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Sammanfattning 
 
Inom den internationella privaträtt- och processrätten är lagvalsfrihet, s.k. parts-

autonomi, ett allt vanligare inslag. Vad gäller makars förmögenhetsförhållanden 

förekommer lagvalsfrihet i svensk lagstiftning genom NÄF (som är tillämplig på 

äktenskap med endast nordisk anknytning) och LIMF (som tillämpas på övriga 

förhållanden med utländsk anknytning). Dessutom finns lagvalsfrihet mellan makar i ett 

förslag till en EU-rättsakt om makars förmögenhetsförhållanden som förväntas bli 

antagen inom en snar framtid av 17 medlemsländer inklusive Sverige. 

 

En obegränsad lagvalsfrihet kan leda till oönskade effekter på bodelningen med 

oskäliga bodelningsresultat som följd. Syftet med uppsatsen är dels att identifiera 

eventuella brister med utformningen av lagvalsfriheten som rör internationella makars 

förmögenhetsförhållanden, dels att behandla vilket skydd som finns i lagstiftningen för 

makar som p.g.a. ett oförmånligt lagvalsavtal drabbats av ett oskäligt bodelnings-

resultat. Förutom vad avser nuvarande svensk lagstiftning diskuteras dessa frågor även 

med utgångspunkt ur en framtida EU-rättsakt. 

 

De största problemen med utformningen av lagvalsfriheten är hänförliga till hemvist-

kriteriet som är kopplat till lagvalsbestämmelserna. Inom svensk rättspraxis tenderar 

rättstillämparna göra inte helt samstämmiga tolkningar av hemvistbegreppet, trots att en 

definition finns i lagen. Skillnaderna i tolkningen av hemvistbegreppet torde således 

kunna bli än mer uttalade i en EU-rättsakt där någon definition av hemvistbegreppet inte 

förekommer. Eftersom lagvalsavtal mellan makar kan ha grundats på den ena makens 

hemvist, riskerar divergerande tolkningar av hemvistbegreppet leda till olika 

bedömningar av lagvalsavtalets giltighet. Det i sin tur är ett hot mot rättssäkerheten på 

området, vilket går stick i stäv med lagvalsfrihetens syfte. Det föreligger således ett 

behov av att införa en tydlig definition av hemvistbegreppet till det förslag som ligger 

till grund för den kommande rättsakten. En definition som har sin utgångspunkt ur 

målet med rättsakten, nämligen att öka förutsebarheten om tillämplig lag för att främja 

fri rörlighet inom unionen. 
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Inom svensk Äktenskapsbalk (ÄktB) finns flera bestämmelser till skydd för makar mot 

oskäliga bodelningar. Dessa ges ett tydligt tillämpningsutrymme även i LIMF där de 

stadgats som internationellt tvingande, oavsett vilken stats rättsordning som är 

tillämplig. I NÄF däremot är dessa bestämmelsers tillämpningsutrymme betydligt mer 

osäkert. Det är inte i linje med EU-domstolens strängare tolkning av vad som kan 

betraktas som internationellt tvingande regler. Vidare är ÄktB:s skyddsregler inte 

formulerade på så sätt att det framgår att lagstiftarens avsikt är att de ska vara 

internationellt tvingande. Sammantaget finns risk att ÄktB:s skyddsregler mot oskäliga 

bodelningar inte kommer att kunna åberopas i framtida tvister där utländsk lag har valts 

genom ett avtal mellan makarna. 

 

För att förstärka ställningen av ÄktB:s skyddsregler om bland annat jämkning av 

oskäliga bodelningar, finns det skäl för lagstiftaren att vidta åtgärder inför antagandet av 

en EU-rättsakt. Åtgärderna kan innefatta omformulering av bestämmelserna i ÄktB, 

alternativt införande av kompletterande bestämmelser till den rättsakt som ska antas. 

Endast därigenom kan vi garantera ett fortsatt skydd för makar som drabbas av oskäliga 

bodelningar och riskerar att gå miste om egendom de borde ha rätt till. 
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Förord 
 

”Står man vid målet, ångrar man inte resans möda och besvär”. Aristoteles ord speglar 

nog många studenters känsla i slutet av utbildningen, inklusive min. Den stundande 

examen sätter punkt för en lärorik resa och öppnar samtidigt upp dörrarna för en ny. Jag 

ser med glädje fram emot att ta mig an arbetslivet och fortsätta utvecklas. 

 

Jag kan inte avsluta detta kapitel av mitt liv utan att tacka de personer som gett mig sitt 

stöd under utbildningens gång. Först vill jag tacka min mor och min make för ett 

ovärderligt stöd genom denna resa. Jag vill också rikta ett stort tack till min handledare 

Marie Linton för hennes värdefulla vägledning genom examensarbetet. Dessutom vill 

jag tacka Maria Aarflot Lundgren för det stöd och vägledning hon bistått mig med 

under min studietid. 

 

Stockholm, mars 2016  
Hemrin Ardil 
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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 verk-

ställighet av officiella handlingar i samband med arv  och om 

inrättandet av ett europeiskt arvsintyg. 

 

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

2003 om domstols behörighet och om erkännande och verk-

ställighet av domar i äktenskapsmål och mål om föräldra-

ansvar samt om upphävande av förordning (EG) nr 

1347/2000. 

EU Europeiska unionen. 

FEUF Fördraget om Europeiska unionens funktionssätt. 

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

om samordning av medlemsstaternas lagar rörande själv-

ständiga handelsagenter. 

HD Högsta domstolen. 

HovR Hovrätten. 

IÄL Lag (1904:26 s.1) om vissa internationella rättsförhållanden 

rörande äktenskap och förmynderskap. 

IP-rätt Internationell privat- och processrätt. 

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

och sambors förmögenhetsförhållanden. 

NJA Nytt juridiskt arkiv. 

NÄF Förordning (1931:429) om vissa internationella rätts-

förhållanden rörande äktenskap, adoption och förmyndar-

skap. 

Primärrätten EU-fördrag som fastställer EU:s rättsliga ram. 

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. 
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Rom III-förordningen Rådets förordning (EU) nr 1259/2010 av den 20 december 

2010 om genomförande av ett fördjupat samarbete om 

tillämplig lag för äktenskapsskillnad och hemskillnad. 

Rådet Europeiska unionens råd. 

Rättsakt Kan utgöras av EU:s förordningar, direktiv och beslut. 

SvJT Svensk juristtidning. 

SOU Statens offentliga utredningar. 

Sekundärrätten Utgörs av av rättsakter som baserar sig på dessa fördrag, 

såsom förordningar, direktiv, beslut och avtal. Till detta 

kommer allmänna EU-rättsliga principer, den rättspraxis som 

utvecklats av Europeiska unionens domstol samt inter-

nationell rätt. 

TR Tingsrätten. 

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

om domstols behörighet, tillämplig lag, erkännande och verk-

ställighet av domar samt samarbete i fråga om underhålls-

skyldighet. 

ÄktB Äktenskapsbalk (1987:320). 
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1 Introduktion 
 
1.1 Det internationella äktenskapet 
Demografin i västvärldens länder har aldrig varit så heterogen som den är idag. Många 

människor rör sig över landgränserna och bosätter sig i andra länder än sitt hemland. 

Dels flyttar människor inom västvärlden p.g.a. yrkesmässiga eller andra sociala skäl, 

dels flyr många människor till västvärlden undan krig, förtryck och fattigdom. Inte 

sällan leder dessa livsförändringar till att människor förvärvar egendom i flera länder 

och gifter sig med personer med ett annat ursprung. Inom EU upplöstes år 2007 upp-

skattningsvis 170.000 sådana internationella äktenskap till följd av äktenskaps-skillnad.1 

I samband med att dessa äktenskap upphör uppstår frågan hur makarnas egendom ska 

fördelas i en bodelning. När de skilda makarna inte kan komma överens om hur 

egendomen ska fördelas, behöver landets domstol fastställa vilket lands rättsordning 

som ska tillämpas på bodelningen. Svaret är inte alltid enkelt eftersom makarna kan ha 

anknytning till flera stater. I dylika fall blir bodelningen mer komplicerad, eftersom 

hänsyn behöver tas till omständigheter som inte beaktas vid en rent inhemsk bodelning.  

 

Ett sätt att förenkla fastställandet av den tillämpliga rättsordningen är att låta makarna 

genom ett lagvalsavtal själva välja vilket lands lag som ska tillämpas på deras 

förmögenhetsförhållanden. Sådana bestämmelser förekommer sedan många år i svensk 

lagstiftning i lag (1990:272) om internationella frågor rörande makars och sambors 

förmögenhetsförhållanden (LIMF) och förordning (1931:429) om vissa internationella 

rättsförhållanden rörande äktenskap, adoption och förmynderskap (NÄF). NÄF är 

endast tillämplig på makar med strikt anknytning till ett eller flera nordiska länder, och 

tillämpas inte om makarna eller deras egendom har någon anknytning till ett utom-

nordiskt land. P.g.a. lagens snäva tillämpningsområde är det således underförstått att 

NÄF inte kan tillämpas på majoriteten av internationella äktenskap. När NÄF inte kan 

tillämpas på en tvist i Sverige, blir istället LIMF tillämplig lag. 

 

Även om makarna i ett internationellt äktenskap har gjort ett lagval, återstår frågan om 

den valda lagen kommer att kunna tillämpas av domstolen i det landet där talan väcks. 

Det går nämligen inte att ta för givet att rättsordningen i staten där frågan tas upp, 

																																																								
1 SEC (2011) 327, s. 59. 



	

	 5	

kommer att acceptera tillämpningen av bestämmelserna i en annan stats rättsordning.2 

Man kan heller inte utgå ifrån att själva lagvalsavtalet överhuvudtaget kommer att anses 

giltigt av den rättsordning i det land där frågan om bodelning prövas. Detta kan leda till 

att de inblandade parterna har svårt att förutse vilket lands lag som kan komma att 

tillämpas på deras bodelning vid en äktenskapsskillnad. För makar som inte har gjort 

något lagval alls blir osäkerheten mer uttalad, eftersom den tillämpliga rättsordningen 

kommer att fastställas enligt lagvalsregler i den stat där talan väckts. 

 

Problemet har sedan många år uppmärksammats av EU som har strävat efter att 

förenhetliga lagstiftningen för de internationellt förmögenhetsrättsliga relationerna 

mellan makar.  Efter några års arbete presenterade EU-kommissionen år 2011 ett 

förslag, rådets förordning om domstols behörighet, tillämplig lag samt erkännande och 

verkställighet av domar i mål om makars förmögenhetsförhållanden,3 hädanefter kallat 

kommissionens förordningsförslag. Förslaget har varit föremål för en långdragen 

beredning inom EU med höga förväntningar från flera håll. Kompromisstexter till 

förslaget har utarbetats av det tidigare ordförandelandet Italien år 20144 och nu senast 

från ordförandelandet Luxemburg år 2015 (hädanefter kallat kompromissförslaget).5 

Under EU-rådets möte i december 2015 klargjorde dock Polen och Ungern att de inte 

kunde acceptera kompromissförslaget.6 Därmed saknades också den enhällighet som 

krävs för att kunna anta en EU-förordning på familjerättens område.7 Sedan dess har 17 

medlemsstater, däribland Sverige, inkommit med en begäran till EU-kommissionen om 

att gå vidare med arbetet som kommissionen påbörjat, och istället inleda ett fördjupat 

samarbete om makars förmögenhetsförhållanden. EU-kommissionen har med detta stöd, 

så sent som den 2 mars 2016 lagt fram ett förslag till en rättsakt om fördjupat samarbete 

för godkännande i EU-rådet.8 Med majoriteten av medlemsländerna bakom detta förslag 

är det högst sannolikt att en rättsakt inom en inte alltför avlägsen framtid kommer att 

kunna antas mellan de deltagande EU-medlemsstaterna.9 

																																																								
2 Faktapromemoria 2010/11: FPM101, s. 2. 
3 KOM (2011) 126. 
4 15275/14 JUSTCIV 281. 
5 14651/15 JUSTCIV 276. 
6 Regeringens promemoria, Inför fördjupat samarbete CU december 2015 (slutlig), s. 1 f.  
7 Enligt artikel 81.3 i Fördraget om Europeiska unionens funktionssätt krävs enhällighet för att kunna anta 
en förordning inom familjerätten. 
8 COM (2016) 108 final. 
9 Ett liknande fördjupat samarbete finns redan mellan 14 medlemsländer genom Rom III-förordningen 
som reglerar tillämplig lag för äktenskapsskillnad och hemskillnad. 
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I såväl LIMF och NÄF, som i kompromissförslaget, ges makarna möjlighet att själva 

välja tillämplig lag på sina förmögenhetsförhållanden, så kallad partsautonomi. En 

obegränsad partsautonomi kan dock leda till oskäliga bodelningsresultat om den valda 

lagen är, eller senare visar sig vara, ofördelaktig för den ena maken. Oskäliga 

bodelningsresultat skulle i detta sammanhang kunna uppkomma på flera sätt. En 

underlägsen make kan i en ojämlik äktenskapsrelation av den andra maken tvingas eller 

övertalas till att underteckna ett ofördelaktigt lagvalsavtal. Den valda lagen skulle 

exempelvis kunna föreskriva att makarnas egendom ska vara deras enskilda, d.v.s. att 

något giftorättsgods inte ska existera. I dessa situationer kan den underlägsna maken 

med mindre egendom i sitt namn i värsta fall stå utan någon egendom efter en 

bodelning. I andra fall kan ett oskäligt bodelningsresultat vara följden av ett äktenskaps-

förord där all egendom gjorts till makarnas enskilda egendom. Riskerna med sådana 

äktenskapsförord är om den ena makens egendom med åren ökar kraftigt i värde, medan 

den andra makens egendom inte ökar eller t.o.m. minskar i värde. I dessa situationer kan 

den fattiga maken gå ur äktenskapet med en blygsam egendom, trots att det med hänsyn 

till övriga omständigheter är oskäligt (t.ex. efter ett långt äktenskap där den mindre 

förmögne maken tagit större ansvar i hemmet och gett mer tid till uppfostran av gemen-

samma barn etc.). 

 

För att begränsa oönskade effekter av ett lagvalsavtal bör lagvalsfriheten rimligtvis ha 

någon slags begränsning. I Sverige kan rättstillämparna genom Äktenskapsbalken 

(1987:230) (ÄktB) begränsa resultatet av oskäliga bodelningar. Dels kan den mest 

behövande maken ges rätten att ta över en gemensam bostad enligt 11 kap. 8 § ÄktB, 

dels kan domstolen jämka oskäliga bodelningsresultat i enlighet med bestämmelserna i 

12 kap. ÄktB, exempelvis genom att jämka ett oskäligt äktenskapsförord. När makars 

förmögenhetsförhållanden genom ett lagvalsavtal underkastats en utländsk rättsordning, 

är det inte längre självklart att makarna kan förlita sig på ÄktB:s skyddsbestämmelser.  

 

1.2 Syfte och frågeställningar 
Syftet med denna uppsats är att behandla internationella makars rätt att välja tillämplig 

rättsordning på sina förmögenhetsförhållanden, vilka konsekvenser det kan resultera i 

vid en bodelning, och vilka möjligheter det finns att begränsa och jämka oskäliga 
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bodelningsresultat till följd av ett lagvalsavtal. Det aktualiserar följande fråge-

ställningar. 

• I vilken utsträckning har internationella makar och blivande makar rätt att välja 

tillämplig lag på sina förmögenhetsförhållanden, och vilka överväganden ligger 

bakom dessa lagvalsmöjligheter? Hur skulle dessa möjligheter se ut i ett fördjupat 

samarbete med andra medlemsländer inom EU? 

• Är de befintliga lagvalsreglerna förknippade med några problem? Riskerar de att 

leda till orättvisa eller oönskade effekter vid en bodelning? Finns det några 

problem med att anta en EU-rättsakt som ger makar lagvalsfrihet?  

