äktenskap, samboende, partnerskap, 5 uppl., 2011, Iustus förlag, s. 94 
och avsnitt 5.1.2.1. 
275 Prop. 1986/87:1, s. 193. 
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en svagare part, vilket i enlighet med det franska synsättet talar för att den är 

internationellt tvingande. De överväganden som bär upp det tyska synsättet talar istället 

mot denna slutsats. Frågan är vilket synsätt som är att föredra. Bogdan anser, med viss 

tveksamhet, att 36 § avtalslagen är internationellt tvingande.276 Det är vidare av intresse 

att 12 kap. 3 § äktenskapsbalken och 36 § avtalslagen vilar på samma grunder, nämligen 

skälighetsöverväganden.277 Sett i ljuset av detta ger Bogdans uttalande visst stöd för att 

det franska synsättet är att föredra. Det synes därmed som att 12 kap. 3 § äktenskaps-

balken är internationellt tvingande i förordningens mening.  

 

7.1.2 Hur förhåller sig ordre public-förbehållet till avtal om mahr? 

Lagvalsreglerna i förordningen är enligt art. 15a universellt tillämpliga. Det innebär att 

en lagvalsregel kan peka ut en rättsordning som bygger på värderingar som skiljer sig 

markant från domstolslandets.278 Det är därför önskvärt att den behöriga domstolen får 

tillgång till en säkerhetsventil som möjliggör för domstolen att bortse från vissa 

utländska lagar.279 Denna säkerhetsventil utgörs av ordre public-förbehållet.280 Ordre 

public är franska och kan översättas till allmän ordning, men förbehållet möjliggör för 

domare att, förutom ordningshänsyn, ta hänsyn till flera andra aspekter.281 Förbehållet 

finns kodifierat i såväl art. 23 i Italiens kompromissförslag som i 20 § LIMF. I art. 23 

kompromissförslaget framgår följande: 

 

Tillämpning av en bestämmelse i lagen i en viss stat som anges i denna 

förordning får vägras endast om en sådan tillämpning är uppenbart oförenlig 

med grunderna för domstolslandets rättsordning (ordre public). 

 

Det bör noteras att förbehållet är formulerat på i stort sett samma sätt i de olika svenska 

och EU-rättsliga instrument som det förekommer i. Vidare är det viktigt att observera 

att det finns ett uppenbarhetsrekvisit, vilket innebär att ordre public-förbehållet ska 
                                                
276 Bogdan, M., Tillämplighet av avtalslagen 36 § i internationella rättsförhållanden, i Lov og Rett 1996, 
s. 114–122, på s. 120. Jfr. dock Pålsson, L., Nya lagvalsregler för försäkringsavtal, i SvJT 1993, s.      
43–64, på s. 60, som anser att argumenten för respektive mot att 36 § avtalslagen är internationellt 
tvingande är ungefär lika starka.   
277 Agell, A. och Brattström, M, Äktenskap, samboende, partnerskap, 5 uppl., 2011, Iustus förlag, s. 204. 
278 Jänterä-Jareborg, M., s. 39. 
279 Jänterä-Jareborg, M., s. 39. 
280 Jänterä-Jareborg, M., s. 39. 
281 Se Sayed, M., s. 312 ff. 
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tolkas restriktivt.282 Det är dessutom av vikt att det är just resultatet av tillämpningen 

som ska vara uppenbart oförenlig med grunderna för domstolslandets rättsordning.283 

Därmed kan inte ordre public-förbehållet tillämpas på den grunden att en utländsk 

rättsregel är oskälig, om inte tillämpning av regeln i det enskilda fallet skulle leda till 

några oskäliga resultat. Med andra ord ska en ad hoc-bedömning göras. 

 

Vad som avses med ordre public i EU-rättens mening utvecklades av EU-domstolen i 

Krombach284. I centrum för rättsfallet stod Brysselkonventionens ordre public-förbehåll. 

Bakgrunden var att en fransk domstol hade ålagt Krombach att utge ett skadestånd. 

Därefter hade den skadelidande vid en tysk domstol yrkat på att den franska domen 

skulle verkställas i Tyskland. Krombach hävdade att ett verkställande av den franska 

domen skulle strida mot ordre public eftersom han inte hade varit närvarande under 

rättegången i Frankrike och den franska domstolen hade grundat sin behörighet på 

enbart den skadelidandes medborgarskap. I samband med verkställighetsförfarandet 

begärde en tysk domstol ett förhandsavgörande från EU-domstolen. I sitt avgörande 

angav domstolen bland annat följande: 

 

Även om det inte ankommer på domstolen att definiera innehållet i grunderna 

för rättsordningen i en konventionsstat, är det alltså [EU-domstolens] uppgift 

att kontrollera gränserna inom vilka domaren i en konventionsstat kan 

tillämpa detta begrepp för att inte erkänna en dom som har meddelats av en 

domstol i en annan konventionsstat.285 

 

Det är alltså tillåtet för nationella domstolar att utgå från nationella värderingar när de 

gör ordre public-prövningar. Det framgår emellertid av rättsfallet att EU-rätten ställer 

upp vissa yttre ”ramar” som begränsar de nationella domstolarnas möjlighet att åberopa 

                                                
282 Jänterä-Jareborg, M., Svensk domstol och utländsk rätt: en internationellt privat- och processrättslig 
studie, 1997, Iustus Förlag, s. 39. 
283 A.a., s. 40 och Sayed, M., Islam och arvsrätt i det mångkulturella Sverige: En internationellt 
privaträttslig och jämförande studie, 2009, Iustus förlag, s. 313. 
284 Mål C-7/98, Dieter Krombach v André Bamberski, [2000] ECR I-01935. 
285 Mål C-7/98, Dieter Krombach v André Bamberski, p. 23. 
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ordre public.286 Vidare påpekade EU-domstolen att ordre public-förbehållet endast kan 

tillämpas om den utländska domen på ett oacceptabelt sätt står i strid med 

rättsordningen i det land där domen görs gällande på ett sådant sätt att en grundläggande 

princip kränks.287 Därutöver krävs att den utländska domen klart åsidosätter en 

fundamental rättsregel eller en rättighet som är grundläggande i verkställighetslandet.288 

 

Det har anförts ovan att en ordre public-bedömning per definition är en ad hoc-

bedömning. Sålunda är det inte möjligt att på ett teoretiskt plan ta ställning till frågan 

om de EU-rättsliga ordre public-ramarna överträds om en medlemsstat underlåter att 

tillämpa utländsk rätt som ger avtal om mahr rättsverkan. Istället ska en bedömning 

göras av hur vida ramarna är när det gäller detta.  

 

Utrymmet för att underkänna utländsk rätt med hänsyn till ordre public-förbehållet är 

små redan p.g.a. uppenbarhetsrekvisitet. Vidare tillkommer det faktum att mahr ska 

betalas till kvinnan.289 Det rör sig sålunda inte om "brudköp”, vilka istället 

kännetecknas av att mannen betalar ett belopp till kvinnans föräldrar. Dessutom bör 

noteras att även om FN:s kvinnodiskrimineringskommitté (CEDAW) tidigare har varit 

negativt inställd till avtal om mahr, har kommittén på senare tid blivit mer välvilligt 

inställd till sådana avtal.290 Avtal om mahr synes mot bakgrund av det ovanstående inte 

vara oförenliga med mänskliga rättigheter, exempelvis principen om jämställdhet 

mellan kvinnor och män.291 Detta minskar enligt Krombach påtagligt utrymmet för 

nationella domstolar att underkänna utländsk rätt som erkänner avtal om mahr. Mot 

bakgrund av det som har anförts är min slutsats att det finns mycket begränsade 

möjligheter för nationella domstolar att med stöd av art. 23 underlåta att tillämpa 

utländsk rätt som ger rättskraft åt avtal om mahr. Sådana avtal är med andra ord 

vanligtvis förenliga med det EU-rättsliga ordre public-förbehållet.  

                                                
286 Jfr. mål C-184/12, United Antwerp Maritime Agencies (Unamar) v Navigation Maritime Bulgare, p. 
46, som handlar om de rättsliga ramar som finns när det gäller vilka möjligheter nationella domstolar har 
att kvalificera nationella lagar som internationellt tvingande. 
287 Mål C-7/98, Dieter Krombach v André Bamberski, [2000] ECR I-01935, p. 37. 
288 A.st. 
289 Brattström, M. och Sayed, M., s. 207. 
290 Se CEDAW/C/SYR/CO/1, Committee on the Elimination of Discrimination against Women 38:th 
session 14 May–1 June 2007, Concluding comments of the Committee on the Elimination of 
Discrimination against Women: Syrian Arab Republic, s. 4.  
291 Se art. 23 Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna. 
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7.2	Diskussion		

7.2.1 Förbehållet för internationellt tvingande regler och äktenskapsbalken 

I avsnitt 7.1.1.2 förs ett resonemang om vilka bestämmelser i äktenskapsbalken som är 

internationellt tvingande i EU-rättens mening, d.v.s. enligt art. 22 i Italiens 

kompromissförslag. Av resonemanget framgår att 7 kap. 4–9 §§ och 11 kap. 8 § 

äktenskapsbalken antagligen är internationellt tvingande om det franska synsättet 

anläggs, medan det motsatta synes gälla enligt det tyska synsättet. Vidare synes inte 12 

kap. 1 och 2 §§ äktenskapsbalken vara internationellt tvingande, medan däremot 12 kap. 

3 § äktenskapsbalken sannolikt är internationellt tvingande. 

 

Innebär detta att lagstiftaren omöjligen kan tillämpa samtliga dessa lagrum efter att 

förordningen har trätt i kraft, om den tillämpliga lagvalsregeln pekar ut utländsk rätt? 

Svaret måste bli nekande. Tvärtom är det möjligt för lagstiftaren att fortsätta tillämpa de 

utpekade svenska lagrummen när en lagvalsregel anvisar utländsk rätt. I så fall krävs 

dock att följande åtgärder vidtas efter att förordningen om makars förmögenhets-

förhållanden har trätt i kraft: 

 

1. Regeringen bör föreslå en s.k. kompletteringslag till förordningen.292 

 

2. I kompletteringslagen bör det tydligt anges att 7 kap. 4–9 §§, 11 kap. 8 § och 12 

kap. 1–3 §§ LIMF är internationellt tvingande.  

 

3. I propositionen till kompletteringslagen bör det föras ett tydligt och detaljerat 

resonemang där det redogörs för varför de angivna svenska lagrummen är 

internationellt tvingande. Enligt Unamar krävs nämligen att det rör sig om en 

”detailed assessment” för att resonemanget ska vara EU-rättsligt godtagbart. 

Vidare är det viktigt att det i resonemanget motiveras varför lagrummen är 

internationellt tvingande utifrån både enskilda och samhälleliga skyddshänsyn. 

                                                
292 Jfr. lag (2014:912) med kompletterande bestämmelser om domstols behörighet och om erkännande 
och internationell verkställighet av vissa avgöranden. 
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På så vis kan det nämligen garanteras att resonemanget är gångbart oavsett om 

det tyska eller franska synsättet anläggs.293  

 

Om de ovanstående åtgärderna vidtas är det enligt min mening möjligt att fortsätta 

tillämpa de utpekade lagrummen i äktenskapsbalken, efter att förordningen har trätt i 

kraft, även om förordningen pekar ut en utländsk rättsordning.  

 

7.2.2 Ordre public-förbehållet och avtal om mahr 

Ordre public-prövningar har alltid en ad hoc-karaktär.294 Det innebär att det inte är 

möjligt att på ett abstrakt plan ta ställning till om avtal om mahr strider mot ordre 

public. Däremot är det möjligt att föra ett resonemang om hur vida ramarna är när en 

domstol ställs inför frågan om den ska underlåta att tillämpa utländsk rätt med hänsyn 

till det EU-rättsliga ordre public-förbehållet. I avsnitt 7.1.2 dras slutsatsen att dessa 

ramar är mycket snäva när det gäller utländsk rätt som ger avtal om mahr rättsverkan. 

Frågan är om detta är önskvärt eller om EU-domstolen bör frångå sin tidigare praxis 

genom att t.ex. fastslå att ordre public-förbehållet ska ha ett vidare tillämpningsområde 

än Krombach295 gav för handen. 

 

Det måste fästas avseende vid att avtal om mahr är en utbredd företeelse hos muslimer 

bosatta i Europa.296 Det rör sig alltså om ett betydande antal människor som antagligen 

utgår från att deras avtal är bindande. Detta faktum talar för att avtal om mahr bör 

sanktioneras av rättsordningen eftersom det enligt min mening finns ett starkt intresse 

av att juridiken speglar de förväntningar som människor har. Åtminstone gäller det här 

såvida inte några andra tungt vägande intressen åsidosätts. När det gäller avtal om mahr 

synes sådana inte drabba någon svagare part och inte heller leda till att några andra 

                                                
293 Se vidare avsnitt 7.1.1.1. 
294 Se avsnitt 7.1.2 och särskilt Jänterä-Jareborg, M., Svensk domstol och utländsk rätt: en internationellt 
privat- och processrättslig studie, 1997, Iustus Förlag, s. 40 och Sayed, M., Islam och arvsrätt i det 
mångkulturella Sverige: En internationellt privaträttslig och jämförande studie, 2009, Iustus förlag, s. 
313.  
295 Mål C-7/98, Dieter Krombach v André Bamberski, [2000] ECR I-01935. Se vidare avsnitt 7.1.2. 
296 Se Brattström, M. och Sayed, M., Behandlingen av mahr i samband med bodelning enligt svensk rätt, i 
Juridisk Publikation, häfte 2/2013, s. 207–226, på s. 212. 
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skyddsintressen åsidosätts.297 Sammanfattningsvis talar ändamålsskäl för att ramarna 

bör vara snäva när det gäller möjligheten att underlåta att tillämpa utländsk rätt som 

erkänner avtal om mahr.  

 

Även praktiska argument talar för att EU-domstolen inte bör förändra det nuvarande 

rättsläget. Redan idag synes det nämligen som att nationella domstolar, när det gäller 

avtal om mahr, i stor utsträckning uttolkar nationella ordre public-förbehåll på ett sätt 

som överensstämmer med EU-rättens ordre public-förbehåll. Svenska och flera andra 

europeiska domstolar anser med andra ord att avtal om mahr normalt sett inte är 

oförenliga med nationell ordre public. Denna slutsats har nämligen dragits i samtliga 

svenska hovrättsdomar i vilka frågan har prövats.298 Även engelska, nederländska, 

franska och tyska domstolar har slutit sig till att avtal om mahr inte strider mot deras 

nationella ordre public-förbehåll.299 Min slutsats är med hänsyn till detta och det som i 

övrigt har anförts att det är önskvärt att ramarna för att låta bli att tillämpa utländsk rätt 

som ger rättskraft åt avtal om mahr är snäva. EU-domstolen bör därför inte frångå sin 

tidigare praxis.  

 

 

  

                                                
297 Se avsnitt 4.1.2.2 och 4.2.2.2 och särskilt CEDAW/C/SYR/CO/1, Committee on the Elimination of 
Discrimination against Women 38:th session 14 May–1 June 2007, Concluding comments of the 
Committee on the Elimination of Discrimination against Women: Syrian Arab Republic, s. 4. 
298 Se RH 1993:116, RH 2005:66, Göta hovrätts dom av den 18 januari 2013 i mål T 1326-12, Svea 
hovrätts dom av den 11 februari 2015 i mål T 2352-14 och hovrätten för övre Norrlands dom av den 6 
september 2015 i mål T 77-14. Det är värt att notera att HD inte har prövat den här frågan. 
299 Rohe, M., Family and the Law in Europe: Bringing Together Secular Legal Orders and Religious 
Norms and Needs, i Shah, P., Foblets, M.C. och Rohe, M. (red.), Family, Religion and Law, 2014, 
Ashgate, s. 49–78, på s. 61. 
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8 Avslutande reflektioner 

Att skriva en uppsats om en förordning som ännu inte har antagits är oundvikligen 

förknippat med en särskild problematik. Flera textförslag har presenterats och det är inte 

möjligt att på förhand avgöra om rådet kommer att anta något av dessa eller något ännu 

inte presenterat förslag. Flertalet av de resonemang som synliggörs i uppsatsen är 

emellertid av en generell natur. Därför kan de resonemangen vara av intresse för såväl 

lagstiftare som rättstillämpare även om den förordning som slutligen antas avviker från 

de hittills presenterade förslagen. 

 

En närliggande fråga är om det över huvud taget kommer att antas en förordning om 

makars förmögenhetsförhållanden? Enligt min mening är det svårt att besvara den här 

frågan på något annat sätt än jakande. Som har påpekats i uppsatsen ger dagens 

diversifiering av lagvals- och processregler på detta område årligen upphov till 

kostnader på cirka 940 miljoner euro som skulle minska med cirka 400 miljoner euro 

om en förordning antas. Dessutom måste beaktas att EU:s institutioner hittills har 

reglerat nästan alla rättsområden på det internationellt privat- och processrättsliga 

området. Att ett så viktigt område som makars förmögenhetsförhållanden skulle 

fortsätta att vara oreglerat en längre tid synes därför nästintill uteslutet.  

 

En annan sak är att EU:s institutioner kan anse sig behöva ytterligare ett par år för att 

bereda förordningen. Att det behövs ytterligare beredning har blivit mycket tydligt i 

uppsatsen. Det har emellertid tack vare uppsatsen även blivit tydligt att den problematik 

som har synliggjorts ingalunda är ohanterlig. Flera ändringsförslag har presenterats och 

förhoppningsvis ska dessa kunna bidra till att det textförslag som slutligen antas blir så 

bra som möjligt. 

 

Slutligen vill jag nämna att det finns aspekter av kompromissförslaget som jag inte 

kunde bereda plats för i den här uppsatsen. Några sådana är förordningens gräns-

dragning gentemot arvsförordningen, dess sakrättsliga regler samt dess reglering av 

giltigheten av äktenskapsförord och prorogationsavtal. Jag kommer med stort intresse 

att följa den framtida forskningen om dessa aspekter av kompromissförslaget.     
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BILAGA 

2011/0059 (CNS) 

Förslag till 

RÅDETS FÖRORDNING 

om domstols behörighet, tillämplig lag samt erkännande och verkställighet i mål om makars 

förmögenhetsförhållanden  

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING 

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 81.3, 

med beaktande av kommissionens förslag, 

med beaktande av Europaparlamentets yttrande1, 

med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande2, 

i enlighet med ett särskilt lagstiftningsförfarande, och  

av följande skäl: 

(…) 

                                                 
1 EUT C […], […], s. […]. 
2 EUT C […], […], s. […]. 
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(1) Europeiska unionen har satt som mål att bevara och utveckla ett område med frihet, säkerhet 

och rättvisa, där den fria rörligheten för personer garanteras. I syfte att gradvis upprätta ett 

sådant område ska unionen besluta om åtgärder rörande rättsligt samarbete i civilrättsliga 

frågor som har gränsöverskridande följder, särskilt när det är nödvändigt för att den inre 

marknaden ska fungera väl. 

(1a) Enligt artikel 81.2 c i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt får sådana 

åtgärder omfatta åtgärder för att säkerställa förenlighet mellan tillämpliga 

bestämmelser i medlemsstaterna om lagkonflikter och om domstolars behörighet. 

(2) Europeiska rådet uttryckte vid sitt möte i Tammerfors den 15–16 oktober 1999 sitt stöd för 

principen om ömsesidigt erkännande av domar och andra avgöranden av rättsliga 

myndigheter och såg detta som en hörnsten i det rättsliga samarbetet på det civilrättsliga 

området samt uppmanade rådet och kommissionen att anta ett åtgärdsprogram för att 

genomföra den principen. 

(3) Kommissionens och rådets gemensamma åtgärdsprogram för genomförande av principen 

om ömsesidigt erkännande av domar på privaträttens område1 antogs den 30 november 

2000. I det programmet identifieras åtgärder för att harmonisera bestämmelser om 

lagkonflikter som åtgärder som underlättar det ömsesidiga erkännandet av domar, och 

det föreskrivs att man kommer att utarbeta ett rättsligt instrument i frågor rörande makars 

förmögenhetsförhållanden (...).  

                                                 
1 EGT C 12, 15.1.2001, s. 1. 
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(4) Vid sitt möte i Bryssel den 4–5 november 2004 antog Europeiska rådet ett nytt program, 

kallat Haagprogrammet för stärkt frihet, säkerhet och rättvisa i Europeiska unionen1. I 

Haagprogrammet uppmanade rådet kommissionen att lägga fram en grönbok om 

lagvalsregler i frågor rörande system för makars förmögenhetsförhållanden, inklusive frågan 

om domsrätt och ömsesidigt erkännande. Dessutom framhölls i programmet behovet av att 

(...) anta en rättsakt på området. 

(5) Den 17 juli 2006 antog kommissionen en grönbok om lagval i frågor om makars 

förmögenhetsförhållanden, särskilt när det gäller domstols behörighet och ömsesidigt 

erkännande2. Genom denna grönbok inleddes ett brett samråd om de problem som par i EU 

riskerar att möta i samband med avveckling av deras gemensamma egendom samt om vilka 

rättsliga möjligheter som står till förfogande. 

(6) Vid sitt möte i Bryssel den 10–11 december 2009 antog Europeiska rådet ett nytt 

flerårigt program, kallat Stockholmsprogrammet – ett öppet och säkert Europa i 

medborgarnas tjänst och för deras skydd3. I det programmet ansåg Europeiska rådet att 

det ömsesidiga erkännandet borde utsträckas till områden som ännu inte täcks men som 

är av stor betydelse i det dagliga livet, t.ex. frågor som gäller makars 

förmögenhetsförhållanden, samtidigt som medlemsstaternas rättssystem, inbegripet 

grunderna för rättsordningen (ordre public), och de nationella traditionerna på 

området beaktas. 