• Vilka begränsningar av den tillämpliga lagen kan åberopas enligt den nuvarande 

lagstiftningen och hur har lagvalsfriheten utformats i den EU-rättsakt som sanno-

likt kommer att antas? Vilket skydd finns det för den make som p.g.a. ett lagvals-

avtal ”drabbas” av ett oskäligt bodelningsresultat? Kan ett ofördelaktigt lagvals-

avtal jämkas på samma sätt som ett oskäligt äktenskapsförord enligt ÄktB? 

• Finns det skäl att överväga ändringar av lagstiftningen, d.v.s. finns det behov av 

ytterligare begränsningar av lagvalsfriheten? Behöver skyddet mot oskäliga 

bodelningar förstärkas? Hur bör vi i så fall utforma den svenska lagen i samband 

med antagandet av en EU-rättakt, för att minska risken för oskäliga bodelnings-

resultat? 

 

När en gemensam EU-rättsakt antagits kommer den i princip att ersätta bestämmelserna 

i LIMF.10 Av den anledningen är ett mål med denna uppsats att kunna ge förslag på hur 

utformningen av lagvalsbestämmelserna i ett sådant dokument bör se ut, så att 

tolkningen blir så likvärdig som möjligt bland de deltagande medlemsstaterna. Det 

viktigaste målet med denna uppsats är emellertid att identifiera åtgärder som behöver 

vidtas i samband med antagandet av en EU-rättsakt, för att i så stor utsträckning som 

möjligt skydda makar som p.g.a. ett ofördelaktigt lagvalsavtal drabbas av ett oskäligt 

bodelningsresultat. En grundläggande fråga som därmed uppkommer inom ramen för 

uppsatsens syfte, är vilken ställning ÄktB:s skyddsregler kommer att ha i förhållande 

till EU:s rättsakt om makars förmögenhetsförhållanden. 

 

																																																								
10 Sayed, Karnov Internet, lag (1990:272) om internationella frågor rörande makars och sambors 
förmögenhetsförhållanden, not 0, den 24 mars 2016. 
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1.3 Avgränsning 
Huvudsyftet med denna uppsats är således att behandla internationella makars rätt att 

välja tillämplig rättsordning på sin bodelning i samband med äktenskapsskillnad. Av 

utrymmesskäl lämnas domsrätt, verkställighet och erkännande av domar utanför 

uppsatsen.  Även det objektiva lagvalet som en domstol kan behöva göra när makarna 

inte har gjort ett lagval behandlas inte. Såväl inomnordiska som utomnordiska makars 

förmögenhetsförhållanden inkluderas i detta arbete. 

 

Bestämmelser om sambors förmögenhetensförhållanden hamnar utanför denna uppsats, 

liksom registrerade partners förmögenhetsförhållanden. Även detta område av familje-

rätten är en aktuell fråga för EU:s institutioner, men kan av utrymmesskäl inte behand-

las inom ramen för denna uppsats. 

 

1.4 Metod och material 
I uppsatsen används en rättsdogmatisk metod för att fastställa gällande rätt, vilket sker 

genom beskrivning av lag, rättspraxis, förarbeten och doktrin. Dessa rättskällor behand-

las systematiskt för att identifiera samband och principer för det aktuella rättsområdet.11 

Inom den internationella privat- och processrätten (hädanefter IP-rätten) har EU-

rättsliga bestämmelser de senaste decennierna intagit en allt mer dominerande roll. 

Även om EU:s förarbeten historiskt sätt haft lågt värde som rättskälla, har betydelsen av 

dessa kommit att öka genom åren.12 Numera kan EU-kommissionens grönböcker anses 

motsvara svenska utredningsbetänkanden (SOU), och kommissionens vitböcker och 

lagförslag motsvara svenska propositioner. 13  År 1998 hänvisade EU-domstolen för 

första gången uttryckligen till EU:s egna förarbeten för att hitta vägledning för sin 

tolkning av en bestämmelse.14 Domstolen har sedan dess i stor utsträckning använt 

förarbeten och framför allt motiveringar till olika bestämmelser som rättskälla vid 

tolkningen av sekundärrättens bestämmelser.15 På senare tid har EU-domstolen även 

hänvisat till förarbeten till EU:s fördragstexter, vilket har öppnat för att motiveringar i 

																																																								
11 Sandgren, Rättsvetenskap för uppsatsförfattare, s. 43. 
12 Bergström, Introduktion till EU-rätten, s. 58 f. 
13 A.a.s., s. 59. 
14 Se mål C-43/96, Kommissionen mot Frankrike, dom den 18 juni 1998,  ECLI:EU:C:1997:537, p. 19. 
15 Bergström, Introduktion till EU-rätten, s. 59. 
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förarbeten kan ha vägledande betydelse för tolkningen av EU:s bestämmelser, även 

inom primärrätten.16 

 

När EU-rätten behandlas i denna uppsats beaktas i första hand EU-fördragen och 

därefter rättspraxis, förordningar, konventioner och direktiv. Det föreligger som nämnts 

ännu ingen antagen EU-rättsakt om internationella makars förmögenhetsförhållanden, 

och följaktligen finns ingen rättspraxis som prövat bestämmelser i en sådan rättsakt. Av 

den anledningen kommer rättspraxis som prövat bestämmelser i andra konventioner 

(t.ex. Romkonventionen) att behandlas i den mån det krävs för att besvara uppsatsens 

frågeställningar. Av samma anledning kommer det förarbete som hitintills behandlats 

inom EU:s institutioner inför kommissionens förordningsförslag att få en särskild 

genomgång. Det betyder givetvis inte automatiskt att alla EU-förarbeten kommer att 

tillmätas betydelse. Jag kommer i denna uppsats huvudsakligen att beakta EU-

institutionernas motiveringar till olika föreslagna bestämmelser. Exempelvis innehåller 

kommissionens förordningsförslag inledningsvis kommentarer till förslagets olika 

bestämmelser. Dessa kommentarer kommer att tillmätas betydelse endast i den mån de 

utgör motiveringar till de olika bestämmelserna. 

  

Kommissionens grönbok däremot, som skrevs inför kommissionens förordningsförslag, 

innehåller inte några motiveringar, åtminstone inte till några specifika bestämmelser.17 

Grönboken består av ett antal frågor till medlemsstaterna om vilka typer av 

bestämmelser som enligt deras uppfattning bör ingå i en gemensam förordning. 

Rättskällevärdet av ett sådant dokument är således ringa och kommer inte ges någon 

större plats i denna uppsats. Det är också ett exempel på att alla förarbeten inom EU-

rätten inte kan användas som rättskälla. 

 

När rättskällor beskrivs och analyseras kommer fokus att ligga på bestämmelser som rör 

lagvalsfrågor, samt motiveringar till dessa. Givetvis kommer behandling av närliggande 

eller sammankopplade bestämmelser också att ske, i den mån det behövs för att besvara 

ovanstående frågeställningar och uppfylla målet med uppsatsen. Vad gäller förarbeten 

och förslaget till EU-förordning om makars förmögenhetsförhållanden, kommer 

																																																								
16 A.a.s, s. 60 och mål C-583/11, P Inuit Tapiriit Kanatami m.fl. mot Europaparlamentet och rådet, dom 
den 17 januari 2013, ECLI:EU:C:2013:21, p. 50-61. 
17	KOM (2006) 400.	
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tyngden att ligga på det som rör tillämplig lag och bestämmelser beträffande 

lagvalsmöjligheten. Eftersom Luxemburgs kompromissförslag innehåller de senaste 

ändringarna, och kommer att ligga till grund för det fortsatta arbetet med att anta en 

rättsakt, kommer jag i denna uppsats att huvudsakligen utgå från innehållet i det 

dokumentet. 

 

1.5 Disposition 
I kapitel 2 ges läsaren en introduktion till några väsentliga begrepp som hemvist och 

anknytning, vars grundläggande innebörd är viktiga att reda ut innan de används i 

uppsatsens senare analys och diskussion. Generella principer för begränsning av 

utländsk rätts tillämpning genom det s.k. ordre public-förbehållet och internationellt 

tvingande regler behandlas också, då de diskuteras vidare i kapitel 4. Dessa principer 

skulle exempelvis kunna bli aktuella om ett bodelningsresultat blir oskäligt till följd av 

att en utländsk lag tillämpas enligt ett lagvalsavtal. 

 

I kapitel 3 behandlas lagvalsfrågan närmare. Här presenteras de svenska lagarna LIMF 

och NÄF, samt lagvalsbestämmelserna i dessa lagar. Vidare redogörs för det förarbete 

som föregått kommissionens förordningsförslag samt hur lagvalsbestämmelserna ser ut 

i det senaste kompromissförslaget från ordförandelandet Luxemburg. En diskussion förs 

om argumenten för- och emot lagvalsfrihet, vilken omfattning och utformning 

nuvarande lagvalsregler har, samt vilka konsekvenser dessa kan föra med sig i olika 

situationer. I detta kapitel ges även förslag på hur lagvalsbestämmelserna kan se ut för 

att vara mer rättssäkra. 

  

I kapitel 4 presenteras och diskuteras de möjligheter som för närvarande finns för att 

begränsa oskäliga bodelningar, och hur möjligheter kan komma att se ut när Sverige 

antar en EU-rättsakt. Huvuddelen av detta kapitel rör möjligheterna att tillämpa ÄktB:s 

skyddsbestämmelser när en utländsk lag har valts genom ett lagvalsavtal. Systematiskt 

sker en genomgång av LIMF, NÄF och Luxemburgs kompromissförslag för att 

identifiera eventuella brister i regleringen. Slutligen diskuteras också ordre public-

förbehållets ”nytta” för att undvika oskäliga bodelningar. Avslutningsvis sammanfattar 

jag i kapitel 5 uppsatsens viktigaste slutsatser och ger några avslutande reflektioner.  
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2 Allmänna läror inom internationell privaträtt 
 
I förevarande kapitel behandlas en del IP-rättsliga principer som är väsentliga i den 

internationella familjerätten. Här ges en introduktion till principerna för bedömning av 

anknytningsfaktorer till olika länder. I synnerhet är hemvist ett begrepp som fått allt 

större betydelse vid bedömningen av en persons anknytning till ett land, varför läsaren 

introduceras i detta begrepp. Denna introduktion ligger till grund för de kommande 

diskussionerna i kapitel 3 om lagvalsbestämmelserna, som är direkt kopplade till bland 

annat en persons hemvist. Ordre public-förbehållet och internationellt tvingande regler 

som kan ha betydelse för begränsning av den valda lagen, utgör grundläggande 

principer inom IP-rätten. Diskussionen om dessa begrepps betydelse äger rum i kapitel 

4, varför principerna för dessa regler också introduceras i detta kapitel. 

 

2.1 Familjerättens särprägel internationellt 
Familjerätten är sannolikt det rättsområde som i störst utsträckning influeras av våra 

moraliska värderingar.18 Med historiska, kulturella och religiösa skillnader är det lätt att 

förstå att det inom familjerätten kan förekomma stora internationella skillnader. Trots 

skillnaderna kan domstolarna behöva tillämpa ett annat lands lag eller verkställa en 

främmande dom. I vissa situationer kan nämligen tillämpningen av den utländska lagen 

leda till ett mer praktiskt och rättvist resultat, jämfört med om svensk lag tillämpades. 

Exempelvis kan det vara så i situationer där huvuddelen av en egendom befinner sig i 

ett annat land än där talan väcks. I andra fall kan makarna ha starkare anknytning till ett 

annat land än domstolslandet, varför det kan vara praktiskt lämpligt att den utländska 

lagen får företräde framför domstolslandets lag. 

 

I situationer där makar eller deras förmögenhetsförhållanden har utländsk anknytning 

har domstolarna, som i andra IP-rättsliga fall, tre primära frågor att beakta: 

- först och främst om domstolen är behörig att pröva målet, 

- vilket lands lag som ska tillämpas, och 

- därefter vilken verkan kan en utländsk dom ha i den egna staten.19 

 

 
																																																								
18 Jänterä-Jareborg, Den internationella familjerätten i Europa, SvJT 2014 s. 231. 
19 A.a.s., s. 229. 
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2.2 Läran om den starkaste anknytningen 
I sitt verk System des heutigen Römischen Rechts från 1849 utvecklade Friedrich Carl 

von Savigny det internationellt-privaträttsliga system som kommit att ha en 

betydelsefull roll för dagens IP-rätt. Enligt Savigny borde varje rättsförhållande vara 

underkastat lagen i det land där rättsförhållandet totalt sett har starkast anknytning. Den 

starkaste anknytningen menade von Savigny kunde fastställas objektivt utifrån ett antal 

kriterier och att alla länder på ett förutsebart sätt kunde tillämpa denna princip.20 Denna 

syn speglar den idag klart dominerande principen inom europeisk internationell 

privaträtt. Huvudprincipen är således att ett privaträttsligt förhållande bör vara 

underkastat lagen i det land till vilket det totalt sett har starkast anknytning, eller där det 

närmast ”hör hemma”. 21  Denna princip har även  betydelse vid utformningen av 

lagvalsregler och beaktas av domstolarna när en tvistefråga saknar motsvarighet i en 

lagvalsregel.22 Tvärtemot vad von Savigny hade förutsett eller hoppats på, bedöms dock 

vad som utgör den starkaste anknytningen olika från land till land. I vissa länder 

bedöms nämligen den starkaste anknytningen utifrån en persons medborgarskap 

(nationalitetsprincipen), medan den starkaste anknytningen i andra länder anses utgöra 

av personens hemvist (domicilprincipen).23 

 

2.3 Hemvist 
Hemvist är ett centralt begrepp vid fastställande av tillämplig lag inom den 

internationella familjerätten, varför det förtjänar en mer ingående behandling. Av 

svenska förarbeten framgår att hemvist kan föreligga endast om en person är fysiskt 

bosatt i ett land och dessutom har för avsikt att stanna kvar i det landet.24  Kriteriet att 

vara bosatt rent geografiskt benämns ibland som det objektiva kriteriet, och själva 

avsikten att stanna beskrivs som det subjektiva kriteriet.25 Det är emellertid inte alltid 

lätt att fastställa vad en person har eller har haft för avsikter med vistelsen i ett land. Det 

är upp till domstolarna att, utifrån rådande omständigheter, avgöra vad en person har 

																																																								
20 Jänterä-Jareborg, Partsautonomi och efterlevande makes rättsställning, s. 49. 
21 Jänterä-Jareborg, Svensk domstol och utländsk rätt, s. 55 och Bogdan, Svensk internationell privat- och 
processrätt, s. 26. 
22 Bogdan, Svensk internationell privat- och processrätt, s. 26. 
23 A.a.s., s. 27. 
24 SOU 1987:18 s. 62f, se även prop. 1989/90:87 s. 59. 
25 Bogdan, Svensk internationell privat- och processrätt, s. 134 f. 
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haft för avsikt med en bosättning. Domstolarna ska dock beakta bevis som kan tala för 

eller emot en viss avsikt.26  

 

Hemvistbegreppet definieras i 19 § LIMF. Av bestämmelsen framgår att en person som 

är bosatt i ett land, får anses ha hemvist där ”om bosättningen med hänsyn till vistelsens 

varaktighet och omständigheterna i övrigt får anses stadigvarande”. En näst intill 

identisk definition finns i 7 kap. 2 § i lag (1904:26 s.1) om vissa internationella 

rättsförhållanden rörande äktenskap och förmynderskap (IÄL). I förarbeten har 

lagstiftaren betonat att  denna definition ska vara vägledande även utanför sitt 

omedelbara tillämpningsområde, med syftet att skapa ett enhetligt hemvistbegrepp vid 

rättstillämpningen av de internationellt familjerättsliga lagarna. 27 

 

Ovanstående definition av hemvistbegreppet i LIMF och IÄL har alltså varit vägledande 

för svensk rättspraxis inom andra IP-rättsliga områden. 28  Något minimikrav för 

vistelsetiden för att förvärva hemvist i det nya landet har inte uttryckts vare sig i 

förarbeten eller  rättspraxis, utan det tycks bedömas från fall till fall.29 Om vistelsen 

däremot varat lång tid har man inte kunnat betrakta det som annat än hemvist, t.o.m. om 

man vistats illegalt i landet.30 Det finns även meningar inom doktrin som hävdar att 

personer som uppenbarligen har för avsikt att stadigvarande bosätta sig i ett nytt land, 

borde anses ha hemvist ganska snart efter ankomsten. Det skulle till exempel kunna 

vara aktuellt i samband att en person gifter sig och flyttar till ett nytt land för att leva 

som make med en person som sedan tidigare har hemvist i det landet.31 Denna syn har 

också fått visst gehör i svensk rättspraxis.32 Ytterligare utveckling av hemvistkriteriets 

betydelse för lagvalsbestämmelserna sker i kapitel 3 då utformningen av lagvalsreglerna 

diskuteras. 

 

 

																																																								
26 Bogdan, Svensk internationell privat- och processrätt, s. 135. 
27 Prop. 1989/90:87 s. 58 f. 
28 Se t.ex. NJA 1977 s. 706 och NJA 1983 s. 359. 
29 Bogdan, Svensk internationell privat- och processrätt, s. 135. 
30 Se NJA 1995 s. 238 i vilken det framgår: ”Som princip får anses gälla att en utlänning som saknar rätt 
att stadigvarande vistas i Sverige inte har hemvist här i landet vid tillämpning av 1904 års lag. Det kan 
dock föreligga sådana omständigheter som gör att utlänningen ändock skall anses ha hemvist här. Så kan 
vara fallet när vistelsen varat lång tid.” 
31 Bogdan, Svensk internationell privat- och processrätt, s. 135. 
32 Se t.ex. NJA 1995 s. 238, där man delvis beaktar detta perspektiv i domen. 
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2.4 Ordre public-förbehållet 
2.4.1 En ”nödbroms” 

Att domstolarna har möjlighet att tillämpa utländsk lag är en förutsättning för en 

välfungerande internationell familjerätt. Det skulle annars kunna leda till orättvisa och 

opraktiska resultat för en del familjer med utländsk anknytning. Att utländsk rätt kan bli 

tillämplig är dock inte alltid problemfritt och kan i vissa situationer leda till oro för 

exempelvis makar i samband med en bodelning. Innehållet i den utländska lagen och 

framför allt vilka konsekvenser den kan leda till för makarna kan vara svåra att förstå.  

Bestämmelserna i den tillämpliga utländska lagen kan vara långt ifrån de svenska och 

europeiska värderingarna och kanske t.o.m. i strid med de grundläggande principerna 

för den svenska rättsordningen. Det kan exempelvis gälla ojämlikhet mellan könen och 

synen på rättsverkningarna av äktenskap m.m. I dessa situationer anser lagstiftaren att 

domstolarna ska ha en ”nödbroms” för att begränsa tillämpningen av den utländska 

lagen som leder till oacceptabla resultat, det s.k. ordre public-förbehållet. Denna 

möjlighet ska kunna användas ex officio, d.v.s. prövas självmant av domstolen.33 

 

Möjligheten att kunna använda sig av ordre public-förbehållet är dock restriktiv. EU-

domstolen har i tidigare avgöranden betonat den restriktiva tillämpningen av ordre 

public-förbehållet och påpekat att det ska användas om tillämpningen av den utländska 

lagen skulle utgöra ”ett klart åsidosättande av en rättsregel av särskild betydelse i 

rättsordningen i den stat där domen görs gällande”.34 Ett åsidosättande av bestämmelser 

i t.ex. Europakonventionen kan också innebära att svensk domstol behöver tillämpa 

ordre public-förbehållet.35 Det kan dock i undantagsfall förekomma situationer där den 

personliga autonomin kan gå före grundprinciperna för svensk rättsordning. 36  Att 

innehållet i en utländsk rättsordning är främmande, utgör således inte i sig skäl för att 

använda ordre public-förbehållet. En domstol ska således enbart beakta det resultat som 

riskeras med tillämpningen av den utländska lagen.37  

 

																																																								
33 Bogdan, Svensk internationell privat- och processrätt, s. 65f. 
34 Mål C-38/98, Renault v. Maxicar, dom den 11 maj 2000, ECLI:EU:C:2000:225, p. 30 och 34. 
35	Sayed, Islam och arvsrätt i det mångkulturella Sverige, s. 369. 
36 A.a.s., s. 371 f, här anses t.ex. att en arvlåtares yttersta vilja bör accepteras, även om denne genom ett 
lagval önskar få en utländsk lag tillämplig på sin kvarlåtenskap. Att den valda lagen föreskriver en 
arvsfördelning mellan könen som enligt svenskt synsätt är diskriminerande, anses inte utgöra tillräckligt 
skäl för att bortse från arvlåtarens önskemål. 
37 Se Jänterä-Jareborg, Svensk domstol och utländsk rätt, s. 39 f. Se även SOU 2012:35, s. 229. 
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En annan faktor som man anser påverkar benägenheten att tillämpa ordre public-

förbehållet, är hur stark anknytning saken har till domstolslandet. När anknytningen är 

stark finns möjligen större anledning att använda förbehållet jämfört med då 

anknytningen är svag. Exempel på starka anknytningar till domstolslandet är personers 

medborgarskap och hemvist i det land där en eventuell tillämpning av förbehållet 

aktualiseras.38 

 

2.4.2 Förbehållets tillämpning i praktiken 

Användningen av ordre public i svensk rättspraxis tycks vara en känslig fråga och 

domstolarna verkar ha intagit en försiktig inställning. Det har nämligen förekommit ett 

stort antal avgöranden där HD inte ansett att tillämpningen av den utländska lagen varit 

uppenbart oförenlig med de grundläggande värderingarna i den svenska 

rättsordningen. 39  Istället förefaller domstolar i en del fall, när användningen ordre 

public-förbehållet kan tyckas motiverad, valt att hitta andra vägar för att undvika 

tillämpningen av den utländska lagen. Exempelvis kan domstolen välja att utnyttja det 

faktum att det saknas en lagvalsregel som täcker den aktuella frågan, och istället 

formulerar en praxisskapad lagvalsregel som leder till att svensk lag blir tillämplig.40 

Dessa tendenser förekommer åtminstone delvis på grund av rädslan för hur tillämpning 

av ordre public kommer att uppfattas av den främmande staten vars lag man väljer att 

inte tillämpa. Rättstillämparen är helt enkelt ”rädd” för de reaktioner som det kan 

medföra för Sverige.41  

 

2.5 Internationellt tvingande regler 
De bestämmelser som är utformade på så sätt att de ger domstolen möjlighet att vägra 

tillämpning av en utländsk bestämmelse eller ett utländskt avgörande benämns ibland i 

doktrin som s.k. negativ ordre public.42 Begreppet positiv ordre public förekommer 

också och åsyftar då sådana bestämmelser i domstolslandets lag, eller i en annan 

rättsordning som alltid, eller i vissa situationer, kräver sin tillämpning.43 Jag föredrar 

dock att benämna sådana bestämmelser för internationellt tvingande regler för att 

																																																								
38 Jänterä-Jareborg, Parstautonomi och efterlevande makes rättsställning, s. 229. 
39 Se t.ex. NJA 2008 s. 660, NJA 2007 N 63, NJA 2005 N 23,  NJA 2004 N 39. 
40 Se t.ex. NJA 1964 s. 1 och NJA 1969 s. 301. 
41 Bogdan, Svensk internationell privat- och processrätt, s. 67 f. 
42 A.a.s., s. 72. 
43 Larsson (numera Linton), Konsumentskyddet över gränserna – särskilt inom EU, s. 320. 
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särskilja dem från ordre public-förbehållet som tillämpas mycket mer restriktivt och 

ställer högre krav på oförenlighet med den rättsordning där de aktualiseras. 44 

Internationellt tvingande regler kan däremot användas mer frikostigt för att skydda en 

del sociala principer inom landet, även om deras tillämpning också måste ske inom 

vissa begränsade ramar.45 

 

Internationellt tvingande regler kan vara utformade på så sätt att deras tillämpning krävs 

när det finns en särskild anknytning till det land vars rättsordning innehåller en sådan 

bestämmelse, medan deras tillämpning inte förväntas i situationer där anknytningen är 

svag. 46  Tillämpningen av sådana regler kan bli aktuell trots att utländsk lag är 

avtalsstatut. Men en domstol kan också behöva ta ställning till om internationellt 

tvingande regler i en annan stat dit parterna har anknytning kan behöva tillämpas, trots 

att den rättsordningen inte är avtalsstatut. Som exempel kan en svensk och en tysk 

make, vilka tar hemvist i Sverige, ha stark anknytning till både Tyskland och Sverige 

genom att mannen är tysk medborgare och har mycket egendom och fortfarande arbetar 

en del i Tyskland. Om dessa makar genom ett lagvalsavtal har valt den tyska lagen som 

tillämplig lag, kan den svenska domstolen behöva ta ställning till om svenska 

internationellt tvingade regler behöver tillämpas. Om makarna istället har valt svensk 

lag som tillämplig, kan den svenska domstolen behöva beakta tyska internationellt 

tvingande regler, eftersom rättsförhållandet har en anknytning till även Tyskland. Det 

faktum att internationellt tvingande regler kan bli tillämpliga inte bara i domstolslandet, 

utan även inom ramen för ett förfarande i ett annat land, utgör en väsentlig skillnad 

mellan internationellt tvingande regler och ordre public-förbehållet.47 

 

När det uppstår en konkurrens mellan två eller flera staters internationellt tvingade 

regler, ligger det dock nära tills hands att anta att domstolarna kommer att vara lojala 

mot den egna statens internationellt tvingande regler. 48  Det är egentligen inte så 

märkvärdigt eftersom det oftast är upp den nationella domstolen att avgöra vad som är 

en internationellt tvingande regel inom den egna rättsordningen. Vidare är en inte 
																																																								
44 Se även Jänterä-Jareborg, Internationellt tvingande civilrättsregler, fastighetsförmedling och 
konsumenter, SvJT 1995 s. 377. 
45 Se t.ex. Larsson (numera Linton), Konsumentskyddet över gränserna – särskilt inom EU, s. 331 där det 
framgår att internationellt tvingande regler inte får användas för att t.ex. snedvrida konkurrensen på den 
inre marknaden i strid med Romfördraget. 
46 A.a.s., s. 320. 
47 A.a.s., s. 365. 
48 A.a.s., s. 331. 
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avlägsen tanke att rättstillämparna präglas av samma normer och moraliska 

uppfattningar som förekommer inom den egna rättsordningen, varför de egna 

internationellt tvingande reglerna borde vara mer samstämmiga med rättstillämparnas 

personliga uppfattningar.  

 

Identifieringen av vilka regler som är internationellt tvingande kan vara en komplicerad 

process. I de enklare situationerna kan en bestämmelses internationellt tvingande status 

framgå direkt av bestämmelsens ordalydelse. I andra fall kan det framgå av en 

lagvalsregel som anger att bestämmelsen ska tillämpas oavsett vilket lands lag som är 

tillämplig. 49  I de flesta fall är det dock oklart huruvida en regel kan anses vara 

internationellt tvingande eller inte. I sådana situationer får istället ledning hittas i 

lagtext, förarbeten, rättspraxis eller ställningstaganden i doktrin.50 I kapitel 4 behandlas 

frågan huruvida vissa av ÄktB:s bestämmelser kan anses vara internationellt tvingande. 

 

  

																																																								
49 Se Larsson (numera Linton), Konsumentskyddet över gränserna – särskilt inom EU, s. 328. 
50	A.a.s., s. 329 f. 
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3 Lagvalsfrågan 
 

I detta kapitel beskrivs lagvalsbestämmelserna i LIMF, NÄF och Luxemburgs 

kompromissförslag. Syftet med detta kapitel är att belysa för- och nackdelarna med 

lagvalsfriheten, hur omfattande lagvalsfriheten är, och vilka begränsningar som finns av 

lagvalsfriheten i nuvarande lagstiftning och i den kommande EU-rättsakten. Därutöver 

är syftet att klargöra om de befintliga lagvalsbestämmelserna och lagvalsreglerna i 

kommande rättsakt är förutsebara eller inte.  

 

3.1 LIMF 
 
3.1.1 En nationell lagstiftningsprodukt 

Under många år förelåg i Sverige en problematisk situation beträffande 

rättsverkningarna av äktenskap mellan internationella makar. Fram till 1990-talet var en 

allmänt vedertagen internationell praxis att makarnas förmögenhetsförhållanden var 

underkastade den lag i det land, där mannen i äktenskapet var medborgare vid 

äktenskapets ingående. Denna förlegade syn förändrades i och med LIMF:s 

ikraftträdande år 1990.51 I LIMF finns regler för svensk domsrätt och tillämplig lag 

avseende förmögenhetsförhållanden för internationella makar som har någon slags 

utomnordisk anknytning. Genom den senaste lagändringen år 2001 kompletterades 

lagen till att även innefatta regler om erkännande och verkställighet av utländska domar 

på makars och sambors förmögenhetsförhållanden.  

 

3.1.2 LIMF och lagvalsfrågan 

Motiveringen till att ge makar och blivande makar frihet att avtala om tillämplig 

rättsordning omnämns i förarbetet till LIMF. Lagstiftaren anser att makarna genom 

lagvalsfriheten bör ”kunna undanröja eventuella oklarheter och underkasta sig en 

ordning som de finner sakligt lämplig”. 52  Makars lagvalsfrihet regleras av 

bestämmelsen i 3 § LIMF i vilken det framgår: 

”Har makar eller blivande makar skriftligen avtalat att en viss stats lag 

skall tillämpas på deras förmögenhetsförhållanden, skall det gälla om 

 

																																																								
51 Bogdan, Svensk internationell privat- och processrätt, s. 182 f. 
52 Prop. 1989/90:87, s. 24. 
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1. avtalet avser lagen i en stat där någon av dem hade 

hemvist eller var medborgare när avtalet ingicks, och 

2. något annat inte följer av 5–12 §§.” 

 

Lagvalsavtalet kan senare gemensamt upphävas av makarna som då kan ingå nytt avtal 

om tillämplig lag.53 

 

 

3.2 NÄF 
 
3.2.1 En nordisk lagstiftningsprodukt 

År 1931 antog de nordiska länderna en gemensam konvention om bland annat makars 

förmögenhetsförhållanden som senare införlivades i svensk lagstiftning genom NÄF. 

Syftet med lagstiftningen är att den tillämpliga lagen ska vara förutsebar för de nordiska 

makarna. Följaktligen har man hoppats att makarna ska känna en tryggare ekonomisk 

situation.54 Genom åren har konventionen och förordningen varit föremål för ett flertal 

ändringar av vilken den senaste trädde i kraft i december 2008.55  Den stora nyheten 

med denna ändring är att makarna fick möjlighet att själva välja tillämplig lag på sina 

förmögenhetsförhållanden.56 

 

Av bestämmelsen i 2 a § NÄF framgår lagens tillämpningsområde. För att lagen ska 

vara tillämplig på makarnas förmögenhetsförhållande krävs det enligt 2 a § att makarna: 

1. är medborgare i någon fördragsslutande stat och  

2. när de ingick äktenskapet  

       a) var medborgare i någon fördragsslutande stat och  

b) då tog hemvist i en av de fördragsslutande staterna. 

 

NÄF tillämpas således endast på makar, och inte på sambor eller registrerade partners.57 

Vidare förtydligas i paragrafen att: “Bestämmelserna tillämpas inte om båda makarna 

efter äktenskapets ingående har tagit hemvist utanför de fördragsslutande staterna”. 