(7) I Rapport om EU-medborgarskapet 2010 – Att undanröja hindren för EU-medborgarnas 

möjligheter att utöva sina rättigheter, som antogs den 27 oktober 20104, tillkännagav 

kommissionen sina planer på att anta ett förslag till rättsakt som gör det möjligt att 

undanröja hindren mot den fria rörligheten för personer, särskilt de problem som par stöter 

på i samband med förvaltningen eller fördelningen av gemensam egendom. 

                                                 
1 EUT C 53, 3.3.2005, s. 1. 
2 KOM(2006) 400. 
3 EUT C 115, 4.5.2010, s. 1. 
4 KOM(2010) 603. 
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(8) Denna förordning bör i enlighet med artikel 81 i fördraget om Europeiska unionens 

funktionssätt vara tillämplig i samband med makars förmögenhetsförhållanden som 

har gränsöverskridande följder. 

(8a) För att ge gifta par rättssäkerhet när det gäller deras egendom samt erbjuda dem ett visst 

mått av förutsebarhet bör alla regler som är tillämpliga på makars förmögenhetsförhållanden 

omfattas av ett enda instrument.  

(9) För att uppnå dessa mål bör man i denna förordning sammanföra (...) bestämmelserna om 

(...) domstols behörighet, tillämplig lag, erkännande eller, i tillämpliga fall, godkännande, 

verkställbarhet och verkställighet av domar, officiella handlingar och förlikningar inför 

domstol (...). 

(10) Begreppet äktenskap, som definieras i medlemsstaternas nationella lagstiftning, definieras 

inte i denna förordning. 

(11) Denna förordnings tillämpningsområde bör innefatta alla civilrättsliga aspekter av makars 

förmögenhetsförhållanden, såväl den löpande förvaltningen av makarnas egendom som 

avveckling av den, i synnerhet till följd av att makarna separerar eller av att en av makarna 

avlider. I denna förordning bör begreppet makars förmögenhetsförhållanden tolkas 

fristående och bör inte bara omfatta regler som makarna inte får avvika från, utan 

även alla frivilliga regler som makarna kan ha kommit överens om i enlighet med 

tillämplig lagstiftning, liksom standardregler i den tillämpliga lagstiftningen. Det 

omfattar inte endast förmögenhetsförhållanden som specifikt och exklusivt anges i 

vissa nationella rättssystem för äktenskap utan även sådana egendomsförhållanden 

mellan makar och i deras förhållande till tredje man som är en direkt följd av deras 

äktenskap eller dess upplösning. 

(11a) För tydlighetens skull bör ett antal frågor som skulle kunna betraktas som knutna till 

frågor rörande makars förmögenhetsförhållanden uttryckligen undantas från denna 

förordnings tillämpningsområde. 
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(11b) Denna förordning bör således inte tillämpas på frågor som rör makars allmänna 

rättskapacitet. Emellertid bör detta undantag inte omfatta en av eller båda makarnas 

befogenheter och rättigheter när det gäller egendom, vare sig dem emellan eller 

avseende tredje parter, eftersom dessa befogenheter och rättigheter bör omfattas av 

förordningen. 

(11c) Den bör inte tillämpas på andra prejudiciella frågor, såsom förekomsten, giltigheten 

eller erkännandet av ett äktenskap, som fortsätter att omfattas av medlemsstaternas 

nationella lagstiftning, inklusive deras regler inom internationell privaträtt. 

(12) Eftersom frågor om underhållsskyldighet mellan makar regleras i förordning (EG) nr 4/2009 

av den 18 december 2008 om domstols behörighet, tillämplig lag, erkännande och 

verkställighet av domar samt samarbete i fråga om underhållsskyldighet1 bör de undantas 

från tillämpningsområdet för den här förordningen (...), vilket även gäller frågor om arv 

efter avliden make eller maka, som omfattas av Europaparlamentets och rådets 

förordning (EU) nr 650/2012 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 arvsintyg2. 

(12a) Frågor om rätten till överföring eller justering mellan makar av pensions- eller 

sjukpensionsrättigheter, av vilket slag som helst, som uppkommit under ett äktenskap 

och som inte har genererat någon pensionsinkomst under det äktenskapet, är områden 

som även fortsättningsvis bör undantas från tillämpningsområdet för den här 

förordningen, med beaktande av de specifika system som finns i medlemsstaterna. 

Emellertid bör ett sådant undantag även fortsättningsvis tolkas snävt. Följaktligen bör 

denna förordning i synnerhet reglera frågor om klassificering av pensionstillgångar, de 

belopp som redan har betalats till den ena av makarna under äktenskapet, och den 

eventuella kompensation som skulle ges när det gäller pension som finansierats med 

gemensamma tillgångar. 

                                                 
1 EUT L 7, 10.1.2009, s. 1. 
2 EUT L 201, 27.7.2012, s. 107. 
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(13) (…) 

Denna förordning bör medge uppkomst eller överlåtelse som följer av makars 

förmögenhetsförhållanden av en rättighet i fast eller lös egendom i enlighet med den 

lag som är tillämplig på makars förmögenhetsförhållanden. Den bör dock inte inverka 

på det begränsade antal (numerus clausus) sakrätter som är kända i vissa 

medlemsstaters nationella lagstiftning. En medlemsstat bör inte vara skyldig att 

erkänna en sakrätt avseende egendom belägen i den medlemsstaten om denna sakrätt 

inte är känd i medlemsstatens lagstiftning. 

(13a) För att makarna ska komma i åtnjutande i en annan medlemsstat av de rättigheter 

som uppkommit eller överlåtits på dem som en följd av makars 

förmögenhetsförhållanden bör denna förordning dock möjliggöra anpassningen av en 

okänd sakrätt till den närmast likvärdiga sakrätten enligt lagstiftningen i den andra 

medlemsstaten. En sådan anpassning bör genomföras med beaktande av de syften och 

intressen som den specifika sakrätten motiveras av och den verkan den har. För att 

kunna bestämma närmast likvärdiga nationella sakrätt får myndigheterna eller de 

behöriga personerna i den stat vars lag tillämpas på makarnas 

förmögenhetsförhållanden kontaktas angående ytterligare information om sakrättens 

natur och verkningar. I detta syfte kan befintliga nätverk på området för rättsligt 

samarbete på privaträttens område användas liksom alla andra tillgängliga medel som 

underlättar förståelsen av utländsk lag. 

(13b) Den anpassning av okända sakrätter som uttryckligen föreskrivs i denna förordning 

bör inte utesluta andra former av anpassning i samband med tillämpningen av denna 

förordning. 
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(13c) De krav som ställs vid registrering i ett register av en rättighet i fast eller lös egendom 

bör undantas från denna förordnings tillämpningsområde. Det bör därför vara lagen i 

den medlemsstat där registret förs (för fast egendom lagen där egendomen är belägen 

(lex rei sitae)) som avgör de rättsliga villkoren och förfarandet för registreringen och 

vilka myndigheter, såsom myndigheter med ansvar för fastighetsregister eller notarier, 

som ansvarar för att kontrollera att alla krav har uppfyllts och att de handlingar som 

uppvisats eller upprättats är tillräckliga eller innehåller de uppgifter som krävs. 

Myndigheterna får särskilt kontrollera att en make eller makas rätt till en egendom 

som anges i den handling som uppvisas för registrering är en rättighet som har 

registrerats som sådan i registret eller som på annat sätt bevisas i enlighet med 

lagstiftningen i den medlemsstat där registret förs. För att undvika duplicering av 

handlingar bör registeransvariga myndigheter godkänna handlingar som har 

upprättats av behöriga myndigheter i en annan medlemsstat och som cirkuleras i 

enlighet med vad som föreskrivs i denna förordning. Detta bör dock inte innebära att 

de myndigheter som är involverade i registreringen inte kan uppmana den person som 

ansöker om registrering att lämna sådana ytterligare uppgifter eller handlingar som 

krävs enligt lagen i den medlemsstat där registret förs, till exempel information eller 

handlingar gällande betalning av skatt. Den behöriga myndigheten får meddela den 

person som ansöker om registrering hur den information eller de handlingar som 

saknas kan lämnas. 

(13d) Verkningarna av registreringen av en rättighet i ett register bör också undantas från 

denna förordnings tillämpningsområde. Det bör därför vara lagen i den medlemsstat 

där registret förs som avgör huruvida registreringen exempelvis har en fastställande 

eller konstitutiv verkan. Om det exempelvis för att förvärva en rättighet i fast egendom 

krävs registrering i ett register enligt lagen i den medlemsstat där registret förs – för 

att registrens erga omnes-verkan ska uppnås eller för att skydda rättsliga 

transaktioner – bör tidpunkten för detta förvärv regleras av lagen i den 

medlemsstaten. 
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(13e) Denna förordning bör ta hänsyn till de olika system för handläggning av frågor 

rörande makars förmögenhetsförhållanden som tillämpas i medlemsstaterna. I denna 

förordning bör begreppet domstol därför ges en vid definition så att det täcker inte 

bara domstolar i ordets egentliga mening, som utövar rättsliga funktioner, utan också 

exempelvis notarier i en del medlemsstater som, i vissa frågor rörande makars 

förmögenhetsförhållanden, utövar en rättslig funktion i likhet med domstolar, och 

notarier och rättstillämpare som, i vissa medlemsstater, utövar rättsliga funktioner i 

vissa frågor rörande makars förmögenhetsförhållanden genom delegering av 

befogenheter från en domstol. Alla domstolar enligt definitionen i denna förordning 

bör vara underkastade denna förordnings bestämmelser om behörighet. Däremot bör 

begreppet domstol inte omfatta sådana icke-rättsliga myndigheter i en medlemsstat 

som enligt nationell lagstiftning har befogenhet att handlägga frågor rörande makars 

förmögenhetsförhållanden, såsom notarier i flertalet medlemsstater, om de inte 

utövar rättsliga funktioner, vilket vanligtvis är fallet. 

(13f) Enligt denna förordning bör alla notarier som har befogenheter i frågor rörande 

makars förmögenhetsförhållanden i medlemsstaterna ha rätt att utöva dessa 

befogenheter. Huruvida notarier i en viss medlemsstat kommer att vara 

underkastade bestämmelserna om behörighet i denna förordning eller inte bör bero 

på huruvida de omfattas av den definition av begreppet domstol som gäller för denna 

förordning. 

(13g) Akter som utfärdats av notarier i frågor rörande makars förmögenhetsförhållanden i 

medlemsstaterna bör cirkuleras i enlighet med denna förordning. Om notarierna 

utövar rättsliga funktioner är de underkastade bestämmelserna om behörighet, och 

deras domar bör cirkuleras i enlighet med bestämmelserna om erkännande, 

verkställbarhet och verkställighet av domar. När notarierna inte utövar rättsliga 

funktioner är de inte underkastade bestämmelserna om behörighet, och de officiella 

handlingar som de utfärdar bör cirkuleras i enlighet med bestämmelserna om officiella 

handlingar. 
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(14) Med tanke på pars ökande rörlighet under äktenskapet och för att främja en korrekt 

rättstillämpning bör behörighetsbestämmelserna (...) i denna förordning göra det möjligt 

för medborgarna att låta domstolar i en och samma medlemsstat genomföra olika 

förfaranden med anknytning till varandra. Därför bör denna förordning ha som mål 

att koncentrera behörigheten avseende makars förmögenhetsförhållanden till den 

medlemsstat vars domstolar ansvarar för ärendet om arv efter make eller maka eller 

äktenskapsskillnaden, hemskillnaden eller annulleringen av äktenskap i enlighet med 

förordning (EU) nr 650/2012 respektive rådets förordning (EG) nr 2201/2003 av den 27 

november 2003 om domstols behörighet och om erkännande och verkställighet av 

domar i äktenskapsmål och mål om föräldraansvar samt om upphävande av 

förordning (EG) nr 1347/20001.  

(14a) I förordningen bör det föreskrivas att om talan har väckts vid en domstol i en 

medlemsstat rörande arvet efter en make eller maka i enlighet med förordning (EU) 

nr 650/2012 bör domstolarna i denna stat vara behöriga att avgöra frågor rörande 

makars förmögenhetsförhållanden med anknytning till detta arvsmål. 

(14b) På samma sätt bör frågor rörande makars förmögenhetsförhållanden med anknytning till 

en talan som vid en domstol i en medlemsstat väckts om äktenskapsskillnad, 

hemskillnad och annullering av äktenskap i enlighet med förordning (EG) nr 

2201/2003 handläggas av domstolarna i den medlemsstaten, såvida inte behörigheten att 

meddela utslag om äktenskapsskillnaden, hemskillnaden eller annulleringen av 

äktenskap förutsätter specifika grunder för behörighet. I sådana fall bör det inte vara 

tillåtet att koncentrera behörigheten utan makarnas godkännande. 

                                                 
1 EUT L 338, 23.12.2003, s. 1. 
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(15) (…)(…) 

(16) Om frågor rörande makars förmögenhetsförhållanden inte har anknytning till talan som vid 

en domstol i en medlemsstat väckts om arv efter make eller maka, äktenskapsskillnad, 

hemskillnad och annullering av äktenskap bör det i denna förordning fastställas en 

uppsättning hierarkiskt ordnade anknytningskriterier i syfte att fastställa 

behörigheten och då börja med makarnas hemvist vid den tidpunkt då talan väcks. 

Dessa kriterier fastställs med tanke på medborgarnas ökande rörlighet och för att 

säkerställa den faktiska anknytningen mellan makarna och den medlemsstat där 

behörigheten utövas.  

(16a) För att stärka rättssäkerheten, förutsägbarheten och parternas självständighet bör 

denna förordning, under vissa förhållanden, möjliggöra för parterna att ingå ett avtal 

om val av domstol till förmån för domstolarna i den medlemsstat vars lag är tillämplig. 

(16a1) När det gäller förfaranden som avser makars förmögenhetsförhållanden, bör 

domstolarna i en medlemsstat, vars internationella privaträtt inte medger äktenskapet 

i fråga, undantagsvis få förklara sig obehöriga. I sådana fall ska domstolen agera 

snabbt och en partner ska ha möjlighet att ansöka om prövning i vilken annan 

medlemsstat som helst om ett anknytningskriterium för behörighet föreligger, oavsett 

ordningen för dessa behörighetsgrunder, samtidigt som parternas självständighet 

respekteras. Om talan efter avvisande anhängiggörs vid annan domstol än domstolen i 

den stat där äktenskapet ingicks1 bör den domstolen också kunna förklara sig 

obehörig på samma villkor.  

 

                                                 
1  Begreppet ingicks ska på tyska översättas till geschlossen. 
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(16b) Denna förordning bör inte hindra parterna från att göra upp målet om makars 

förmögenhetsförhållanden i godo utanför domstol, t.ex. hos en notarie, i en 

medlemsstat som de själva valt, om detta är möjligt enligt den medlemsstatens 

lagstiftning.  Detta bör vara fallet även om den lag som är tillämplig på makars 

förmögenhetsförhållanden inte är lagen i den medlemsstaten. 

 (17) För att säkerställa att domstolarna i alla medlemsstater får utöva behörighet på 

samma grunder när det gäller makars förmögenhetsförhållanden bör man i denna 

förordning uttömmande fastställa den grund på vilken sådan subsidiär behörighet får 

utövas. 

(18) För att framför allt råda bot på situationer där rättsvägran föreligger bör man i denna 

förordning föreskriva ett forum necessitatis som gör det möjligt för en domstol i en 

medlemsstat att i undantagsfall avgöra ett ärende avseende makars 

förmögenhetsförhållanden som har nära anknytning till en tredjestat. Ett sådant 

undantagsfall kan anses föreligga när ett förfarande visar sig vara omöjligt i den 

berörda tredjestaten, exempelvis på grund av inbördeskrig, eller när en make eller 

maka inte rimligen kan förväntas inleda eller genomföra ett förfarande i den staten. 

En sådan behörighet grundad på forum necessitatis bör dock kunna utövas endast om 

målet har tillräcklig anknytning till den medlemsstat där talan väcks. 

(18a) För att rättsväsendet ska fungera väl bör det undvikas att sinsemellan oförenliga 

domar meddelas i olika medlemsstater. Denna förordning bör därför innehålla 

allmänna processrättsliga regler liknande dem i andra unionsinstrument på området 

civilrättsligt samarbete. 

En sådan processrättslig regel är regeln om litispendens, som kommer att träda i kraft 

om talan väcks i samma mål avseende makars förmögenhetsförhållanden vid olika 

domstolar i olika medlemsstater. Den regeln kommer då att fastställa vilken domstol 

som bör fortsätta handläggningen av målet avseende makars 

förmögenhetsförhållanden. 
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(18b) För att medborgarna med full rättssäkerhet ska kunna utnyttja den inre marknadens 

fördelar bör förordningen ge makar möjlighet att förutse vilken lag som ska tillämpas 

på deras förmögenhetsförhållanden som makar. Harmoniserade lagvalsregler bör 

därför införas för att sinsemellan oförenliga beslut ska kunna undvikas. Huvudregeln 

bör vara att makars förmögenhetsförhållanden ska regleras av en förutsebar lag med 

nära anknytning till makarnas förmögenhetsförhållanden. Av rättssäkerhetsskäl och 

för att undvika att makars förmögenhetsförhållanden splittras bör den lag som är 

tillämplig på makars förmögenhetsförhållanden reglera makarnas 

förmögenhetsförhållanden i dess helhet, dvs. all egendom som omfattas av de 

förmögenhetsförhållandena, oavsett tillgångarnas natur och oavsett om tillgångarna är 

belägna i en annan medlemsstat eller i en tredjestat. 

(18c) Den lag som fastställs i enlighet med denna förordning bör tillämpas även om den inte 

är lagen i en medlemsstat. 

(19) För att underlätta makars förvaltning av sin egendom bör denna förordning tillåta dem att, 

bland de rättsordningar som de har nära anknytning till på grund av hemvist eller 

medborgarskap, välja vilken lag som ska vara tillämplig på (...) makarnas 

förmögenhetsförhållanden, oberoende av egendomens natur eller var egendomen är belägen. 

Detta val får göras när som helst före giftermålet, vid äktenskapets ingående1 eller under 

äktenskapets gång. 

 För att garantera rättssäkerhet i transaktioner och se till att den lag som ska tillämpas på 

makarnas förmögenhetsförhållanden inte kan bytas ut mot en annan utan att makarna 

informeras bör ingen ändring av vilken lag som är tillämplig på makars 

förmögenhetsförhållanden kunna ske utan att makarna givit uttryck för önskemål om detta. 

En sådan ändring från makarnas sida bör inte ha retroaktiv verkan om inte makarna 

uttryckligen begär det. Ändringen får inte i något fall inkräkta på tredje mans rättigheter (...).  

                                                 
1  Begreppet ingående ska på tyska översättas till Eheschließung. 
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(20) (…) 

(21) (…) 

(22) (…) 

(23) (…). 

(24) I syfte att sörja för rättssäkerhet samt för bättre tillgång till rättslig prövning bör 

bestämmelserna om materiell och formell giltighet för avtalet om val av tillämplig lag 

fastställas på så sätt att man underlättar ett upplyst val från makarnas sida och så att 

deras samtycke respekteras. I fråga om formell giltighet bör vissa garantier införas för 

att säkerställa att makarna är medvetna om följderna av sitt val. Avtalet om val av 

tillämplig lag bör åtminstone vara skriftligt, daterat och undertecknat av båda 

parterna. Om lagen i den medlemsstat där båda makarna har hemvist vid ingående av 

avtalet föreskriver kompletterande formkrav, bör dessa krav uppfyllas. Om makarna 

vid ingående av avtalet har hemvist i olika medlemsstater som föreskriver olika 

formkrav, räcker det med att formkraven i en av dessa stater uppfylls. Om endast en 

av makarna vid ingående av avtalet har hemvist i en medlemsstat som föreskriver 

kompletterande formkrav, bör dessa uppfyllas.  

(24a) Medlemsstaterna har olika bestämmelser när det gäller tillåtligheten och 

godkännandet av ett äktenskapsförord, som är en typ av förordnande om makars 

egendom. För att göra det lättare att få makars sakrätter som förvärvas till följd av ett 

äktenskapsförord godkända i medlemsstaterna bör det fastställas bestämmelser om 

den formella giltigheten för ett äktenskapsförord. Förordet bör åtminstone vara 

skriftligt, daterat och undertecknat av båda parterna. Förordet bör emellertid också 

uppfylla de kompletterande krav avseende formell giltighet som fastställs i den lag som 

är tillämplig på makarnas förmögenhetsförhållanden och som har fastställts i enlighet 

med förordningen och i lagen i den medlemsstat där makarna har sin hemvist. Det bör 

i denna förordning också fastställas vilken lag som ska reglera förordets materiella 

giltighet. 
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(24b) För sådana fall där inget val av tillämplig lag har gjorts bör man, i syfte att förena 

förutsebarhet och rättssäkerhet med ett hänsynstagande till den verklighet paret lever 

i, genom denna förordning införa harmoniserade lagvalsregler som gör det möjligt att 

på grundval av en uppsättning hierarkiskt ordnade anknytningskriterier fastställa 

vilken lag som ska tillämpas på makarnas samlade egendom. Makarnas första 

gemensamma hemvist en kort tid efter äktenskapets ingående bör vara det första 

kriteriet, följt av rättsordningen för makarnas gemensamma medborgarskap när 

äktenskapet ingicks. Om inget av dessa kriterier är tillämpligt, eller om det inte finns 

någon första gemensam hemvist i fall där makarna hade dubbla gemensamma 

medborgarskap vid äktenskapets ingående, bör det tredje kriteriet vara lagen i den 

stat till vilken båda makarna, med hänsyn till samtliga omständigheter, har närmast 

anknytning; i detta sammanhang är det viktigt att klargöra att denna anknytning ska 

bedömas utifrån situationen vid tidpunkten för äktenskapets ingående. 