Makarna får sålunda efter äktenskapets ingående inte ha tagit hemvist utanför Norden, 
																																																								
53 Prop. 1989/90:87, s. 41. 
54 Prop. 2006/07:60, s. 1. 
55 Senaste lagändringen skedde genom SFS 2007:522. 
56 Prop. 2006/07:60 s. 1. 
57 Bergquist, Nordisk internationell privaträtt, s. 95. 
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för att lagen ska bli tillämplig. Det gäller även om makarna senare flyttar tillbaka till ett 

nordiskt land. När NÄF enligt 2 a § inte kan tillämpas, blir istället LIMF tillämplig lag 

på makarnas förmögenhetsförhållanden.58 

 

Det framgår dock inte av NÄF eller dess förarbeten hur bestämmelsen i 2 a § NÄF ska 

tolkas vid dubbelt medborgarskap, där ena eller båda makarna har både ett nordiskt och 

ett utomnordiskt medborgarskap. Innebär det att NÄF i dessa situationer inte kan 

tillämpas? Det har således betydelse för om NÄF eller LIMF ska tillämpas i dessa 

situationer. I doktrin hävdas att denna omständighet inte har samma praktiska betydelse 

längre eftersom NÄF med de senaste lagändringarna har närmat sig bestämmelserna i 

LIMF.59 Jag är dock av en annan uppfattning och vill hävda att det fortfarande finns 

väsentliga skillnader mellan NÄF och LIMF. En betydande skillnad mellan NÄF och 

LIMF (som utvecklas vidare i kapitel 4) är att LIMF stadgar att några av ÄktB:s 

bestämmelser ska vara internationellt tvingande, t.ex. möjligheten att jämka oskäliga 

bodelningsresultat enligt 12 kap. ÄktB. Sådana bestämmelser framgår inte av NÄF 

varför ÄktB:s skyddande bestämmelser inte säkert kan tillämpas vid oskäliga 

bodelningar där NÄF är tillämplig. Eftersom lagstiftaren inte har kommenterat hur 

omständigheter med både nordiskt och utomnordiskt medborgarskap ska bedömas, 

ankommer det domstolen att göra denna bedömning. Jag ska försöka ge min syn på hur 

denna situation bäst kan hanteras. 

 

Huruvida ett nordiskt eller ett utomnordiskt medborgarskap ska ges företräde framför 

det andra vid bedömningen av NÄF:s tillämplighet kan diskuteras. Bergquist är av 

uppfattningen att rättstillämparen bör bedöma vilket som är det effektiva 

medborgarskapet, och utifrån det bedöma om NÄF kan tillämpas eller inte.60 Jag ser 

dock ett uppenbart problem med det effektiva medborgarskapet i detta sammanhang. 

Som exempel kan jag ta en svensk medborgare som flyttar till USA och efter en längre 

tid även förvärvar amerikanskt medborgarskap. Denna person gifter sig sedan med en 

annan i Sverige bosatt svensk medborgare. I samband med äktenskapet flyttar den 

utvandrade maken tillbaka till Sverige. Enligt Bergquists uppfattning skulle en av 

makarnas effektiva medborgarskap vid äktenskapets ingående vara amerikanskt och inte 
																																																								
58 Prop. 2006/07:60 s. 17. Se även Bergquist, Nordisk internationell privaträtt, s. 95. 
59 Bergquist, Nordisk internationell privaträtt, s. 96. 
60 A.a.s., s. 96. 
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nordiskt, vilket strider mot 2 a § punkt 2 a NÄF, med slutsatsen att NÄF inte kan 

tillämpas. Om den enda skillnaden med ovanstående exempel vore att den utvandrade 

svensken inte förvärvade amerikanskt medborgarskap, men bodde kvar lika länge i 

USA skulle NÄF bli tillämplig. NÄF skulle således bli tillämplig bara maken undvek att 

ansöka om amerikanskt medborgarskap under sin vistelse i USA. 

 

Til syvende og sidst är alltså frågan om ett utomnordiskt medborgarskap kan utgöra 

grund för att utesluta tillämpning av NÄF som annars skulle vara tillämplig lag enligt 2 

a §. Min tolkning av bestämmelsen i 2 a § NÄF är att det inte krävs att blivande makar 

med nordiskt medborgarskap behöver ha hemvist i Norden innan äktenskapets 

ingående, för att lagen ska bli tillämplig. Kravet är snarare att makarna tar hemvist i 

Norden i samband med äktenskapets ingående, d.v.s. enligt min tolkning inom en kort 

tidsperiod från det att äktenskapet har ingåtts. Detta innebär att två makar som innan 

äktenskapets ingående haft hemvist utanför Norden, kan åberopa denna lag på sina 

förmögenhetsförhållanden, så länge de har nordiska medborgarskap. Om vi utgår från 

ovanstående exempel kan alltså t.o.m. två nordiska medborgare som större delen av sitt 

liv bott i USA (men aldrig förvärvat amerikanskt medborgarskap) åberopa NÄF om de i 

samband med äktenskapets ingående flyttar till Norden. På så sätt kan alltså två makar 

som har en liten anknytning till Norden åberopa NÄF, medan två makar som har stark 

anknytning inte åberopa lagen. 

 

Mot bakgrund av detta, anser jag att rättstillämparen inte bör utesluta tillämpningen av 

NÄF endast på grund av att den ena eller båda makarna innan äktenskapets ingående 

hade, förutom ett nordiskt medborgarskap, även ett utomnordiskt medborgarskap. Om 

utomnordiskt hemvist innan äktenskapet kan tillåtas, bör alltså enligt min mening även 

ett utomnordiskt medborgarskap innan äktenskapet kunna tillåtas. Hemvist är dessutom 

i dagens globaliserade värld en betydligt starkare anknytningsfaktor än medborgarskap. 

För att undvika olikbehandling bör makarna i dessa situationer själva få välja om de vill 

att NÄF eller LIMF ska vara tillämplig lag, då rättsförhållandet befinner sig i en gråzon. 

Om makarna skulle vara oense om vilken lag ska vara tillämplig, anser jag att 

fastställandet av tillämplig lag bör ske med hänsyn till vart äktenskapet sett ur ett 
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helhetsperspektiv har starkast anknytning. 61  En fortsatt diskussion om anknytnings-

faktorerna hemvist och medborgarskap sker i avsnitt 3.4.2 och 3.4.3. 

 

3.2.2 NÄF och lagvalsfrågan 

I förarbetena till NÄF framgår att skillnaderna i lagstiftningen om äktenskapets 

rättsverkningar mellan de olika nordiska länderna har ökat på senare tid. När makar 

inom Norden byter hemvistland uppstår en osäkerhet om vilket lands lag som är 

tillämplig på deras förmögenhetsförhållanden. Genom att låta makar ingå avtal om 

tillämplig lag skulle man undvika att den tillämpliga lagen byts p.g.a. av en flytt till ett 

annat nordiskt land. Det anser lagstiftaren skulle ”skapa förutsebarhet i fråga om 

resultatet av en framtida delning av egendomen”.62 

 

Bestämmelsen i 3 § NÄF reglerar makars lagvalsfrihet. Av bestämmelsen framgår att 

om ”makar eller blivande makar avtalat att en viss stats lag skall tillämpas på deras 

förmögenhetsförhållanden, skall det gälla om 

1. avtalet avser 

a) lagen i en fördragsslutande stat där någon av dem hade hemvist eller var 

medborgare när avtalet ingicks, eller 

b) lagen i den fördragsslutande stat där de båda senast samtidigt hade hemvist, 

ifall den ena maken eller båda makarna under äktenskapet har tagit hemvist i en 

annan fördragsslutande stat än den där de tog hemvist när de gifte sig, och 

2. något annat inte följer av 3 b–4 §§.” 

 

Ett lagvalsavtal kan gemensamt upphävas av makarna, som då kan avtala om en annan 

tillämplig lag.63 Lagstiftaren har inget absolut krav att lagvalet ska framgå uttryckligen i 

avtalet. Lagvalet kan även fastställas utifrån övriga omständigheter. Det kan till 

exempel framgå indirekt i ett äktenskapsförord att makarna har haft för avsikt att 

tillämpa ett specifikt lands lag. Andra exempel är om det i ett testamente eller en 

bodelningshandling framgår vilket lands lag makarna har haft för avsikt att tillämpa.64 

Här kan rättstillämparen med hänsyn till de villkor som överenskommits i 

rättshandlingen försöka fastställa vilket lands lag som typiskt stämmer med villkoren. 
																																																								
61 Se även avsnitt 2.2 om von Savignys anknytningsprincip. 
62 Prop. 2006/07:60 s. 43. 
63 A.a.s., s. 18. 
64 A.a.s., s. 18. 
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3.3 EU-rättsakt om makars förmögenhetsförhållanden 
 
3.3.1 Från förordningsförslag till fördjupat samarbete 

Av artikel 67.1 i Fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (FEUF) framgår att 

”Unionen ska utgöra ett området med frihet, säkerhet och rättvisa med respekt för de 

grundläggande rättigheterna och de olika rättssystemen och rättsliga traditionerna i 

medlemsstaterna”. I samma bestämmelses fjärde punkt framgår att unionen ska 

underlätta tillgången till rättsväsendet, och att detta framför allt bör ske genom 

”ömsesidigt erkännande av rättsliga och utomrättsliga avgöranden på det civila 

området”. Hur unionen ska verka för dessa principer beskrivs närmare bland annat i 

artikel 81 FEUF. I denna artikel framgår det att unionen ska utveckla ett rättsligt 

samarbete som innefattar beslut om åtgärder som harmoniserar medlemsstaternas lagar. 

Exempel på familjerättsliga akter som redan har antagits med stöd i dessa grunder är 

Bryssel II-förordningen 65 , underhållsförordningen 66
 och arvsförordningen 67

. Att det 

finns ett behov av en förordning om makars förmögenhetsförhållanden har tidigare 

uppmärksammats av EU i  handlingsplanen från Wien år 1998.68  

 

Enligt artikel 81.3 första stycket FEUF ska åtgärder som syftar till att närma 

medlemsstaternas författningar inom familjerätten, beslutas av rådet enligt ett särskilt 

förfarande. I andra stycket stadgas att:  

   ”Rådet får på förslag av kommissionen anta ett beslut där det anges vilka aspekter av 

familjerätten som har gränsöverskridande följder och som kan bli föremål för akter som 

antas i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet. Rådet ska besluta med 

enhällighet efter att ha hört Europaparlamentet.” 

 

Vidare framgår av tredje stycket att de förslag som kommissionen lägger fram, och som 

beslutas av rådet, ska sändas ut till de nationella parlamenten för godkännande. Om 

något parlament kommer med invändningar inom sex månader från det att förslagen 

utsänts, får beslutet inte antas. Eftersom artikel 81.3 också är tillämplig på 
																																																								
65 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. 
66 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. 
67 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. 
68 KOM (2011) 126, s. 2. 
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kommissionens förslag till förordning om makars förhållanden, gäller samma 

lagstiftningsförfarande som ovan beskrivits.  

 

År 2004 uppmanade Europeiska rådet EU-komissionen att arbeta fram en grönbok om 

lagval, domsrätt och erkännande i frågor om makars förmögenhetsförhållanden. 

Kommissionen började med att genomföra en studie av medlemsstaternas 

lagstiftning om makars förmögenhetsförhållanden,69 och utgav därefter en grönbok 

som beskrev bristerna på rättsområdet. 70  Medlemsstaterna fick yttra sig  i en 

omfattande remissrunda, varefter kommissionen inrättade en expertgrupp som 

arbetade med att ta fram underlag för ett kommande förslag till förordning.71 I en 

rapport72  bekräftade kommissionen att makar från olika medlemsstater upplevde 

stor osäkerhet om vad som gäller avseende deras förmögenhetsrättsliga relationer.73 

Detta upplevde makarna som ett av de största hindren för att kunna hävda sina EU-

rättigheter i andra medlemsstater. 74  Slutligen presenterade EU-kommissionen sitt 

förslag till förordning om makars förmögenhetsförhållanden den 16 mars 2011.75 

 

Efter att Europaparlamentet tagit del av kommissionens förordningsförslag klargjorde 

parlamentet sin uppfattning av förslaget i en lagstiftningsresolution som publicerades 

september 2013.76  Med stöd av artikel 293.2 FEUF uppmanade Europaparlamentet 

kommissionen att ändra förslagets text enligt föreslagna ändringar i resolutionen. Vidare 

uppmanades EU-rådet att meddela parlamentet om rådet hade för avsikt att avvika från 

den text som parlamentet godkänt. Rådet uppmanades också att återigen höra 

Europaparlamentet om de skulle ha för avsikt att i väsentlig mening ändra 

kommissionens förslag.77 I ett försök att hitta en kompromiss mellan kommissionens 

förordningsförslag och Europaparlamentets föreslagna ändringar, utarbetade det 

dåvarande ordförandelandet Italien i november 2014 ett kompromissförslag till 

förordningen (hädanefter benämnt det italienska kompromissförslaget). 78  Rådet 

																																																								
69 Bergquist, EU-förslag om makars förmögenhetsförhållanden, Advokaten 2011 s. 32.  
70 KOM (2006) 400. 
71 Bergquist, EU-förslag om makars förmögenhetsförhållanden. Advokaten 2011, s. 32. 
72 KOM (2010) 603 slutlig. 
73 Faktapromemoria 2010/11:FPM101, s. 3. 
74 KOM (2011) 126 slutlig, s. 2. 
75 A.a.s. 
76 P7_TA (2013) 0338. 
77 A.a.s., s. 1. 
78 15275/14 JUSTCIV 281. 
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uppmanades att senast i slutet av 2015 ompröva kompromissförslaget för att fastställa 

om den enhällighet som krävs kunde uppnås.79 

 

Sedan tog Luxemburg över ordförandeskapet och insåg efter många bilaterala möten 

med medlemsstaterna att det fortfarande fanns oenighet beträffande förordnings-

förslaget. Med målsättningen att uppnå en politisk överenskommelse utarbetade 

ordförandeskapet ett nytt kompromissförslag (hädanefter kallat Luxemburgs 

kompromissförslag) som offentliggjordes 26 november 2015.80 

 

Vid det följande EU-rådsmötet 3 december 2015 stod det dock klart att Polen och 

Ungern inte accepterade de förslag som arbetats fram av ordförandeskapet.81 Därmed 

saknades den enhällighet som är nödvändig för att kunna anta en EU-förordning inom 

familjerätten. Ordförandeskapet från Luxemburg kunde dessutom under rådsmötet 

konstatera att något förordningsförslag inom en rimlig tid inte skulle kunna antas 

enhälligt. 82  Under mötet kunde dock ordförandeskapet konstatera att det bland 

medlemsländerna fanns ett brett stöd att fortsätta arbetet med att anta rättsakt inom 

rättsområdet. 

 

Alternativet var att försöka inleda ett fördjupat samarbete mellan de medlemsländer som 

fortfarande var intresserade. Ett fördjupat samarbete inom unionen kan dock bara ske 

under förutsättning att medlemsländerna inom rimlig tid inte enhälligt kan anta en 

förordning. Dessutom krävs att minst nio medlemsländer är villiga att delta i ett sådant 

samarbete. 83 Detta krav uppfylldes utan problem då 17 medlemsstater, däribland 

Sverige, sedan dess inkommit med begäran till EU-kommissionen om att inleda ett 

fördjupat samarbete om makars förmögenhetsförhållanden. Det har resulterat i att 

kommissionen lagt fram ett förslag om fördjupat samarbete för godkännande i EU-rådet 

den 2 mars 2016.84 Förslaget utgår från bestämmelserna i Luxemburgs kompromiss-

förslag som var det senaste förordningsförslaget. Eftersom de intresserade medlems-

staterna är i majoritet i EU-rådet, kan vi vänta oss ett godkännande av förslaget till en 

rättsakt om ett fördjupat samarbete om makars förmögenhetsförhållanden. 
																																																								
79 15888/1/14 JUSTCIV 304, s. 4. 
80 A.a.s. 
81 Regeringens promemoria, Inför fördjupat samarbete CU december 2015 (slutlig), s. 1 f. 
82 14937/15, Outcome of the council meeting, s. 5 och regeringens rådspromemoria, RIF dp. 6-7, s . 2. 
83 Regeringens promemoria, Inför fördjupat samarbete CU december 2015 (slutlig), s. 2. 
84 COM (2016) 108 final. 
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3.3.2 Luxemburgs kompromissförslag 

3.3.2.1 Allmänt  

Som tidigare nämnts, kommer Luxemburgs kompromissförslag att ligga till grund för 

den EU-rättsakt om makars förmögenhetsförhållanden som en majoritet av unionens 

medlemsländer vill anta. När en sådan rättsakt har antagits kommer den i princip att 

ersätta de nuvarande bestämmelserna i LIMF. Sverige och Finland har däremot efter en 

del förhandlingar lyckats få in en bestämmelse i Luxemburgs kompromissförslag om att 

NÄF ska vara fortsatt tillämplig på helt nordiska relationer, i den mån den ”föreskriver 

enklare och snabbare förfaranden för erkännande och verkställighet av domar i frågor 

rörande makars förmögenhetsförhållanden”.85 

 

Luxemburgs kompromissförslag innehåller inledningsvis 34 ingresspunkter som kan ge 

vägledning vid tolkningen av förslagets 40 artiklar som är indelade i sex kapitel. Kapitel 

II innehåller bestämmelser om tillämplig lag. Kapitlet inleds med artikel 15 a där det 

framgår att den lag som ”anvisas som tillämplig lag enligt denna förordning ska 

tillämpas oavsett om den är en medlemsstats lag eller inte”. Med detta klargörs alltså att 

den framtida rättsakten ska vara universell på så sätt att även rättsordningar utanför EU 

kan bli tillämpliga. I artikel 15 b framgår vidare att den tillämpliga rättsordningen ska 

”tillämpas på alla tillgångar som omfattas av dessa förhållanden oavsett var de är 

belägna”. Som jag kommer att behandla i kapitel 4 förekommer dock vissa undantag 

från denna bestämmelse. 