(24c) När det i denna förordning hänvisas till medborgarskap som ett anknytningskriterium 

omfattas frågan om huruvida en person ska anses inneha flerfaldigt medborgarskap 

inte av denna förordning och bör överlåtas till nationell lagstiftning samt i tillämpliga 

fall internationella konventioner, med full respekt för Europeiska unionens allmänna 

principer. 

 

(24d) Vad gäller fastställandet av vilken lag som ska tillämpas på makars 

förmögenhetsförhållanden i avsaknad av lagval och äktenskapsförord, bör den 

rättsliga myndigheten i en medlemsstat på begäran av en av makarna, i undantagsfall 

– om makarna för lång tid har flyttat till den stat där de har hemvist – kunna dra 

slutsatsen att lagen i den staten får tillämpas om makarna har åberopat den. 

Ändringen får inte i något fall inkräkta på tredje mans rättigheter. 
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(24e) Den lag som fastställts vara tillämplig på makarnas förmögenhetsförhållanden bör 

reglera makarnas förmögenhetsförhållanden från klassificeringen av en av eller båda 

makarnas egendom i olika kategorier under äktenskapet och efter dess upplösning 

fram till avvecklingen av egendomen. Den bör omfatta verkningarna av makarnas 

förmögenhetsförhållanden på ett rättsligt förhållande mellan en make eller maka och 

tredje man. Den lag som är tillämplig på makars förmögenhetsförhållanden får 

emellertid åberopas av en make eller maka mot en tredje man för att reglera sådana 

verkningar endast om de rättsliga förhållandena mellan maken eller makan och tredje 

man uppkom vid en tidpunkt då tredje man kände till eller borde ha känt till den 

lagen. 

(24f) Hänsyn till allmänintresset, såsom skyddet av den politiska, sociala och ekonomiska 

strukturen, bör motivera att medlemsstaternas domstolar och andra behöriga 

myndigheter ges möjlighet att i undantagsfall tillämpa undantag på grundval av 

internationellt tvingande regler. I enlighet därmed bör begreppet internationellt 

tvingande regler omfatta regler av tvingande art såsom regler för skydd av familjens 

bostad. Detta undantag från tillämpningen av den lag som är tillämplig på makarnas 

förmögenhetsförhållanden måste dock tolkas snävt för att vara förenligt med denna 

förordnings allmänna målsättning. 

(25) Hänsyn till allmänintresset bör också tillåta domstolarna och andra behöriga 

myndigheter som handlägger frågor rörande makars förmögenhetsförhållanden i 

medlemsstaterna att i undantagsfall inte beakta vissa bestämmelser i utländsk lag om 

tillämpning av sådana bestämmelser i ett visst mål vore uppenbart oförenligt med 

grunderna för rättsordningen (ordre public) i den berörda medlemsstaten. 

Domstolarna eller andra behöriga myndigheter bör dock inte få tillämpa detta 

undantag för att förhindra att en annan stats lagstiftning tillämpas eller för att vägra 

erkänna eller, i tillämpliga fall, godkänna, eller verkställa en dom, officiell handling 

eller förlikning inför domstol från en annan medlemsstat om detta strider mot 

Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna, i synnerhet  

artikel 21, som förbjuder all diskriminering. 
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(26) Eftersom det finns stater som har två eller flera parallella rättsordningar eller 

regelverk som berör frågor som omfattas av denna förordning bör det fastställas i 

vilken utsträckning bestämmelserna i denna förordning ska vara tillämpliga inom de 

olika territoriella enheterna i dessa stater. 

(26a) Mot bakgrund av den allmänna målsättningen för förordningen, nämligen att 

åstadkomma ömsesidigt erkännande av medlemsstaternas domar i frågor rörande 

makars förmögenhetsförhållanden, bör denna förordning fastställa bestämmelser om 

domars erkännande, verkställbarhet och verkställighet som liknar bestämmelserna i 

andra unionsinstrument inom det civilrättsliga samarbetet. 

(26b) För att hänsyn ska tas till medlemsstaternas olika system för att handlägga frågor 

rörande makars förmögenhetsförhållanden bör denna förordning garantera 

godkännande och verkställbarhet i alla medlemsstater av officiella handlingar i frågor 

rörande makars förmögenhetsförhållanden. 

(26c) Officiella handlingar bör ha samma bevisvärde i en annan medlemsstat som de har i 

ursprungsmedlemsstaten eller ett bevisvärde som är så jämförbart som möjligt. Vid 

fastställandet av en viss officiell handlings bevisvärde i en annan medlemsstat eller av 

ett bevisvärde som är så jämförbart som möjligt bör man hänvisa till arten och 

omfattningen av den officiella handlingens bevisvärde i ursprungsmedlemsstaten. Det 

kommer därför att vara avhängigt av lagstiftningen i ursprungsmedlemsstaten vilket 

bevisvärde en viss officiell handling bör få i en annan medlemsstat. 
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(26d) En officiell handlings äkthet bör utgöra ett självständigt begrepp som omfattar sådant 

som handlingens äkthet, handlingens formella förutsättningar, befogenheterna för den 

myndighet som upprättat handlingen och det förfarande enligt vilket handlingen 

upprättats. Det bör också omfatta sakuppgifter som registrerats i den officiella 

handlingen av den berörda myndigheten, som att de angivna parterna vid angivet 

datum inställt sig vid den myndigheten och att de avgivit de angivna förklaringarna. 

En part som vill bestrida en officiell handlings äkthet bör göra detta vid den behöriga 

domstolen i den medlemsstat som utfärdat den officiella handlingen, enligt lagen i den 

medlemsstaten. 

(26e) Begreppet rättshandlingar eller rättsliga förhållanden som registrerats i en officiell 

handling bör tolkas som en hänvisning till den officiella handlingens innehåll i sak. En 

part som vill bestrida de rättshandlingar eller rättsliga förhållanden som registrerats i 

en officiell handling bör göra detta vid de domstolar som är behöriga enligt denna 

förordning. De domstolarna bör avgöra klagomålet i enlighet med den lag som är 

tillämplig på makarnas förmögenhetsförhållanden.  

(26f) Om en fråga rörande de rättshandlingar eller rättsliga förhållanden som registrerats i 

en officiell handling tas upp som en prejudiciell fråga under ett förfarande vid en 

domstol i en medlemsstat, bör den domstolen vara behörig att avgöra frågan. 

(26g) En officiell handling som omfattas av ett klagomål bör inte ha något bevisvärde i en 

annan medlemsstat än ursprungsmedlemsstaten så länge klagomålet inte är avgjort. 

Om klagomålet endast rör en specifik fråga gällande de rättshandlingar eller rättsliga 

förhållanden som registrerats i den officiella handlingen bör den officiella handling 

som omfattas av klagomålet inte ha något bevisvärde i någon annan medlemsstat än 

ursprungsmedlemsstaten i den fråga som omfattas av klagomålet så länge klagomålet 

inte är avgjort. En officiell handling som ogiltigförklarats till följd av ett klagomål bör 

upphöra att ha bevisvärde. 
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(26h) En myndighet som i samband med tillämpningen av denna förordning föreläggs två 
oförenliga officiella handlingar bör bedöma vilken, om någon, av de officiella 
handlingarna som bör ges företräde med hänsyn till omständigheterna i det enskilda 
fallet. Om det av dessa omständigheter inte framgår tydligt vilken, om någon, av de 
officiella handlingarna som bör ges företräde bör frågan avgöras av de domstolar som 
är behöriga enligt denna förordning eller, om frågan tas upp som en prejudiciell fråga 
under förfarandet, av den domstol där talan väckts. Om en officiell handling och en 
dom är oförenliga bör skälen för att vägra erkännande av domar enligt denna 
förordning beaktas. 

(27) (...) 

(28) Erkännande och verkställighet av en dom om makars förmögenhetsförhållanden enligt 
denna förordning dock inte på något sätt innebära ett erkännande av det äktenskap 
som ligger till grund för de förmögenhetsförhållanden för makar som gett upphov till 
domen. 

(29) (...) 

(30) Förhållandet mellan denna förordning och de bilaterala eller multilaterala konventioner 
om makars förmögenhetsförhållanden som medlemsstaterna är parter i bör regleras. 

(30a) Denna förordning bör inte förhindra medlemsstater som är parter i konventionen av 
den 6 februari 1931 mellan Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige innehållande 
internationellt privaträttsliga bestämmelser om äktenskap, adoption och 
förmynderskap, reviderad 2007, och i konventionen av den 11 oktober 1977 mellan 
Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige om erkännande och verkställighet av 
domar på privaträttens område att fortsätta att tillämpa vissa bestämmelser i de 
konventionerna. 
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(30a) För att underlätta tillämpningen av denna förordning bör medlemsstaterna åläggas att 
inom ramen för det europeiska rättsliga nätverk på privaträttens område som 
inrättades genom rådets beslut 2001/470/EG1 lämna vissa upplysningar om sin 
lagstiftning och sina förfaranden rörande makars förmögenhetsförhållanden. För att 
göra det möjligt att i Europeiska unionens officiella tidning i god tid offentliggöra all 
information av betydelse för tillämpningen av denna förordning bör medlemsstaterna 
också meddela kommissionen sådan information innan denna förordning börjar 
tillämpas.  

(30b) För att underlätta tillämpningen av denna förordning och möjliggöra användning av 

modern kommunikationsteknik bör man också föreskriva standardformulär för de 

intyg som ska tillhandahållas i samband med ansökan om en 

verkställbarhetsförklaring som gäller en dom, en officiell handling eller en förlikning 

inför domstol. 

(30c) Rådets förordning (EEG, Euratom) nr 1182/71 av den 3 juni 1971 om regler för 

bestämning av perioder, datum och frister2 bör tillämpas för beräkning av de perioder 

och frister som föreskrivs i denna förordning.  

(30d) För att säkerställa enhetliga villkor för genomförandet av denna förordning bör 

kommissionen tilldelas genomförandebefogenheter avseende upprättande och senare 

ändringar av de intyg och formulär som hänför sig till förklaringen om verkställbarhet 

av domar, förlikningar inför domstol och officiella handlingar. Dessa befogenheter bör 

utövas i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 182/2011 av 

den 16 februari 2011 om fastställande av allmänna regler och principer för 

medlemsstaternas kontroll av kommissionens utövande av sina 

genomförandebefogenheter3. 

                                                 
1 EGT L 174, 27.6.2001, s. 25. 
2 EGT L 124, 8.6.1971, s. 1. 
3 EUT L 55, 28.2.2011, s. 13. 
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(30e) Det rådgivande förfarandet bör användas vid antagandet av genomförandeakter om 

upprättandet och påföljande ändringar av intygen och formulären i denna förordning i 

enlighet med förfarandet i artikel 4 i förordning (EU) nr 182/2011. 

(31) Eftersom målen för denna förordning – nämligen fri rörlighet för personer i Europeiska 

unionen, möjligheten för makar att ordna sina förmögenhetsförhållanden sinsemellan och i 

förhållande till tredje man, såväl under livet som makar som i samband med avvecklingen av 

deras egendom, samt större förutsebarhet och rättssäkerhet – inte i tillräcklig utsträckning 

kan uppnås av medlemsstaterna och de därför, på grund av förordningens omfattning och 

verkningar, bättre kan uppnås på unionsnivå, kan unionen vidta åtgärder i enlighet med 

subsidiaritetsprincipen i artikel 5 i fördraget om Europeiska unionen. I enlighet med 

proportionalitetsprincipen i samma artikel går denna förordning inte utöver vad som är 

nödvändigt för att uppnå dessa mål. 

(32) Denna förordning står i överensstämmelse med de grundläggande rättigheter och iakttar de 

principer som erkänns i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna, 

särskilt artiklarna 7, 9, 17, 21 och 47 som omfattar respekt för privatlivet och familjelivet, 

rätt att ingå äktenskap och bilda familj enligt nationella lagar, rätt till egendom, förbud mot 

alla former av diskriminering och rätt till ett effektivt rättsmedel och till en opartisk domstol. 

Medlemsstaternas domstolar och övriga behöriga myndigheter måste tillämpa denna 

förordning med respekt för dessa rättigheter och principer. 
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(33) I enlighet med artiklarna 1 och 2 i protokollet om Förenade kungarikets och Irlands ställning 

med avseende på området med frihet, säkerhet och rättvisa, fogat till fördraget om 

Europeiska unionen och fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, deltar dessa 

medlemsstater inte i antagandet av denna förordning, som inte är bindande för eller 

tillämplig på dem. Detta ska dock inte påverka möjligheten för Förenade kungariket 

och Irland att, i enlighet med artikel 4 i protokollet, meddela sin avsikt att godta denna 

förordning efter antagandet. 

(34) I enlighet med artiklarna 1 och 2 i protokollet om Danmarks ställning, fogat till fördraget om 

Europeiska unionen och fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, deltar Danmark 

inte i antagandet av denna förordning, som inte är bindande för eller tillämplig på 

Danmark. 

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE. 
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Kapitel I 

Tillämpningsområde och definitioner 

Artikel 1 

Tillämpningsområde 

1. Denna förordning är tillämplig på makars förmögenhetsförhållanden.  

Den ska inte tillämpas (…) på skattefrågor, tullfrågor eller förvaltningsrättsliga frågor. 

2. (…). 

3. Denna förordning (…) ska inte tillämpas på  

a) makars rättskapacitet eller rättsliga handlingsförmåga, 

aa) förekomsten, giltigheten eller erkännandet av ett äktenskap, 

b) underhållsskyldighet, 

c) (…), 

d) arv efter avliden make, 

e) (…), 

e-0) social trygghet, 
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ea) rätten, vid äktenskapsskillnad, hemskillnad eller annullering av äktenskap, 

till överföring eller justering makar emellan av ålders- eller 

sjukpensionsrättigheter som har förvärvats under äktenskapet och som inte 

har genererat någon pensionsinkomst under äktenskapet, 

f) frågor som rör sakrätters natur och (…) 

fa) registrering i ett register av rättigheter i fast eller lös egendom, inbegripet de 

rättsliga krav som ställs för en sådan registrering, och verkningarna av en 

registrering eller utebliven registrering av sådana rättigheter i ett register. 

Artikel 1a  

Befogenheter i frågor rörande makars förmögenhetsförhållanden 

inom medlemsstaterna 

Denna förordning ska inte påverka de befogenheter som medlemstaternas myndigheter har 

när det gäller att handlägga frågor rörande makars förmögenhetsförhållanden.  

Artikel 2 

Definitioner 

1. I denna förordning avses med (…) 

a) makars förmögenhetsförhållanden: en uppsättning regler som rör 

förmögenhetsförhållanden (…) mellan makar och i makars förhållande till tredje 

man, som en följd av äktenskapet eller dess upplösning,  
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b) äktenskapsförord: varje avtal mellan (…) makar eller blivande makar varigenom 

dessa reglerar sina förmögenhetsförhållanden (…), 

c) officiell handling: ett dokument (…) i en fråga om makars 

förmögenhetsförhållanden som formellt (…) har upprättats eller registrerats 

som en officiell handling i en (…) medlemsstat (…) och vars äkthet  

i) avser den officiella handlingens underskrift och innehåll, och 

ii) har bestyrkts av en offentlig myndighet eller annan för detta bemyndigad 

myndighet i ursprungsmedlemsstaten, 

d) dom: varje avgörande (…) om makars förmögenhetsförhållanden som har 

meddelats av en domstol i en medlemsstat, oavsett dess rubricering, såsom (…) 

en domstolstjänstemans beslut om fastställande av rättegångskostnader, 

(…) 

g) 

h) förlikning inför domstol: en förlikning i en fråga som rör (…) makars 

förmögenhetsförhållanden som har godkänts av en domstol eller ingåtts inför en 

domstol under förfarandet, 

e) ursprungsmedlemsstat: den medlemsstat där domen har meddelats, (…) där den 

officiella handlingen upprättats eller där förlikningen inför domstol har godkänts 

eller ingåtts (…), 

f) verkställande medlemsstat: den medlemsstat där erkännande och/eller 

verkställighet av domen, (…) den officiella handlingen eller förlikningen inför 

domstol (…) begärs.  
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(…) 

3. I denna förordning avses med domstol alla (…) rättsliga myndigheter och alla andra 

myndigheter och rättstillämpare som har behörighet i frågor rörande makars 

förmögenhetsförhållanden (…) och som utövar (…) rättsliga funktioner (…) eller 

agerar genom delegering av befogenheter från en rättslig myndighet eller under dess 

kontroll, under förutsättning att sådana andra myndigheter och rättstillämpare 

garanterar opartiskhet och samtliga parters rätt att bli hörda och under 

förutsättning att deras domar enligt lagen i den medlemsstat där de är verksamma  

i) kan bli föremål för överklagande eller förnyad prövning av en rättslig 

myndighet, och  

ii) har liknande giltighet och verkan som en dom av en rättslig myndighet i 

samma fråga. 

Medlemsstaterna ska underrätta kommissionen om de andra myndigheter och 

rättstillämpare som avses i första stycket i enlighet med artikel 37aa. 
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Kapitel II 

Domstols behörighet 

Artikel 3 

Behörighet om en av makarna har avlidit 

Om talan väcks vid en domstol i en (…) medlemsstat i frågor rörande (…) arvet efter den ena av 

två makar i enlighet med förordning (EU) nr 650/2012 ska domstolarna i den staten (…) vara 

behöriga att avgöra frågor rörande makars förmögenhetsförhållanden som uppstår i samband med 

detta arvsmål. 

Artikel 4 

Behörighet vid äktenskapsskillnad, hemskillnad eller annullering av äktenskap 

1. Om talan beträffande en ansökan om äktenskapsskillnad, hemskillnad (…) eller 

annullering av äktenskap i enlighet med förordning (EG) nr 2201/2003 väcks vid en 

domstol i en (…) medlemsstat ska (…) domstolarna i den staten, utan att det påverkar 

tillämpningen av punkt 2, vara behöriga (…) att avgöra frågor rörande makars 

förmögenhetsförhållanden som uppstår i samband med denna ansökan.  
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2. Behörigheten att avgöra frågor rörande makars förmögenhetsförhållanden enligt 

punkt 1 ska gälla förutsatt att ett avtal mellan makarna har ingåtts, om den domstol 

vid vilken talan väckts om ansökan om äktenskapsskillnad, hemskillnad eller 

annullering av äktenskap 

a) är domstolen i en medlemsstat där sökanden har hemvist och han eller hon 

har varit bosatt där i minst ett år omedelbart innan ansökan gjordes, i 

enlighet med artikel 3.1 a femte strecksatsen i förordning (EG) nr 2201/2003, 

eller 

b) är domstolen i en medlemsstat där sökanden är medborgare och sökanden 

har hemvist där och har varit bosatt där i minst sex månader omedelbart 

innan ansökan gjordes, i enlighet med artikel 3.1 a sjätte strecksatsen i 

förordning (EG) nr 2201/2003, eller 

c) prövar ansökan enligt artikel 5 i förordning (EG) nr 2201/2003 i ärenden som 

rör omvandlande av hemskillnad till äktenskapsskillnad, eller  

d) prövar ansökan enligt artikel 7 i förordning (EG) nr 2201/2003 i ärenden som 

omfattas av behörighet i övriga fall.  

3. (…) Om det avtal som avses i punkt 2 ingås innan talan väcks vid domstolen om frågor 

rörande makars förmögenhetsförhållanden, ska avtalet vara förenligt med artikel 

5a.2.  
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(…) Artikel 4a 

Artikel 5 

Behörighet i övriga fall 

(…) Om ingen medlemsstats domstol är behörig enligt (…) artiklarna 3 och (…) 4, eller i 

andra fall än de som föreskrivs i dessa artiklar, ska behörighet att avgöra frågor om 

makars förmögenhetsförhållanden gälla för domstolarna i den medlemsstat 

a) på vars territorium makarna har hemvist (…) vid den tidpunkt då talan väcks 

eller, om detta alternativ inte är tillämpligt, 

b) på vars territorium makarna senast hade hemvist, i den mån någon av dem 

fortfarande är bosatt där (…) vid den tidpunkt då talan väcks eller, om detta 

alternativ inte är tillämpligt,  

c) på vars territorium svaranden har hemvist (…) vid den tidpunkt då talan 

väcks eller, om detta alternativ inte är tillämpligt, 

d) där båda makarna är medborgare vid den tidpunkt då talan väcks (…). 

Artikel 5a 

Val av domstol 

1. I fall som omfattas av artikel 5 får parterna (…) avtala om att domstolarna i den 

medlemsstat vars lag är (…) tillämplig i enlighet med artikel 16, 20a.1 a eller 20a.1 b ska 

(…) ha exklusiv behörighet att avgöra frågor rörande deras förmögenhetsförhållanden.  

2. Avtalet (…) ska vara skriftligt, daterat och undertecknat av parterna. Ett elektroniskt 

meddelande som möjliggör en varaktig dokumentation av avtalet ska anses vara 

likvärdigt med ett skriftligt meddelande.  
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Artikel 5b 

Behörighet grundad på att svaranden går i svaromål 

1. Utöver den behörighet som en domstol i en medlemsstat vars lag är tillämplig i 

enlighet med artikel 16, 20a.1 a eller 20a.1 b har enligt andra bestämmelser i denna 

förordning är domstolen behörig om svaranden går i svaromål inför denna. Detta 

gäller dock inte om svaranden gick i svaromål för att bestrida domstolens behörighet 

eller (…) i fall som omfattas av artikel 3 eller artikel 4.1. 