 

3.3.2.2 Lagvalsfrågan 

Bestämmelsen i artikel 16 reglerar makarnas lagvalsfrihet. Jämfört med kommissionens 

ursprungliga förslag är kärnan i bestämmelsen oförändrad, och stadgar att makarna eller 

de blivande makarna får upprätta ett lagvalsavtal förutsatt att de valt något av följande 

två alternativ: 

• Lagen i den stat där makarna eller de blivande eller den ena av dem har 

hemvist vid tidpunkten för avtalets ingående. 

• Lagen i en stat där en av makarna eller de blivande makarna är medborgare vid 

tidpunkten för avtalets ingående. 

 

																																																								
85 Se artikel 36 punkt 3 i Luxemburgs kompromissförslag (14651/15 JUSTCIV 276). 
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Det framgår vidare av artikel 16 att makar och blivande makar kan ändra den 

tillämpliga lagen när som helst under äktenskapet. I kommissionens ursprungliga 

förslag framgår att det vid samråden mellan medlemsländerna funnits en stor enighet 

om att ge makarna lagvalsfrihet. Medlemsländerna har dock även varit eniga om att 

valmöjligheten bör begränsas, för att ”förhindra lagval som har föga anknytning till 

verkligheten eller till utvecklingen av parets situation”. Resultatet av samråden har 

blivit att lagvalsfriheten begränsas till makarnas hemvist och medborgarskap. 86 

 

Den enda motiveringen till artikel 16 i Luxemburgs kompromissförslag går att finna i 

förslagets ingresspunkt 19.87 Här framgår att avsikten med lagvalsmöjligheten är att 

”underlätta makars förvaltning av sin egendom”. 

 

I punkt 24 i ingressen berörs frågan om rättssäkerhet vad gäller lagvalsavtal. För att 

uppnå rättssäkerhet och bättre tillgång till domstolsprövning framgår att 

bestämmelserna för lagvalsavtal bör vara utformade på så sätt att ”man underlättar ett 

upplyst val från makarnas sida och så att deras samtycke respekteras”. Vidare framgår 

att garantier bör införas för att ”säkerställa att makarna är medvetna om följderna av sitt 

val”. De enda garantierna som har införts återfinns i artikel 19 av vilken det framgår att 

lagvalsavtalet ska vara skriftligt, daterat och underskrivet av båda parterna. Något krav 

på registrering finns sålunda inte. 

 
3.3.2.3 Reflektioner 

Till skillnad mot svenska propositioner innehåller de dokument som EU-institutionerna 

arbetat fram inför förslag till förordningen om internationella makars förmögenhets-

förhållanden inte några uttryckliga motiveringar till varför makar bör få friheten att 

välja tillämplig lag på sina förmögenhetsförhållanden. Inte heller i kommissionens 

grönbok från år 2006 går att finna några uttryckliga motiveringar annat än att de flesta 

medlemsländer har liknande bestämmelser sedan tidigare.88 Den enda motiveringen som 

återfinns i det EU-rättsliga material är syftet att underlätta för makarna att förvalta sin 

egendom. Inte i något av de olika förslagen till förordning förekommer några 

vägledande kommentarer till artikel 16 som reglerar avtalsfriheten mellan makar. 

 
																																																								
86 KOM (2011) 126 slutlig, s. 8. 
87 14651/15 JUSTCIV 276, s. 15. 
88 KOM (2006) 400 slutlig, s. 6. 
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3.4 Diskussion 
3.4.1 Argument för och emot lagvalsfrihet 

3.4.1.1 Rätten till självbestämmande 

Ett av de argument för lagvalsfrihet som lyfts fram är att makarna själva vet bäst vilken 

rättsordning som är mest passande för deras förmögenhetsförhållanden, i synnerhet när 

rättsordningarna de har anknytning till skiljer sig väsentligt åt. 89  I doktrin används 

ibland även uttrycket individuell rättvisa för detta argument.90 Jag tolkar det som något 

slags respekt för individens autonomi, d.v.s. självbestämmande. I takt med demokratins 

utveckling har denna syn på individen fått en allt större plats i samhället och i 

lagstiftningen.91 Det som dock är värt att påpeka är att ett lagvalsavtal mellan makar är 

ett gemensamt beslut mellan två individer, och inte nödvändigtvis ett uttryck för en 

individs vilja. Individen (maken eller blivande maken i det här fallet) kan exempelvis ha 

kompromissat vid lagvalsavtalet eller blivit övertalad av den andra maken. En annan 

problematisk situation är att den ena maken ger efter sitt önskemål för den andra maken 

för att inte riskera att skada deras relation. Av den anledningen tycker jag att 

benämningen individuell rättvisa är mindre lämplig i sammanhanget. Av samma 

anledning ställer jag mig tveksam till om detta skulle utgöra tillräcklig grund för att låta 

makar välja tillämplig lag på sina förmögenhetsförhållanden, i synnerhet om fast-

ställandet av tillämplig lag annars kan ske på ett objektivt sätt med hjälp av ett 

demokratiskt och jämlikt rättssystem. 

 

3.4.1.2 Förutsebarhet 

Andra argument som framförts för lagvalsfrihet är att det blir mer förutsebart vilken 

stats rättsordning som är tillämplig på makars förmögenhetsförhållanden. 92  I detta 

sammanhang hävdas att lagvalsfriheten har större betydelse när de aktuella 

rättsordningarna innehåller olika materiella regler. Det går givetvis inte att ha några 

övervägande invändningar mot detta argument. Trots att argumentet förekommer flitigt 

i såväl förarbeten som doktrin, anser jag att diskussionens fokus stundom riktats fel. 

Frågan är vad som egentligen blir förutsebart med ett lagvalsavtal. Den tillämpliga 

																																																								
89 Se t.ex. Jänterä-Jareborg, Egendomsförhållanden i internationella äktenskap, SvJT 1994 s. 445. 
90 A.a.s., s. 445. 
91 Se t.ex. 2 a § hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) och 1 kap. 1 § Socialtjänstlagen (2001:453) där det 
framgår att individens självbestämmande ska respekteras. 
92 Se t.ex. prop. 2006/07:60 s. 43. Se även Jänterä-Jareborg, Egendomsförhållanden i internationella 
äktenskap, SvJT 1994 s. 446. 
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lagen eller resultatet av den tillämpliga lagen? Det är givetvis en alldeles väsentlig 

skillnad här. Det viktigaste för makarna måste ändå vara resultatet av den tillämpliga 

lagen vid en bodelning, och inte den tillämpliga lagen i sig. 

 

En osäkerhetsfaktor som bör nämnas i detta sammanhang är att bestämmelserna i den 

valda rättsordningen kan komma att ändras med åren, särskilt om äktenskapet varat en 

längre tid. Huvudregeln i svensk rätt är nämligen att den valda lagen ska tillämpas så 

som den ser ut vid avtalets åberopande.93 Det är endast i särskilda undantagsfall där 

rättsordningen genomgått påtagliga förändringar som det kan bli aktuellt att frångå 

denna huvudprincip.94 

 

En kanske ännu viktigare fråga är om makarna eller de blivande makarna vid ett lagval 

verkligen förstår innebörden av bestämmelserna i den valda lagen, och vilket resultat 

det kommer att leda till vid en bodelning. För att förstå konsekvenserna förutsätter jag 

att de flesta makarna behöver professionell juridisk rådgivning. I den valda lagen kan 

det exempelvis förekomma undantagsregler om jämkning m.m. som kan vara svåra att 

förstå eller känna till. De välbärgade och medvetna makarna eller blivande makarna kan 

givetvis ha råd med juridisk rådgivning, medan de med begränsad ekonomi sannolikt 

kommer att anlita jurister i mindre utsträckning. Lagvalsfriheten riskerar således att bli 

de välbärgade personernas möjlighet i realiteten. 

 

3.4.1.3 Problemet i ojämlika äktenskap 

I förhållanden där den ena parten är i beroendeställning till den andra, eller av andra 

anledningar anses som den svagare parten, finns det risk för att ett lagvalsavtal kan 

upprättas till fördel för den starkare parten. Det kan vara den starkare parten som tar 

initiativ till att upprätta ett lagvalsavtal och med sin starkare ställning påverka den 

svagare maken att acceptera en för denne ofördelaktig rättsordning. I dessa typiska s.k. 

weak-party contracts finns därför ofta begränsningar av lagvalsmöjligheten till skydd 

																																																								
93  Se NJA 1968 s. 126, där HD slog fast att den vid äktenskapsskillnad rådande tyska 
äktenskapslagstiftningen skulle tillämpas på bodelningen, trots att egendomsordningen enligt den tidigare 
lagen såg påtagligt annorlunda ut under äktenskapets 32 första år. Den nya lagen hade trätt i kraft endast 5 
år innan äktenskapsskillnad, men skulle ändå tillämpas. 
94 Se t.ex. NJA 1960 A 37, där domstolen kommit fram till att Lettisk arvsrätt ska gälla framför Sovjetisk 
arvsrätt, eftersom arvlåtaren avlidit innan Sovjetunionen påtvingat sin arvsrätt på Lettland i samband med 
ockupationen under andra världskriget. 
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för den svagare parten.95 Även om relationer mellan makar i Sverige typiskt sätt inte har 

betraktats som weak-party contracts,96 anser jag inte att man kan utgå ifrån att två 

makar alltid är jämlika. Styrkan (eller svagheten) hos parterna i en relation måste 

relateras till det sammanhang som avtalet avser. I dessa fall måste därför makens eller 

den blivande makens ”styrka” definieras utifrån dennes kunskap om lagstiftningen på 

rättsområdet, i synnerhet det lands rättsordning som väljs som tillämplig lag. Det i sin 

tur är ju avgörande för makens förmåga att förstå vilka konsekvenser som lagvalsavtalet 

kan få på en framtida bodelning. Vidare måste andra faktorer som sätter den ena maken 

i ett underläge eller beroendeställning beaktas. Ett exempel är makar som har sitt 

ursprung i patriarkala samhällen där kvinnans makt att uttala sig om hushållets 

angelägenheter är begränsad.  

 

I doktrin jämförs ett lagvalsavtal med äktenskapsförord i den bemärkelsen att båda är 

rättshandlingar i ett äktenskap som kan få långtgående följder vid t.ex. en bodelning.97 

Vidare anses att dessa två avtal bör betraktas som likvärdiga beträffande skydds-

hänsynen till den svagare maken. Min tolkning av denna redogörelse är att det inte finns 

anledning att ha starkare skyddsbestämmelser för makar som ingår ett lagvalsavtal 

jämfört med  makar som upprättar ett äktenskapsförord.  

 

Jag är dock av en annorlunda uppfattning och anser inte att man utan vidare kan likställa 

ett äktenskapsförord med ett lagvalsavtal, även om båda kan få långtgående konsek-

venser för makarna. Ett äktenskapsförord (utan någon lagvalsklausul) är i princip en 

strikt uppdelning av makarnas egendom mellan giftorättsgods (som ska delas lika) och 

enskild egendom (som ska skyddas vid äktenskapsskillnad). Innehållet är således inte så 

komplicerat varför de allra flesta makarna kan förstå innebörden, d.v.s. vad maken får 

behålla själva och vad som ska delas med den andra maken. Eftersom innebörden av 

villkoren i ett äktenskapsförord är lättare att förstå borde den ”starkare” maken ha 

svårare för att övertala eller ”lura” den andra maken till att underteckna en sådan 

rättshandling, jämfört med ett lagvalsavtal där konsekvenserna av en vald lag inte är 

lika uppenbara. Med ett lagvalsavtal behöver således den svagare maken förstå inne-

																																																								
95 Bogdan, Individuella anställningsförhållanden i Sveriges nya internationella privaträtt — en översikt, 
SvJT 2001 s. 854 samt Larsson (numera Linton), Konsumentskyddet över gränserna – särskilt inom EU, 
s. 132 f. 
96 Se Jänterä-Jareborg, Egendomsförhållanden i internationella äktenskap, SvJT 1994 s. 449. 
97 A.a.s., s. 449 f. 
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börden av lagstiftningen, medan det vid ett äktenskapsförord endast räcker med 

förståelse för egendomsordningen. Bestämmelserna i den tillämpliga lagen enligt 

lagvalsavtalet kan dessutom komma att ändras, medan villkoren i äktenskapsförordet 

gäller tills vidare. Det finns således flera faktorer som gör att äktenskapsförordets 

villkor är mer förutsebara jämfört med de villkor som görs gällande genom att välja en 

tillämplig rättsordning. Av dessa anledningar anser jag att lagvalsavtal inte helt bör 

likställas med ett äktenskapsförord. Följaktligen bör också större hänsyn tas till den 

svagare maken vid utformningen av lagvalsbestämmelser jämfört med bestämmelser om 

äktenskapsförord. 

 

3.4.2 Lagvalsfrihetens utformning 

I NÄF, LIMF och Luxemburgs kompromissförslag ges makarna möjlighet att välja 

tillämplig lag grundat på en av makarnas medborgarskap. Anknytningsfaktorn 

medborgarskap börjar sakteligen tappa signifikans i den europeiska IP-rätten. Själva 

medborgarskapet behöver enligt min mening inte längre stå för en stark anknytning till 

ett visst land. För vissa människor finns det nästan ingen anknytning alls till det landet 

bortsett från att de har landets medborgarskap. Det kan exempelvis gälla personer som i 

ung ålder utvandrat från ett land där de är medborgare i, och med tiden förlora nästan all 

anknytning till sitt tidigare hemland. I andra fall kan en person redan från födseln sakna 

anknytning till det land han eller hon är medborgare i. Så kan vara fallet när ett barn får 

den ena förälderns medborgarskap, trots att barnet aldrig ens varit i det aktuella landet 

och inte talar det språket. Av den anledningen tycker jag att medborgarskap börjar spela 

ut sin roll i dessa sammanhang, och bör inte längre användas som ett så starkt kriterium 

att det ska möjliggöra avtal om ett lands rättsordning.  

 

Hemvist är enligt min mening ett betydligt mer tidsenligt kriterium för att fastställa den 

starkaste anknytningen till en stat, då det tar hänsyn till många fler faktorer i en persons 

liv än medborgarskapet som enbart är en typ av status. Hemvist är således ett mer reellt 

kriterium som har utgångspunkt i individens faktiska livsföring. Problemet med hemvist 

(som inte finns med medborgarskap) är dock att begreppets definition kan skilja sig åt i 

olika stater. Som jag ska återkomma till så kan det också förekomma situationer där en 

persons hemvist är svårt att fastställa. Fördelarna med hemvist anser jag dock överväger 

nackdelarna, i synnerhet i jämförelse med medborgarskap. Jag ser således ingen 

anledning att likställa ett medborgarskap med hemvist när det gäller att anknyta ett 
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rättsförhållande till rätten att välja tillämplig lag. Följaktligen är det enligt min mening 

rimligt att ta bort anknytningskriteriet medborgarskap från bestämmelserna om 

lagvalsavtal i NÄF, LIMF och Luxemburgs kompromissförslag. Åtminstone bör 

betydelsen av medborgarskapet ”justeras” och möjligtvis användas som en nödåtgärd 

vid fastställandet av en persons starkaste anknytning. Det skulle i undantagsfall kunna 

röra sig om situationer där en persons hemvist är så svår att fastställa, att det nästan blir 

fråga om ett slumpmässigt avgörande. Exempelvis skulle detta kunna vara fallet med en 

person som ena halvan av året är bosatt och arbetar i ett land och andra halvan i ett 

annat. 

 

3.4.3 Är hemvistkriteriet förutsebart? 

3.4.3.1 Problem 

Eftersom hemvistkriteriet utgör en väsentlig del av lagvalsbestämmelserna i NÄF, 

LIMF och Luxemburgs kompromissförslag är det viktigt att hemvist kan fastställas på 

ett rättssäkert sätt. Om ett lagvalsavtal har grundats på den ena makens hemvist, 

kommer bedömningen av personens hemvist i det aktuella fallet vara avgörande för om 

lagvalsavtalet kan betraktas giltigt eller inte.  

 

Vid en tvist mellan två separerade makar kan den ena maken komma att kräva att ett 

lagvalsavtal mellan dem ska förklaras ogiltigt, om den ena maken märker att avtalet är 

ofördelaktigt för denne. I synnerhet kan en sådan situation bli aktuell om lagvalsavtalet 

grundats på ett hemvistkriterium som inte är alldeles solklart (t.ex. om makarna var 

nyinflyttade till ett land vars lag makarna valt). Huruvida makarna hade hemvist i staten 

vars lag de valt kommer att vara avgörande för om lagvalsavtalet ska betraktas giltigt 

eller inte, vilket i sin tur kan påverka bodelningsresultatet. 

 

Jag ska exemplifiera det med ett fall. Antag att en svensk kvinna flyttar till Tyskland för 

att arbeta på ett internationellt företag. Efter att ha bott där i ca 6 månader träffar hon en 

svensk man som också börjar arbeta på samma tyska arbetsplats. De inleder ett 

förhållande och efter drygt 1 år ingår de äktenskap i Tyskland, och bestämmer sig för att 

strax efter äktenskapets ingående tillsammans flytta tillbaka till Sverige. Mannen som 

vid äktenskapets ingående har en mycket större förmögenhet än kvinnan har önskemål 

om att upprätta ett lagvalsavtal där tysk lag väljs som tillämplig rättsordning på deras 

förmögenhetsförhållanden. Tysk lag tilltalar mannen eftersom det enligt landets 
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äktenskapslagstiftning endast är värdeökningen av egendomen som skett efter 

äktenskapets ingående som kommer att utgöra giftorättsgods. Kvinnan tycker att det 

känns rimligt  att gå med på en sådan överenskommelse om tillämplig lag. Efter 20 år 

som gifta i Sverige separerar makarna genom äktenskapsskillnad. Kvinnan anser vid 

den tidpunkten att all egendom ska delas lika, inklusive den förmögenhet mannen hade 

vid äktenskapets ingående. Kvinnan hävdar att ett långt äktenskap motiverar likadelning 

av all egendom. Mannen motsätter sig detta och åberopar som stöd lagvalsavtalet 

mellan makarna som anger tysk rätt som tillämplig lag. Kvinnan väcker då talan vid 

svensk domstol och kräver att lagvalsavtalet ska betraktas som ogiltigt, eftersom ingen 

av makarna hade hemvist i Tyskland vid lagvalsavtalets ingående. Istället kräver hon att 

svensk lag ska vara tillämplig, då makarna tog hemvist i Sverige efter äktenskapets 

ingående.98 Knäckfrågan blir alltså här om kvinnan, med sin knappt 2-åriga vistelse i 

Tyskland (mannen hade ca 1,5 års vistelse), kan anses ha förvärvat hemvist i Tyskland i 

samband med äktenskapets och lagvalsavtalets ingående. Om kvinnan bedöms ha haft 

tysk hemvist är lagvalsavtalet att betrakta som giltigt, vilket i sin tur innebär att tysk 

giftorättsgodssystem ska tillämpas. Om inte, blir svensk ÄktB tillämplig varvid mannen 

även tvingas dela med sig av den egendom han hade förvärvat innan äktenskapets 

ingående.  

 

För att överhuvudtaget nå god rättssäkerhet i dessa situationer är en av de grund-

läggande förutsättningarna att hemvistkriteriet bedöms likvärdigt, både inom en och 

samma stat, men framför allt mellan olika stater. Eftersom bedömningen av hemvist-

kriteriet kan bli så avgörande för lagvalsavtalets giltighet, och i slutändan resultatet av 

en bodelning, ska jag behandla denna fråga närmare i de följande avsnitten. 

 

3.4.3.2 Rättspraxis 

Enligt svensk lag ska en person vara stadigvarande bosatt i ett land för att anses ha 

hemvist där.99 Ytterligare ett krav är att personen ”ska ha för avsikt att stanna kvar i 

landet”.100 Är hemvistkriteriet med utgångspunkt i denna definition förutsebar, d.v.s. är 

den rättssäker? Eftersom det inte finns någon EU-förordning om makars förmögenhets-

förhållanden, finns det inte heller rättspraxis som prövat frågan om hemvist i just detta 

																																																								
98 Enligt artikel 20 a i Luxemburgs kompromissförslag om tillämplig lag då lagval inte har gjorts. 
99 Prop. 1989/90:87, s. 59. 
100 A.a.s, s. 59. 
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rättsområde. Inom den internationella familjerätten har EU-domstolen däremot prövat 

frågan om hemvist i rättsfallen A101 från år 2009 och Mercredi v Chaffe102 från år 2010. 

Båda dessa rättsfall gällde det dock bedömningen av hemvist hos barn, vilket kan skilja 

från bedömningen av hemvist hos vuxna. Jag ska av den anledningen först redogöra för 

svensk rättspraxis som behandlat frågan om vuxna personers hemvist inom 

familjerätten. 

 

RH 1993:76 behandlade två asylsökandes begäran om äktenskapsskillnad. Dessa hade 

ännu inte fått något besked rörande deras asylansökan efter ca 1,5 års vistelse i Sverige. 

Här bedömde domstolen att de inte kunde anses ha hemvist i Sverige. Skälet var att de 

var asylsökande, varför domstolen ansåg att bosättningen under sådana förhållanden 

inte kan anses vara stadigvarande enligt den definition av hemvist som förekommer i 7 

kap. 2 § IÄL. 

 

NJA 1995 s. 238 rörde en asylsökande kvinna som ansökt om äktenskapsskillnad vid 

svensk domstol. Kvinnan hade vistats drygt ett år i Sverige och hade fått ett 

avvisningsbesked av dåvarande Invandrarverket, men överklagat beslutet till 

Utlänningsnämnden. I fallet beaktade domstolen kvinnans vistelse i Sverige, men tog 

också hänsyn till kvinnans rättsliga intresse av att kunna få sin talan prövad, varför HD 

ansåg att kvinnan förvärvat hemvist i Sverige trots att hon hotades av avvisning.  

 

I RH 2005:66 gjorde domstolen en liknande bedömning som i RH 1993:76 då de 

bedömde hemvist hos en iransk kvinna som flyttat till Sverige efter att ha ingått 

äktenskap i Iran. Mannen hon gifte sig med var både svensk och iransk medborgare men 

hade sedan många år hemvist i Sverige. Kvinnan flyttade till Sverige efter att hon fått 

ett tillfälligt uppehållstillstånd. Hennes dåvarande make förklarade kort efter hennes 

ankomst till Sverige att han ville skiljas. Eftersom mannen ville upplösa äktenskapet 

stannade kvinnan kvar i Sverige (även efter utgången av hennes tillfälliga 

uppehållstillstånd) och krävde sin mahr (islamisk brudpenning) enligt det avtal om 

mahr som de ingått i samband med äktenskapets ingående. Huruvida kvinnan skulle få 

mahr eller inte var beroende på om svensk eller iransk rätt skulle tillämpas, vilket i sin 

tur var beroende av kvinnans hemvist vid tidpunkten då talan väckts. Såväl tingsrätten 

																																																								
101 Mål C-523/07, A, dom den 2 april 2009, ECLI:EU:C:2009:225. 
102 Mål C-497/10, Mercredi v. Chaffe, dom den 22 december 2010, ECLI:EU:C:2010:829. 
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(TR) som hovrätten (HovR) gjorde bedömningen att kvinnan aldrig förvärvade hemvist 

i Sverige, trots att hon flyttat till Sverige i avsikt att leva med en man som stadigvarande 

haft hemvist i Sverige. 

 

Vid jämförelse av ovanstående tre rättsfall kan jag inte se någon konsekvent bedömning 

av hemvist. I NJA 1995 s. 238 anser domstolen att en kvinna har hemvist i Sverige trots 

att hon hotas av avvisning, medan domstolen i RH 1993:76 bedömer att personer som är 

asylsökande, men som ännu inte fått något asylbesked, inte har hemvist i Sverige. På 

liknande sätt som i RH 1993:76 bedömer domstolen i RH 2005:66 att bosättningen inte 

ansetts vara stadigvarande trots att personen i fråga flyttat till Sverige med avsikten att 

leva i det äktenskap hon nyligen ingått.  

 

Finns det någon förklaring till detta? Problemet här är enligt min mening det tolknings-

utrymme som lämnats av lagstiftaren vid definitionen av hemvistkriteriet i förarbetena 

till IÄL och LIMF. Det första kravet för att uppnå hemvist är att personen rent fysiskt 

ska befinna sig i det landet. Det kravet i sig lämnar knappast något utrymme för 

feltolkningar. Däremot anser jag att det finns anledning att diskutera det andra kravet, 

d.v.s. att bosättningen dessutom ska vara stadigvarande. För att bosättningen ska kunna 

betraktas som stadigvarande behöver det enligt min uppfattning ha förflutit en viss tid 

från flytten tills dess att man förvärvar hemvist i det nya landet. Man kan annars inte, 

enligt min mening, på rimliga grunder hävda att något är stadigvarande, innan det 

förflutit en viss tid. Stadigvarandet är ju beroende av en tidsfaktor, som måste vara 

relativt lång i förhållande till övriga omständigheter, för att överhuvudtaget kunna 

uppfyllas. 

 

Stadigvarandet kan sålunda bedömas dels med hänsyn till hur lång tid personen har 

varit bosatt, dels med hänsyn till personens avsikt att stanna permanent eller en längre 

tid. Avsikten i sig kan bedömas utifrån personens egen utsago, men även med hänsyn 

till objektivt bedömbara faktorer som t.ex. anställning i det nya landet och framför allt 

vidtagna åtgärder i det gamla landet, t.ex. uppsägning av den tidigare anställningen, 

försäljning av bostad, avregistrering i folkbokföring etc. Hur stor betydelse tidsaspekten 

respektive avsiktsaspekten ska få vid bedömningen av vistelsens stadigvarande, är enligt 

min mening förklaringen till de olika utfallen i ovanstående tre domar. I RH 1993:76 

och RH 2005:66 tycks rättstillämparna ha prioriterat tidsaspekten högre än 
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avsiktsaspekten. I NJA 1995 s. 238 förefaller dock HD ha en omvänd ordning där 

tidsaspekten prioriteras lägre än avsiktsaspekten .  

 

Någon definition av hemviskriteriet finns än så länge inte i någon EU-förordning. Det 

förekommer visserligen en definition av begreppet vistelseort (som får betraktas som ett 

närliggande begrepp till hemvist) i Rom I-förordningens artikel 19 punkt 1 stycke 2, där 

det framgår att en fysisk persons vistelseort i samband med dennes näringsverksamhet 

är orten för  ”dennes huvudsakliga driftställe”. Jag anser dock inte att det utan vidare 

går att tillämpa denna definition på internationella makars förmögenhetsförhållanden. 

Det framgår nämligen av artikel 1 punkt 2 c i Rom I-förordningen uttryckligen att 

förordningen inte är tillämplig på makars förmögenhetsförhållanden. Dessutom är 

definitionen av vistelseort i Rom I-förordningen avlägsen från förhållanden mellan 

makar. Definitionen i denna förordning är starkt knuten till en persons närings-

verksamhet och orten där denne bedriver sin verksamhet. Det finns således ett starkt 

kommersiellt fokus som inte finns mellan två makar. För förhållanden mellan makar 

bör, enligt min mening, större fokus läggas på t.ex. den ort där makarna varaktigt bor 

(och inte nödvändigtvis arbetar), eftersom det oftast är där makarna tillbringar det mesta 

av tiden tillsammans. 

 

Även om begreppet hemvist exempelvis förekommer i Bryssel II-förordningen och 

Rom III-förordningen, innehåller instrumenten inga riktiga definitioner som kan vara 

vägledande för bedömningen av hemvist hos en person. Denna uppgift tycks ha lämnats 

åt EU-domstolen. År 2009 fick EU-domstolen i rättsfallet A för första gången definiera 

ett barns hemvist enligt artikel 8 punkt 1 i Bryssel II-förordningen. Denna bestämmelse 

stadgar att den medlemsstat i vilken ett barn haft sitt hemvist då talan väckts, också har 

domsrätt i mål om föräldraansvar för barn. EU-domstolen klargjorde först att tidigare 

rättspraxis inom andra rättsområden som försökt definiera hemvist (eller liknande 

begrepp), inte direkt kan överföras på bedömningen av ett barns hemvist.103 Eftersom 

Bryssel II-förordningen inte innehåller några uttryckliga hänvisningar till medlems-

staternas rättsordningar för att bestämma betydelsen och räckvidden av begreppet 

hemvist, betonar EU-domstolen att hemvistbegreppet måste definieras utifrån det 

sammanhang och mål med den förordning i vilken hemvistbegreppet förekommer (i det 

																																																								
103 Mål C-523/07, A, p. 36. 
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här fallet Bryssel II-förordningen).104 EU-domstolen uttalade mot den bakgrunden att 

hemvist hos barn ska bedömas med hänsyn till barnets fysiska närvaro i en medlemsstat, 

att vistelsen inte är tillfällig, och att barnets hemvist avspeglar det förhållande att barnet 

i viss utsträckning är integrerat i socialt hänseende och i familjehänseende. 105 

Domstolen utvecklar vidare och anför de omständigheter som ska beaktas: 

• Hur varaktig och regelbunden är vistelsen i en medlemsstat? 

• Förhållandena och skälen för vistelsen. 

• Förhållandena och skälen till att familjen flyttat till den andra medlemsstaten. 

• Barnets nationalitet. 

• Platsen och förutsättningarna för skolgången. 

• Barnets språkkunskaper. 

• Barnets familjeförhållanden och sociala band i denna medlemsstat.106 

 

Faktorerna tycks inte ha nämnts i någon hierarkisk ordning. Jag gör den tolkningen 

eftersom barnets nationalitet exempelvis, rimligtvis inte kan gå före barnets familje-

förhållanden och sociala band i en medlemsstat. Domstolen klargör sedan att det åligger 

den nationella domstolen att bedöma hemvist hos barnet, dels med beaktande av de 

faktorer som nämnts ovan i punktform, dels genom en helhetsbedömning.107 

 

Även i målet Mercredi v. Chaffe108 från 2010 bedömdes frågan om hemvist hos ett barn 

enligt Bryssel II-förordningen. EU-domstolen påpekade även i denna dom, med 

hänvisning till bland annat ovannämnda rättsfall A, att hemvistbegreppet ska tolkas 

utifrån det sammanhang och mål som finns med bestämmelsen i vilken hemvist-

begreppet förekommer.109 När det gäller hur hemvist ska bedömas gjorde domstolen 

inte någon annorlunda tolkning än den som gjordes i fallet A, och domstolen räknade 

upp samma faktorer som ovan redogjorts i punktform. Domen förtydligade dock att en 

grundförutsättning för att kunna skilja en vistelse från en tillfällig närvaro, är att 

vistelsen måste ha varat en viss tid. Endast då en vistelse har skiljts från en tillfällig 

närvaro finns förutsättning att bedöma det som hemvist. Domen förtydligar dock att 

																																																								
104 Mål C-523/07, A, p. 35. 
105 A.a.s., p. 38. 
106 A.a.s, p. 39. 
107 A.a.s., p. 42. 
108 Mål C-497/10, Mercredi v. Chaffe. 
109 A.a.s., p. 45. 
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vistelsetiden enbart är en indikation på huruvida vederbörande har för avsikt att etablera 

centrum för sina intressen i det nya landet eller inte. 110  Någon minsta vistelse-

varaktighet för att uppnå hemvist föreskrivs således ej i avgörandet. 