2. Innan domstolen förklarar sig behörig enligt punkt 1 ska den säkerställa att 

svaranden har informerats om sin rätt att bestrida domstolens behörighet och om 

följderna av att gå i svaromål respektive inte gå i svaromål. 

 

Artikel 5b1 

Alternativ behörighet 

1.  Undantagsvis får den domstol i en medlemsstat som är behörig enligt artikel 3, 5, 5a 

eller 5b förklara att den saknar behörighet om äktenskapet i fråga, enligt dess 

internationella privaträtt, inte erkänns i förfaranden om makars 

förmögenhetsförhållanden. Om domstolen beslutar att förklara sig obehörig ska detta 

ske utan oskäligt dröjsmål. 

2. Om en domstol som är behörig enligt artikel 3 eller 5 förklarar sig obehörig och om 

parterna avtalar att i enlighet med artikel 5a ge behörighet till domstolarna i en 

medlemsstat vars lag är tillämplig i enlighet med artikel 16, 20a.1 a eller 20a.1 b ska 

domstolarna i den medlemsstaten ha behörighet att avgöra frågor om makars 

förmögenhetsförhållanden. 

 I övriga fall ska domstolarna i någon annan medlemsstat enligt artikel 5 eller 5b eller 

domstolarna i den medlemsstat där äktenskapet ingicks ha behörighet att avgöra 

frågor om makars förmögenhetsförhållanden. 

3. Denna artikel ska inte tillämpas i de fall parterna meddelats en dom om 

äktenskapsskillnad, hemskillnad eller annullering av äktenskap som omfattas av 

tillämpningsområdet för förordning (EG) nr 2201/2003. 



 

 
15275/14  LYM/ab 31 
BILAGA DG D 2A  LIMITE SV 

Artikel 6 

Subsidiär behörighet 

Om ingen medlemsstats domstol är behörig enligt artiklarna 3, 4, 5, 5a och 5b eller om samtliga 

domstolar i enlighet med artikel 5b1 har förklarat sig obehöriga och ingen domstol är behörig 

enligt artikel 5b1.2 ska domstolarna i en medlemsstat vara behöriga, om fast egendom (…) som 

tillhör den ena av eller båda makarna är belägen på denna medlemsstats territorium; i sådant fall ska 

den domstol vid vilken talan väckts endast ha behörighet att avgöra frågor rörande denna fasta 

egendom (…).  

Artikel 7 

Forum necessitatis 

Om ingen medlemsstats domstol är behörig enligt (…) artiklarna 3, 4, 5, 5a, 5b och 6 eller om 

samtliga domstolar i enlighet med artikel 5b1 har förklarat sig obehöriga och ingen 

medlemsstats domstol är behörig enligt artiklarna 5b1.2 och 6, kan domstolarna i en 

medlemsstat i undantagsfall (…) avgöra ett mål rörande makars förmögenhetsförhållanden, om ett 

förfarande (…) inte rimligen kan inledas eller genomföras eller skulle vara omöjligt i en tredjestat 

till vilken målet har nära anknytning.  

 

Målet ska ha tillräcklig anknytning till den medlemsstat i vilken talan väckts. 

Artikel 8 

Behörighet vid genkäromål 

Den domstol vid vilken ett mål pågår (…) i enlighet med artikel 3, 4, 5, 5a, 5b, 5b1.2, 6 eller 7 

(…) ska även vara behörig att avgöra ett genkäromål, om föremålet för genkäromålet omfattas av 

denna förordnings tillämpningsområde. 
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Artikel 8a 

Begränsade förfaranden 

1. Om kvarlåtenskapen efter en avliden vars arv faller inom tillämpningsområdet för 

förordning (EU) nr 650/2012 omfattar tillgångar som är belägna i en tredjestat får 

den domstol vid vilken talan har väckts om makars förmögenhetsförhållanden, på 

begäran av en av parterna, besluta att inte avgöra frågor om en eller flera sådana 

tillgångar om det kan antas att dess dom med avseende på dessa tillgångar inte 

kommer att vare sig erkännas eller, i tillämpliga fall, förklaras vara verkställbar i 

denna tredjestat. 

2. Punkt 1 ska inte påverka parternas rätt att begränsa föremålet för talan i enlighet 

med lagen i den medlemsstat där den domstol vid vilken talan har väckts är belägen. 

Artikel 9  

Väckande av talan vid domstol 

Vid tillämpningen av detta kapitel ska talan anses ha väckts vid en domstol 

a) när (...) stämningsansökan eller motsvarande handling har ingetts till domstolen, förutsatt 

att sökanden (...)inte därefter har underlåtit att vidta de mått och steg som denne (...) var 

skyldig att vidta för att få delgivningen av svaranden verkställd, eller 

b) om (…) delgivning av handlingen ska ske innan handlingen ges in till domstolen, när (…) 

den tas emot (…) av den myndighet som är ansvarig för delgivningen, förutsatt att 

sökanden inte därefter har underlåtit att vidta de mått och steg som denne (…) var skyldig 

att vidta för att få handlingen ingiven till domstolen, eller 

c) om förfarandet inleds på initiativ av domstolen, när domstolen fattar beslut om att 

inleda förfarandet eller, om något sådant beslut inte krävs, när domstolen registrerar 

målet. 
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Artikel 10  

Prövning av behörighetsfrågan 

Om talan som väcks vid en domstol i en medlemsstat avser en fråga rörande makars 

förmögenhetsförhållanden (…) som domstolen inte är behörig att ta upp enligt denna förordning, 

ska domstolen självmant förklara sig obehörig. 

Artikel 11 

Prövning av frågan om målet kan tas upp  

1. Om en svarande som har hemvist i en annan (…) stat än den medlemsstat där talan väcktes 

inte går i svaromål, ska den domstol som har (…) behörighet i enlighet med denna 

förordning förklara målet vilande (…) till dess att det (…) har klarlagts att svaranden 

har haft möjlighet att ta del av stämningsansökan eller motsvarande handling i tid för att 

kunna förbereda sitt svaromål (…) eller att alla nödvändiga åtgärder i detta syfte har 

vidtagits. 

2. I stället för (…) punkt 1 i denna artikel ska artikel 19 i Europaparlamentets och rådets 

förordning (EG) nr 1393/2007 av den 13 november 2007 om delgivning i medlemsstaterna 

av rättegångshandlingar och andra handlingar i mål och ärenden av civil eller kommersiell 

natur1 gälla, om stämningsansökan eller en motsvarande handling ska översändas (…) 

från en medlemsstat till en annan i enlighet med den förordningen. 

3. Om förordning (EG) nr 1393/2007 inte är tillämplig, ska artikel 15 i Haagkonventionen av 

den 15 november 1965 om delgivning i utlandet av handlingar i mål och ärenden av civil 

eller kommersiell natur gälla, om stämningsansökan eller motsvarande handling ska 

översändas till utlandet i enlighet med den konventionen. 

                                                 
1 EUT L 324, 10.12.2007, s. 79. 
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Artikel 12 

Litispendens 

1. Om talan väcks mellan parterna vid domstolar i olika medlemsstater rörande samma sak, 

ska varje domstol utom den vid vilken talan först väcktes självmant låta handläggningen av 

målet vila till dess att det har fastställts att den domstol vid vilken talan först väckts är 

behörig. 

2. I sådana fall som avses i punkt 1 ska, på begäran av en domstol vid vilken talan väckts i 

tvisten, (…) varje annan domstol vid vilken talan väcks (…) utan dröjsmål underrätta 

den förstnämnda domstolen om vilket datum talan väcktes. 

3. När det har fastställts att den domstol vid vilken talan först väcktes är behörig, ska övriga 

domstolar självmant förklara sig obehöriga till förmån för den domstolen. 

Artikel 13 

Mål som har samband med varandra 

1. Om mål som har samband med varandra prövas vid (…) domstolar i olika medlemsstater, 

får varje domstol utom den vid vilken talan först väcktes låta handläggningen av målet 

vila. 

2. Om dessa mål prövas i första instans får varje domstol, utom den vid vilken talan först 

väckts, också förklara sig obehörig på begäran av en av parterna, om den domstol vid 

vilken talan först väcktes är behörig att pröva de berörda målen och dess lag tillåter 

förening av dessa. 

3. Vid tillämpningen av denna artikel ska mål anses ha samband med varandra om de är så 

förenade att en gemensam handläggning och dom är påkallad för att undvika att oförenliga 

domar (…) meddelas som en följd av att målen prövas i olika rättegångar. 
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Artikel 14 

Interimistiska åtgärder, däribland säkerhetsåtgärder 

Interimistiska åtgärder, däribland säkerhetsåtgärder, som kan vidtas enligt lagen i en medlemsstat 

(…), får begäras hos domstolarna i den staten, även om (…) en domstol i en annan medlemsstat 

är behörig att pröva målet i sak enligt denna förordning. 

Kapitel III 

Tillämplig lag 

(…) 

Artikel 15a 

Universell tillämpning (…) 

Den lag som anvisas som tillämplig enligt denna förordning (…) ska tillämpas oavsett om (…) 

den är (…) en medlemsstats lag eller inte. 

Artikel 15aa 

Den tillämpliga lagens enhet 

Den lag som enligt artikel 16 eller 20a är tillämplig på makars förmögenhetsförhållanden ska 

tillämpas på alla tillgångar som omfattas av dessa förhållanden, oavsett var de är belägna. 
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Artikel 16 

Val av tillämplig lag 

1. Makarna eller de blivande makarna får avtala om att utse eller ändra (…) tillämplig lag 

för deras förmögenhetsförhållanden, förutsatt att (…) den är någon av följande:  

(…) 

b) Lagen i den stat där (…) makarna eller de blivande makarna eller den ena av 

dem har hemvist vid tidpunkten för avtalets (…) ingående (…). 

c) Lagen i en stat där en av makarna (…) eller de blivande makarna (…) är 

medborgare vid tidpunkten för avtalets (…) ingående (…). 

2. Om inte makarna avtalar om annat ska en ändring under äktenskapet av tillämplig 

lag för makarnas förmögenhetsförhållanden endast ha framåtsyftande verkan. 

3. Eventuella retroaktiva ändringar av tillämplig lag enligt punkt 2 ska inte inverka 

menligt på tredje mans rättigheter enligt den lagen. 

Artikel 17 

(…) 
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Artikel 18 

(…) 

Artikel 19 

(…) Formell giltighet för avtal om val av tillämplig lag 

1. Det avtal som avses i artikel 16 (…) ska vara (…) skriftligt, daterat och undertecknat av 

båda makarna. Ett elektroniskt meddelande som möjliggör en varaktig dokumentation 

av avtalet ska anses vara likvärdigt med ett skriftligt meddelande.  

(…) 

2. Om lagen i den medlemsstat där båda (…) makarna har hemvist vid tidpunkten för 

avtalets ingående föreskriver (…) kompletterande formkrav för äktenskapsförord (…) 

ska (…) dessa formkrav tillämpas (…). 