 

Efter dessa två avgöranden från EU-domstolen prövades frågan om hemvist hos barn i 

Sverige genom NJA 2011 s. 499. Även denna gång prövades hemvistbegreppet enligt 

Bryssel II-förordningen. I domen konstateras åter att det ankommer på den nationella 

domstolen att avgöra hemvistfrågan ”mot bakgrund av samtliga faktiska omständigheter 

i det enskilda fallet”.111 HD konstaterar i linje med EU-domstolen att för att förvärva 

hemvist ska ”vederbörande ha önskat, permanent eller stadigvarande, etablera centrum 

för sina intressen i denna medlemsstat”.112 

 

Trots att det nu finns flera avgöranden från såväl EU-domstolen som HD, anser jag att 

de problem som är förknippade med bedömningen av hemvistkriteriet kvarstår. Det 

grundläggande problemet är att domstolarna ges onödigt stort utrymme att med hänsyn 

till en rad faktorer bedöma en persons hemvist. Ju fler faktorer att beakta, och ju färre 

objektivt mätbara faktorer att kunna ta hänsyn till, desto större är risken för skilda 

bedömningar mellan olika domstolar. Det i sin tur försämrar förutsebarheten och 

rättssäkerheten och går stick i stäv med syftena bakom en gemensam reglering inom EU 

där målet är att uppnå jämlika och förutsebara regler. 

 

Vad gäller internationella makars förmögenhetsförhållanden kvarstår frågetecknet om 

hur hemvist i dessa relationer kan komma att bedömas i en framtida EU-rättsakt. EU-

domstolen har ju varit tydlig med att den nationella domstolen, vid bedömning av 

hemvist, måste ta hänsyn till sammanhanget och målet med den aktuella rättsakten och 

bestämmelsen (i det här fallet en rättsakt om makars förmögenhetsförhållanden och dess 

bestämmelse om lagvalsavtal).113 Det går därför enligt min mening inte att fullständigt 

applicera den bedömning av hemvist hos barn som skett i ovan beskrivna rättsfall, på 

makars förmögenhetsförhållanden. Följaktligen är jag tveksam till om en autonom 

tolkning av hemvistdefinitionen i ovanstående avgöranden från EU-domstolen är det 

mest korrekta. 
																																																								
110 Mål C 497/10, Mercredi v. Chaffe, p. 51. 
111 NJA 2011 s. 238, p. 8 i domskälet. 
112 A.a.s., p. 8 i domskälet. 
113 Mål C-523/07, A, p. 35. 
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Jag ska utveckla detta genom att återkoppla denna rättspraxis på det typfall om 

svenskarna som gifte sig i Tyskland (som jag tog upp i föregående avsnitt 3.4.3.1). 

Frågan är alltså om det fallet kommer att få samma utfall vid en prövning i Sverige och i 

de övriga medlemsstater om man antar en gemensam rättsakt? Det går förstås inte att ge 

något säkert svar på den frågan eftersom domstolarna alltid ska göra en särskild 

bedömning i det enskilda fallet.  

 

Om jag ändå gör ett försök att, utifrån den beskrivna rättspraxis, avgöra mitt typexempel 

om de svenska makarna som gifte sig i Tyskland skulle jag resonera på följande sätt. 

Det blir alltså den svenska domstolen som ska avgöra om kvinnan i fallet hade hemvist i 

Tyskland vid avtalets ingående eller inte. Domstolen ska först säkerställa att vistelsen 

varat tillräckligt långt tid för att skilja det från en tillfällig närvaro. En vistelse på nästan 

två år borde rimligen leda till slutsatsen att det inte är fråga om en tillfällig närvaro. 

Sedan ska domstolen avgöra om kvinnan har haft för avsikt att etablera centrum för sina 

intressen i Tyskland eller inte. Detta kan dock komma att bli svårt. Hennes f.d. make 

kommer att hävda att hon haft en sådan avsikt för att övertyga domstolen om detta. 

Kvinnan å sin sida kommer att argumentera för att hon inte hade för avsikt att 

stadigvarande stanna i Tyskland. Det riskerar att bli svårbedömt och inte helt uppenbart 

vad kvinnans avsikt faktiskt var. 

 

EU-domstolen har dock uttryckt att den nationella domstolen, vid bedömningen av 

hemvist, ska beakta det sammanhang och mål med förordningen i vilken 

hemvistbegreppet förekommer.114 I detta fall är målet med en EU-rättsakt om makars 

förmögenhetsförhållanden att det ska vara förutsebart vilken lag som kommer att vara 

tillämplig på deras förmögenhetsförhållanden.115  Eftersom dessa makar har ingått ett 

lagvalsavtal är det rimligt att anta att de har förväntat sig den förutsebarheten. Den 

svenska domstolen bör således, med hänsyn till det nyss nämnda, ge tämligen stor 

betydelse för makarnas presumtion om kvinnans hemvist vid lagvalsavtalets ingående, 

och i mindre utsträckning beakta vistelsetiden och kvinnans etablering av 

intressecentrum. Det är enligt min mening enda sättet att bedöma hemvistkriteriet med 

hänsyn till det sammanhang och mål med rättsakten om makars förmögenhets-

																																																								
114 Mål C-523/07, A, p. 35. 
115 Se t.ex. ingresspunkt 7 i Luxemburgs kompromissförslag (14651/15 JUSTCIV 276). 
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förhållanden. Slutsatsen är därför att kvinnan bör anses ha haft hemvist i Tyskland, 

varför lagvalsavtalet ska anses vara giltigt. 

 

Om domstolarna i Sverige och övriga deltagande stater gör samma bedömning av 

liknande situationer eller inte återstår dock att se. Det kan givetvis uppkomma ännu mer 

svårbedömbara fall än det jag tagit upp. Ett sätt att göra hemvistbedömningen mer 

förutsebar är att definiera hemvistbegreppet i rättsakten, med hänsyn till dess 

sammanhang och mål. För att kunna uppnå målet behöver det hemvistkriterium som 

lagvalsavtalet grundats på vara tydligt. Exempelvis skulle lagstiftaren kunna definiera 

hemvist som det land där vederbörande haft sin huvudsakliga vistelse under de senaste 

två åren vid lagvalsavtalets ingående. På så sätt får man en väldigt tydlig och förutsebar 

definition. Tills dess anser jag att hemvistbegreppet i den kommande rättsakten om 

makars förmögenhetsförhållanden, så som den förekommer i artikel 16 i Luxemburgs 

kompromissförslag, befinner sig i ett dunkelt tillstånd. 
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4 Skyddet mot oskäliga bodelningar 
 

Detta kapitel avser att redogöra för de möjligheter som rättstillämparen har för att 

motverka och begränsa resultatet av oskäliga bodelningar till följd av att en utländsk lag 

genom ett lagvalsavtal tillämpas på makars förmögenhetsförhållanden. Detta är 

angeläget att behandla eftersom skyddsbestämmelser motsvarande dem som finns i 

svensk ÄktB ofta saknas i utländsk rätt.116 Jag går först igenom de svenska lagarna  

LIMF och NÄF för att kartlägga omfattningen av det skydd som finns mot oskäliga 

bodelningar. Därefter behandlas bestämmelserna i Luxemburgs kompromissförslag för 

att kunna förutse hur skyddet mot oskäliga bodelningar kan komma att se ut i en 

framtida EU-rättsakt. En väsentlig fråga som besvaras är sålunda i vilken utsträckning 

som ÄktB:s skyddsbestämmelser är internationellt tvingande. Eftersom det i Luxem-

burgs kompromissförslag inte ges någon möjlighet för en domstol att tillämpa ett annat 

lands internationellt tvingande regler (utöver domstolslandets), kommer jag inte att 

behandla denna fråga. Istället är den främsta utgångspunkten tvister som tas upp av 

svensk domstol där ett lagvalsavtal pekar ut en annan stats rättsordning. Slutligen förs 

en diskussion om vilka åtgärder den svenska lagstiftaren behöver vidta för att kunna 

säkra skyddet mot oskäliga bodelningar, även när en EU-rättsakt är antagen om makars 

förmögenhetsförhållanden. 

 

4.1 Vad är en oskälig bodelning? 
Innan jag behandlar frågan om vilket skydd som finns mot oskäliga bodelningar är det 

rimligt att först diskutera vad som kan anses vara ett oskäligt bodelningsresultat. Något 

förenklat anser jag att en oskälig bodelning är en fördelning av egendom som går emot 

vårt förnuft, emot vad vi tycker känns ”rättvist” med hänsyn till övriga omständigheter i 

äktenskapet. Den syn som genomsyrar svensk äktenskapslagstiftning är att ju längre ett 

äktenskap har varat, desto rimligare är att göra en likadelning av den egendom som 

makarna äger. Det är dock inte enbart äktenskapets längd som motiverar en likadelning 

av makarnas egendom. Andra argument kan vara att den ena maken ägnat mer tid åt att 

sköta andra delar av hushållet, medan den andra maken fått tid till att arbeta mer och 

tjäna mer pengar. Sett ur det motsatta perspektivet är det lika orättvist att en make ska 

																																																								
116 Prop. 1989/90:87, s. 26. 



	

	 42	

dela med sig av en en stor förmögenhet till någon som denne varit gift med en kortare 

tid. 

 

Oskäliga bodelningsresultat kan uppkomma på olika sätt. En person kan t.ex. gifta sig 

med en förmögen person, enbart i syfte att komma åt dennes förmögenhet genom att 

kort efter äktenskapets ingående begära äktenskapsskillnad. I andra fall kan 

oskäligheten uppstå till följd av ett oskäligt äktenskapsförord, som leder till att den ena 

maken vid en bodelning får betydligt mindre egendom. Slutligen kan ett bodelnings-

resultat vara oskäligt om makarna har ingått ett lagvalsavtal som resulterat i 

tillämpningen av en lag som innehåller bestämmelser som medför en oskälig fördelning 

av egendomen. I synnerhet kan problemet uppstå om den ena maken (som också kan 

vara underlägsen i relationen) har övertalats av den andra maken att ingå ett lagvals-

avtal. Det föreligger således ett uppenbart behov av att ha bestämmelser som motverkar 

och skyddar makar mot oskäliga bodelningsresultat. 

 

4.2 LIMF:s skydd mot oskäliga bodelningar 
4.2.1 Allmänt 

Det finns ett antal bestämmelser i LIMF som ger rättstillämparen möjlighet att tillämpa 

några bestämmelser i ÄktB, oavsett vilken stats rättsordning som är tillämplig på 

makars förmögenhetsförhållanden. Det gäller även om den tillämpliga lagen valts 

genom ett lagvalsavtal som makarna har upprättat helt lagenligt. Av dessa regler är 

några relevanta att belysa för att kunna besvara vissa av uppsatsens frågeställningar. Det 

rör sig om ÄktB:s regler om bodelningsförfarande, den ena makens rätt att överta 

gemensam bostad vid bodelning, och ÄktB:s bestämmelser om jämkning av oskäliga 

bodelningsresultat. Utöver de nämnda begränsningarna av utländsk rätt, finns genom 20 

§ LIMF möjlighet att åberopa ordre public-förbehållet. Vilket skydd ordre public-

förbehållet kan bidra med diskuteras i avsnitt 4.4.5. 

 

4.2.2 ÄktB:s bodelningsförfarande 

Oavsett vilken utländsk rättsordning som är tillämplig på makars förmögenhets-

förhållanden, har enligt 6 § första stycket LIMF den ena maken rätt att kräva att det 

svenska bodelningsförfarandet ska tillämpas på deras bodelning. Här anser dock 

lagstiftaren att endast är det processuella förfarandet ska tillämpas och avsikten är inte 
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att påverka bodelningens materiella resultat.117 Denna regel är således internationellt 

tvingande i LIMF och skyddar t.ex. den grundläggande principen om att varje make ska 

ha rätt att få bodelning. Därtill skyddas ytterligare bodelningsprinciper enligt 9 kap. 

ÄktB, bouppteckningsreglerna och bestämmelser om bodelningsförrättare. Det stora 

värdet med denna bestämmelse är egentligen att en make har möjligheten att via 

domstolen få en bodelningsförrättare förordnad, om den andra maken vägrar medverka 

till en bodelning. Denna möjlighet har alltså maken oavsett vilken lag som är tillämplig 

på bodelningen för övrigt.118  

 

Det jag dock vill betona med denna regel är att den materiella fördelningen av 

egendomen i bodelningen inte påverkas (det sker enligt den tillämpliga lagen). Av den 

anledningen är regeln inte till någon nytta för en make om den tillämpliga utländska 

lagen inte medger att det finns något giftorättsgods att dela. Sammanfattningsvis är 

denna regel till nytta för en make endast i den mån den tillämpliga lagen betraktar 

makarnas egendom som giftorättsgods. 

 

4.2.3 Makes rätt att överta gemensam bostad 

I 9 § LIMF har lagstiftaren infört bestämmelser om en makes rätt att överta makarnas 

gemensamma bostad och bohag vid en bodelning. Om bostaden eller bohaget finns i 

Sverige ska bestämmelsen enligt 11 kap. 8 § ÄktB om förfogande över den gemen-

samma bostaden och makes rätt att överta sådan bostad vid bodelningen tillämpas, 

oavsett vilket lands lag som är tillämplig på makarnas förmögenhets-förhållanden. 

 

Enligt 11 kap. 8 § ÄktB kan en make ha rätt att överta makarnas gemensamma bostad 

efter en bodelning, om denne make har störst behov av bostaden. Övertagandet kan bli 

aktuellt även om bostaden är den andra makens enskilda egendom på grund av ett 

äktenskapsförord. Däremot är övertagande inte möjlig om bostaden är den andra 

makens enskilda egendom till följd av ett villkor i en gåva eller ett testamente.119 Oftast 

anses behovet av bostaden störst hos den make som kommer att ha vårdnaden av 

eventuella barn och som också kommer att bo med den maken i bostaden.120 Domstolen 

ska dock endast godkänna ett övertagande om ”ett sådant övertagande med hänsyn till 
																																																								
117 Bogdan, Svensk internationell privat- och processrätt, s. 185. 
118 Jänterä-Jareborg, Egendomsförhållanden i internationella äktenskap, SvJT 1994 s. 451. 
119 Prop. 1986/87:1, s. 178. 
120 Prop. 1986/87:1, s. 179. Se även Agell & Brattström, Äktenskap, Samboende, Partnerskap,  s. 210. 
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omständigheterna i övrigt får anses skäligt”.121 En oskälighetsgrund skulle t.ex. kunna 

vara att bostaden i fråga har ett stort affektionsvärde för den make som äger bostaden. 

Affektionsvärde får anses finnas om bostaden t.ex. är en släktgård eller den ena makens 

föräldrahem. Sådana omständigheter skulle således kunna tala emot ett övertagande från 

den andra maken.122 

 

Även bestämmelsen i 9 § LIMF kan alltså betraktas som internationellt tvingande. Det 

är med hänsyn till socialt skydd som lagstiftaren har valt att begränsa utländsk rätts 

makt över bostad och bohag som finns i Sverige. Som framgår av bestämmelsen i 11 

kap. 8 § ÄktB, ges dock denna rätt att ta över bostaden endast mot avräkning vilket 

innebär att den övertagande maken i gengäld får avstå annan egendom som han eller 

hon tilldelats under bodelningen. Det är dock en viktig regel att värna om, då bostad är 

grundläggande i människors liv och en förutsättning för att människor ska kunna känna 

trygghet, i synnerhet barn. 