3. Om makarna vid tidpunkten för avtalets ingående har hemvist i olika medlemsstater 

och om lagarna i dessa stater föreskriver olika formkrav för äktenskapsförord, ska 

avtalet anses giltigt till formen om det uppfyller kraven i lagen i en av dessa stater.  

4. Om endast en av makarna vid tidpunkten för avtalets ingående har hemvist i en 

medlemsstat och om denna stat föreskriver kompletterande formkrav för 

äktenskapsförord, ska dessa formkrav tillämpas. 
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Artikel 19a 

Samtycke och materiell giltighet 

1. Förekomsten och giltigheten av ett lagvalsavtal eller en bestämmelse i detta ska 

fastställas enligt den lag vilken det skulle underkastas enligt artikel 16 i denna 

förordning om avtalet eller bestämmelsen var giltiga. 

2. En make kan dock åberopa lagen i det land där han eller hon har hemvist vid den 

tidpunkt då talan väcks för att få fastställt att han eller hon inte har gett sitt 

samtycke, om det framgår av omständigheterna att det inte vore rimligt att avgöra 

verkan av dennes uppträdande enligt den lag som anges i punkt 1. 

Artikel 20 

(…) Formell giltighet för äktenskapsförord  

1. Äktenskapsförordet ska vara skriftligt, daterat och undertecknat av båda makarna. 

Ett elektroniskt meddelande som möjliggör en varaktig dokumentation av avtalet ska 

anses vara likvärdigt med ett skriftligt meddelande.  

2. Om lagen i den medlemsstat där båda makarna har hemvist vid tidpunkten för 

avtalets ingående föreskriver kompletterande formkrav för äktenskapsförord ska 

dessa formkrav tillämpas. 

 Om makarna vid tidpunkten för avtalets ingående har hemvist i olika medlemsstater 

och om lagarna i dessa stater föreskriver olika formkrav för äktenskapsförord ska 

avtalet anses giltigt till formen om det uppfyller kraven i lagen i en av dessa stater.  
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 Om endast en av makarna vid tidpunkten för avtalets ingående har hemvist i en 

medlemsstat och om denna stat föreskriver kompletterande formkrav för 

äktenskapsförord ska dessa formkrav tillämpas. 

3. Om den lag som är tillämplig på makarnas förmögenhetsförhållanden föreskriver 

kompletterande formkrav ska dock dessa formkrav tillämpas. 

(…) 

Artikel 20a 

Tillämplig lag vid avsaknad av parternas lagval 

1. Vid avsaknad av (…) ett lagvalsavtal enligt artikel 16 ska den lag som är tillämplig på 

makarnas förmögenhetsförhållanden vara lagen i den stat  

a) (…) där makarna hade sin första gemensamma hemvist efter det att äktenskapet 

ingicks eller, om detta alternativ inte är tillämpligt, 

b)  (…) där båda makarna var medborgare när äktenskapet ingicks eller, om detta 

 alternativ inte är tillämpligt, 

c) (…) till vilken makarna gemensamt hade närmast anknytning vid ingåendet av 

äktenskapet, med hänsyn till samtliga omständigheter (…). 

2. (...) Punkt 1 b ska inte gälla om makarna hade fler än ett gemensamt medborgarskap vid 

ingåendet av äktenskapet. 
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3. Undantagsvis ( …) och efter ansökan av en av makarna kan den rättsliga myndighet 

som har behörighet att avgöra sådana frågor om makarnas 

förmögenhetsförhållanden besluta att lagen i en annan stat än den stat vars lag är 

tillämplig enligt punkt 1 a ska tillämpas på makarnas förmögenhetsförhållanden, om 

den sökande kan påvisa att 

a) makarna hade sin sista gemensamma hemvist i den andra staten under en 

avsevärt mycket längre tid än i den stat som anges i punkt 1 a och 

b) båda makarna har åberopat lagen i den andra staten för att ordna eller planera 

sina förmögenhetsförhållanden. 

Lagen i denna andra stat ska vara tillämplig från och med ingåendet av äktenskapet, 

såvida inte en av makarna motsätter sig detta. I det senare fallet ska lagen i den 

andra staten vara tillämplig från och med inrättandet av den sista gemensamma 

hemvisten i den andra staten. 

 (…) Tillämpningen av den andra statens lag ska inte inverka menligt på tredje mans 

rätt enligt den lag som (…) är tillämplig enligt punkt 1 a. 

Punkt 3 ska inte gälla när makarna har upprättat äktenskapsförord före inrättandet 

av den sista gemensamma hemvisten i den andra staten. 
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Artikel 20aa 

Den tillämpliga lagens tillämpningsområde 

Den lag som är tillämplig på makars förmögenhetsförhållanden enligt denna förordning ska 

bland annat avgöra 

a) klassificeringen av antingen den ena makens eller båda makars egendom i olika 

kategorier under och efter äktenskapet,  

b) överföring av egendom från en kategori till en annan,  

c) den ena makens ansvar för den andra makens skulder,  

d) den ena makens eller båda makars befogenheter, rättigheter och skyldigheter när det 

gäller egendom,  

e) upplösning av makars förmögenhetsförhållanden och delning, fördelning eller 

avveckling av egendomen,  

f) verkningarna av makars förmögenhetsförhållanden på ett rättsförhållande mellan en 

make och tredje man, samt 

g) ett äktenskapsförords materiella giltighet. 
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Artikel 20b 

Rättsverkan i förhållande till tredje man 

1. Den lag som reglerar makars förmögenhetsförhållanden mellan makar får trots vad 

som sägs i artikel 20aa led f inte åberopas av en av makarna gentemot tredje man i en 

tvist mellan tredje man och en av eller båda makarna om inte tredje man hade 

kännedom om eller genom vidtagande av tillbörlig aktsamhet borde ha haft 

kännedom om den lagen.  

2. Tredje man anses ha denna kännedom om 

a) den lag som reglerar makars förmögenhetsförhållanden är lagen i 

i) den stat vars lag är tillämplig på transaktionen mellan en av makarna 

och tredje man, 

ii) den stat där den avtalsslutande maken eller makan och tredje man har 

hemvist, eller,  

iii) om det gäller fast egendom, den stat i vilken egendomen är belägen, 

eller 

b) endera maken hade uppfyllt de tillämpliga krav på kungörelse eller 

registrering av makarnas förmögenhetsförhållanden som anges i lagen i 

i) den stat vars lag är tillämplig på transaktionen mellan en av makarna 

och tredje man,  

ii) den stat där den avtalsslutande maken eller makan och tredje man har 

hemvist eller 

iii) om det gäller fast egendom, den stat i vilken egendomen är belägen. 
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3. Om den lag som reglerar förmögenhetsförhållanden mellan makar inte kan åberopas 

av en av makarna gentemot tredje man enligt punkt 1 ska rättsverkan av makars 

förmögenhetsförhållanden med avseende på tredje man regleras 

a) av lagen i den stat vars lag är tillämplig på transaktionen mellan en av 

makarna och tredje man, eller, 

b) om det gäller fast egendom eller registrerade tillgångar eller rättigheter, av 

lagen i den stat där egendomen är belägen eller där tillgångarna eller 

rättigheterna är registrerade. 

(…) 

Artikel 20c  

Anpassning av sakrätter 

Om en person åberopar en sakrätt som vederbörande har rätt till enligt den lag som är 

tillämplig på makars förmögenhetsförhållanden och denna sakrätt är okänd i lagen i den 

medlemsstat där rätten åberopas, ska denna sakrätt, om det är nödvändigt och i möjligaste 

mån, anpassas till den närmast likvärdiga rätten enligt den statens lagstiftning med 

beaktande av de syften och intressen som den specifika sakrätten motiveras av och av den 

verkan den har. 
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Artikel 22 

Internationellt tvingande regler 

1. Inget i denna förordning ska begränsa tillämpningen av internationellt tvingande 

regler i domstolslandet.  

2. (…) Internationellt tvingande regler är regler som en medlemsstat anser vara så 

avgörande för att skydda allmänintressen, t.ex. sin politiska, sociala och ekonomiska 

struktur, att landet kräver att de tillämpas vid alla situationer inom deras 

tillämpningsområde, oavsett vilken lag som annars ska tillämpas på makarnas 

förmögenhetsförhållanden enligt denna förordning. 

Artikel 23 

Grunderna för domstolslandets rättsordning (ordre public)  

Tillämpning av en bestämmelse (…) i lagen i en viss stat som anges (…) i denna förordning får 

vägras endast om en sådan tillämpning är uppenbart oförenlig med grunderna för domstolslandets 

rättsordning (ordre public). 
 

Artikel 24 

Uteslutande av återförvisning 

När denna förordning föreskriver att lagen i en viss stat ska tillämpas (…), avses gällande (…) 

rättsregler i den staten, med undantag för statens internationellt privaträttsliga regler. 
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Artikel 25 

Stater med mer än en rättsordning – territoriella lagkonflikter 

1. I de fall den bestämda lagen enligt denna förordning är lagen i en stat som omfattar 

flera territoriella enheter som var och en har egna rättsregler för makars 

förmögenhetsförhållanden, är det de interna lagvalsreglerna i den staten som ska 

avgöra vilken territoriell enhets rättsregler som ska tillämpas. 

2. Om sådana interna lagvalsregler saknas ska 

a) varje hänvisning till lagen i den stat som avses i punkt 1, när det gäller att 

fastställa tillämplig lag i enlighet med bestämmelserna om makarnas 

hemvist, förstås som en hänvisning till lagen i den territoriella enhet där 

makarna har hemvist, 

b) varje hänvisning till lagen i den stat som avses i punkt 1, när det gäller att 

fastställa tillämplig lag i enlighet med bestämmelserna om makarnas 

medborgarskap, förstås som en hänvisning till lagen i den territoriella enhet 

som makarna har den närmaste anknytningen till, 

c) varje hänvisning till lagen i den stat som avses i punkt 1, när det gäller att 

fastställa tillämplig lag i enlighet med varje annan bestämmelse som anger 

andra omständigheter som anknytningskriterier, förstås som en hänvisning 

till lagen i den territoriella enhet där dessa omständigheter föreligger. 
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Artikel 25a 

Stater med mer än en rättsordning – lagkonflikter avseende olika kategorier av personer 

Med avseende på en stat som har två eller flera rättsordningar eller regelverk som är 

tillämpliga på olika kategorier av personer när det gäller makars förmögenhetsförhållanden, 

ska varje hänvisning till lagen i en sådan stat förstås som en hänvisning till den rättsordning 

eller det regelverk som är tillämpligt enligt gällande regler i den staten. I avsaknad av sådana 

regler ska den rättsordning eller det regelverk tillämpas som makarna har den närmaste 

anknytningen till. 

Artikel 25b 

Icke-tillämpning av förordningen på interna lagkonflikter 

En medlemsstat som omfattar flera territoriella enheter som var och en har egna rättsregler 

för makars förmögenhetsförhållanden behöver inte tillämpa denna förordning vid 

lagkonflikter enbart mellan lagarna i sådana enheter. 