 

4.2.4 Jämkning enligt skevdelningsregeln 

Genom 10 § LIMF ges den svenska domstolen möjlighet att tillämpa bestämmelsen i 12 

kap. 1 § ÄktB om jämkning av oskäligt bodelningsresultat. Denna bestämmelse ska 

kunna tillämpas oavsett vilket lands lag som är tillämplig på bodelningen, även om den 

tillämpliga lagen fastställts genom ett lagvalsavtal. Här skyddar lagstiftaren den svenska 

möjligheten att jämka ett ur svenskt betraktelsesätt oskäligt bodelningsresultat.123  

 

Bestämmelsen i 12 kap. 1 § ÄktB som också kallas skevdelningsregeln, har tillkommit 

som skydd för den make som  besitter mest giftorättsgods och riskerar att på ett oskäligt 

sätt bli av med stora delar av sin egendom vid en äktenskapsskillnad. Domstolen kan då 

jämka bodelningsresultatet till denna makes förmån. För att jämkning ska kunna anses 

motiverad stadgas i bestämmelsen att det med hänsyn till äktenskapets längd, makarnas 

ekonomiska förhållanden och ”omständigheterna i övrigt” är oskäligt att en make ska 

dela med sig av sin egendom till den andra maken, ”i den omfattning som följer av 11 

kap”.  Lagstiftarens avsikt är således att undvika likadelning av giftorättsgods efter 

korta äktenskap.  

																																																								
121 Se 11 kap. 8 § ÄktB. 
122 Se prop. 1986/87:1, s. 179. 
123 Prop 1989/90:87, s. 54 f. 
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Även om skevdelningsregeln egentligen är till för den typiskt starkare och mer 

förmögne maken, så kan en person med låg utbildningsnivå och sämre förmåga att 

tillvarata sina rättigheter plötsligt bli förmögen genom arv. Om arvet genom testamente 

inte villkorats som arvtagarens enskilda egendom, är den att betrakta som giftorättsgods 

som ska delas med den andra maken (7 kap. 2 § punkt 4 ÄktB). Av den anledningen 

anser jag att skevdelningsregeln är ett relevant skydd även för den svagare maken, i 

synnerhet om den andra maken har som mål att gifta sig med denna make enbart med 

syftet att komma åt en ärvd förmögenhet. Om skevdelningsregeln inte var internationellt 

tvingande i LIMF skulle den make som har för avsikt att ”lägga beslag” på 

förmögenheten kunna övertala motparten till att välja en utländsk rättsordning som 

denne har anknytning till (exempelvis genom sitt medborgarskap). Om den valda 

rättsordningen inte har liknande jämkningsregel skulle en typiskt underlägsen make 

med låg utbildningsnivå och för övrigt låg förmåga att tillvarata sina rättigheter, kunna 

bli av med en stor del av sin förmögenhet, när den andra maken begär skilsmässa. Det 

finns såldes all anledning att ha denna bestämmelse som internationellt tvingande även 

för typiskt svagare makar, i synnerhet om möjligheten till lagvalsfrihet finns. 

 

4.2.5 Jämkning av oskäliga äktenskapsförord 

Genom 10 § LIMF ges de svenska domstolarna även möjlighet att tillämpa 12 kap. 3 § 

ÄktB om jämkning av ett äktenskapsförord som leder till ett oskäligt bodelnings-

resultat. Denna möjlighet kan åberopas oavsett vilken rättsordning som är tillämplig på 

makarnas förmögenhetsförhållanden, d.v.s. även om lagen har valts genom ett 

lagvalsavtal. Även denna bestämmelse är sålunda att betrakta som internationellt 

tvingande i LIMF. Det primära syftet med bestämmelsen i 12 kap. 3 § är att den ena 

maken efter ett långt äktenskap inte ska stå kvar utan någon egendom, medan den andra 

maken får behålla stora delar av sin egendom. Det handlar således om att omvandla en 

del av den ena makens enskilda egendom till giftorättsgods, så att även den fattigare 

maken efter en bodelning får egendom med sig ur äktenskapet.124  

Av bestämmelsen framgår de faktorer som ska beaktas vid oskälighetsbedömningen  av 

ett äktenskapsförord: 

- Äktenskapsförordets innehåll 

																																																								
124 Prop. 1986/87:1, s. 195. 
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- Omständigheterna vid förordets tillkomst 

- Senare inträffade förhållanden 

- Omständigheterna i övrigt  

 

I förarbetena poängteras att denna jämkningsmöjlighet ska användas restriktivt eftersom 

ett äktenskapsförord i grunden ska betraktas som ett avtal skapat utifrån makarnas 

gemensamma vilja. Jämkning ska således endast bli aktuell om äktenskapsförordet i 

”betydande grad missgynnar den ena maken”.125 

 

Möjligheten att jämka ett äktenskapsförord prövades i NJA 1993 s. 583. I fallet regist-

rerades ett äktenskapsförord i vilket makarnas hela egendom villkorades till att vara 

deras enskilda egendom. Därefter ökade värdet av mannens egendom kraftigt medan 

kvinnans i princip förblev oförändrad. HD konstaterade först att villkoren i 

äktenskapsförordet som sådan inte var oskäliga. Däremot ansåg HD att de senare 

inträffade förhållandena medförde att bodelningsresultatet skulle bli oskäligt om 

villkoren i äktenskapsförordet följdes fullt ut (d.v.s. om kvinnan inte fick ta del av 

mannens egendom). Av den anledningen jämkades äktenskapsförordet och kvinnan fick 

behålla mer egendom än hon annars hade fått, om jämkningsmöjligheten inte hade 

funnits. 

 

4.2.6. Kan ett lagvalsavtal jämkas? 

Jag har i föregående avsnitt behandlat möjligheten att jämka ett oskäligt 

äktenskapsförord, även om makarna har valt en annan rättsordning än den svenska. Låt 

säga att två makar ingår ett lagvalsavtal där den valda lagen föreskriver att makarnas 

egendom ska vara deras enskilda. Med andra ord uppnås genom lagvalsavtalet samma 

egendomsordning som kan uppnås med ett äktenskapsförord. Är det då fortfarande 

möjligt att genom 10 § LIMF och 12 kap. 3 § ÄktB jämka ett sådant lagvalsavtal, om 

tillämpningen av den valda lagen leder till ett oskäligt bodelningsresultat? I doktrin har 

man tidigare ansett att lagvalsavtal sannolikt kommer att kunna jämkas på det här 

sättet.126 Svaret på denna fråga tycks emellertid inte vara helt löst. 

Den första frågan är enligt min mening huruvida ett äktenskapsförord överhuvudtaget 

kan likställas med ett lagvalsavtal. Av den anledningen behövs initialt ett klargörande 

																																																								
125 Prop. 1986/87:1, s. 193. 
126 Se Jänterä-Jareborg, Egendomsförhållanden i internationella äktenskap, SvJT 1994 s. 454. 
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av skillnaderna och likheterna mellan ett äktenskapsförord och lagvalsavtal. Det finns 

tre väsentliga skillnader mellan ett äktenskapsförord och ett lagvalsavtal: 

1. Äktenskapsförordet reglerar enbart vad som ska vara enskild egendom 

respektive giftorättsgods (7 kap. 3 § ÄktB), medan ett lagvalsavtal reglerar 

tillämpningen av en hel lag. 

2. För att ett äktenskapsförord ska anses giltigt krävs registrering hos Skatte-

verket.127 Ett lagvalsavtal behöver inte registreras för att vara giltigt.128 

3. Ett äktenskapsförord kan inte göras direkt gällande mot tredje man, till skillnad 

mot ett lagvalsavtal. 

 

Likheten är att ett lagvalsavtal i praktiken skulle kunna innebära en ändring av 

egendomsordningen på samma sätt som ett äktenskapsförord. Följaktligen skulle ett 

bodelningsresultat kunna bli detsamma oavsett om ett lagvalsavtal eller ett äktenskaps-

förord används. 

 

I förarbetet till LIMF har den svenska lagstiftaren i sammanhanget kommenterat 

situationer då ett bodelningsresultat blir oskäligt till följd av tillämpningen av en 

utländsk rättsordning. Här skriver lagstiftaren att en jämkning av bodelningsresultat är 

möjlig om bodelningsresultatet blir oskäligt ”såsom det kommer till uttryck i 12 kap. 1 

och 3 § ÄktB”.129 I detta sammanhang är hänvisningen till 12 kap. 3 § relevant. I 

bestämmelsen framgår uttryckligen att ”om ett villkor i ett äktenskapsförord är oskäligt 

med hänsyn till förordets innehåll, omständigheterna vid förordets tillkomst, senare 

inträffade förhållanden och omständigheterna i övrigt, får det jämkas eller lämnas utan 

avseende vid bodelningen”. Formuleringen i bestämmelsen kan vid första anblicken ge 

vid handen att bodelningsresultatet, för att kunna jämkas, måste vara en direkt följd av 

ett äktenskapsförord och inget annat. Men orden ”så som det kommer till uttryck” ger 

anledning att tveka. Lagstiftarens uttalande kan således tolkas på två sätt. Man kan tolka 

det som att ett bodelningsresultat måste vara oskäligt till följd av den direkta 

tillämpningen av ett äktenskapsförord. Man skulle dock också kunna tolka det som att 

bodelningsresultat sett ur ett helhetsperspektiv blir oskäligt, oavsett om det föreligger ett 

äktenskapsförord eller inte. Enligt min tolkning bör det senare antagandet ligga närmare 

																																																								
127 Prop. 1986/87:1, s. 130. 
128 Prop. 1989/90:87, s. 26 f. 
129 A.a.s., s. 54 f. 
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till hands, inte minst då syftet med 12 kap. 3 § är att undvika situationer då en make 

riskerar att stå helt utan egendom efter en bodelning. 

 

Förhållandet mellan äktenskapsförord och lagvalsavtal har tidigare prövats i NJA 1997 

s. 37. I det aktuella fallet hade två makar först registrerat ett äktenskapsförord där en del 

av egendomen gjordes till enskild egendom. Efter några år registrerade de ett nytt 

äktenskapsförord som föreskrev att all egendom återigen skulle vara giftorättsgods. 

Efter ytterligare några år upprättade makarna en ny rättshandling som föreskrev att de 

tidigare äktenskapsförorden skulle upphävas. Dessutom innehöll den senaste rätts-

handlingen ett lagvalsavtal där tysk rätt hade valts. Makarna ville registrera rätts-

handlingen som ett nytt äktenskapsförord, och anförde för sitt yrkande att det följde av 

förarbetena till LIMF, att ett lagvalsavtal kan slutas i formen av ett äktenskapsförord.130 

Såväl TR som HovR nekade paret registrering av rättshandlingen som ett 

äktenskapsförord. HovR påpekade skillnaden som finns mellan ett äktenskapsförord och 

ett lagvalsavtal, vilka är de tre punkterna som listats ovan. HovR ansåg att ”såsom 

bestämmelserna avfattats” i 7 kap. 3 § finns inte något ”utrymme för att kunna behandla 

ett lagvalsavtal såsom ett äktenskapsförord”. Jag tolkar uttalandet som att HovR anser 

att ett nytt äktenskapsförord måste ändra egendomsordningen mellan makarna, och 

eftersom ett upphävande av det senaste äktenskapsförordet i det aktuella fallet inte 

medförde någon ändring av egendomsordningen, finns inte heller utrymme att enligt 

lagtexten registrera den nya rättshandlingen som ett äktenskapsförord. Vidare anför 

HovR att det av makarna åberopade uttalandet i förarbetena, inte kan gentemot 

lagtexten ”läggas till grund för att behandla lagvalsavtal som äktenskapsförord i ÄktB:s 

mening”. Dessutom påpekar HovR att ”det inte finns något påtagligt behov av att på det 

viset tänja lagen”. 

 

HD ändrade TR:s och HovR:s avgöranden och biföll makarnas yrkande om att 

registrera rättshandlingen som ett äktenskapsförord. I domen anför HD att makar måste 

ha rätt att genom ett nytt äktenskapsförord kunna upphäva tidigare äktenskapsförord. 

Det gäller även om det tidigare äktenskapsförordet föreskrev att all egendom skulle vara 

giftorättsgods, och även om en sådan möjlighet uttryckligen inte medges av lagtexten. 

HD ansåg vidare att det för övrigt inte kan ”bortses från att upphävande av ett 

																																																								
130 Makarna hänvisar till prop. 1989/90:87, s. 41. 
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äktenskapsförord som gått ut på giftorättsgemenskap i vissa situationer kan ha betydelse 

för förmögenhetsordningen”. Slutligen anför HD att ”det förhållandet att handlingen 

även innehåller avtal om lagval beträffande makarnas förmögenhetsordning”, inte 

påverkar bedömningen att handlingen kan registreras som ett äktenskapsförord.  

 

HD:s dom går, enligt min tolkning, inte på något sätt emot HovR:s bedömning om att 

ett lagvalsavtal inte kan likställas med ett äktenskapsförord enligt ÄktB. Menings-

skiljaktigheten mellan HovR:s och HD:s dom är snarare huruvida rättshandlingen kan 

ha betydelse för förmögenhetsordningen mellan makarna eller inte. När HD funnit att 

handlingen kan ha en sådan betydelse, är det ovidkommande om handlingen dessutom 

innehåller en lagvalsklausul. Något sådant hinder, att ha en lagvalsklausul i ett 

äktenskapsförord, förekommer nämligen inte i lagen. 

 

Ovanstående rättsfall klargör dock inte hur vi kan se på möjligheten att jämka ett 

lagvalsavtal som leder till ett oskäligt bodelningsresultat. Den svenska domstolen gör 

dock en tydlig distinktion mellan ett lagvalsavtal och ett äktenskapsförord enligt ÄktB. 

Men om domstolen hade gjort en liknande bedömning i en annan situation, där t.ex. en 

make riskerar att stå utan egendom efter en bodelning, går inte att svara på. Eventuellt 

går möjligheten att ana i HovR:s uttalande om ”behovet av att tänja lagen”. 

 

Om rättstillämparen jämkar ett oskäligt lagvalsavtal blir den i princip att betrakta som 

ett äktenskapsförord utan krav på registrering. Det skulle leda till en principiell 

diskriminering mot makar som upprättar ett äktenskapsförord med registreringskravet 

enligt 7 kap. 3 § ÄktB. Lagstiftarens syfte att skydda makar från att stå utan egendom 

efter en bodelning, kommer således att stå mot lagtextens formkrav på ett äktenskaps-

förord. 

 

En annan fråga är om jämkningsmöjligheten av ett lagvalsavtal kommer att vara lika 

stor som jämkningen av ett inhemskt äktenskapsförord utan någon utlandsanknytning. 

Lagstiftaren har nämligen visat förståelse för att bodelningsresultat vid tillämpningen av 

en utländsk lag kan avvika från en inhemsk bodelning. Vidare accepterar den svenska 

lagstiftaren att utländsk lag många gånger är ”grundad på värderingar och synsätt som 
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avviker från dem som vi har här i landet och att landets regler har utformats därefter”.131 

Skulle ett lagvalsavtal däremot inte kunna jämkas enligt 10 § LIMF och 12 kap. 3 § 

ÄktB, föreligger här ett problem då en del makar riskerar att råka illa ut till följd av att 

de skrivit under ett för dem ofördelaktigt lagvalsavtal.  

 

Sammantaget finner jag att det finns anledning att förtydliga lagtexten på så sätt att 

lagstiftaren tydligt anger att svensk domstol får jämka ett oskäligt bodelningsresultat till 

följd av tillämpningen av en utländsk lag, oavsett om det finns ett äktenskapsförord eller 

inte. I de senare diskussionerna i detta kapitel om ÄktB:s ställning i en EU-rättsakt, 

utgår jag från att svensk domstol kommer att kunna jämka ett lagvalsavtal enligt 12 kap. 

3 § ÄktB genom att ”tänja lagen”, för att undvika att en make står utan egendom efter 

ett äktenskap. Förutsättningen för att det ska kunna ske är dock att ÄktB:s skydds-

bestämmelser ges tillämpningsutrymme även i den kommande EU-rättsakten. Den 

viktigaste frågan är således om ÄktB:s bestämmelser är internationellt tvingande även i 

ett EU-rättsligt perspektiv (som jag behandlar i avsnitt 4.4.2). 

 

4.3 NÄF:s skydd mot oskäliga bodelningar 
Innan jag behandlar ställningen av ÄktB:s skyddsregler för bodelning i en framtida EU-

rättsakt, ska jag behandla deras ställning i NÄF. Som jag även nämner i avsnitt 4.4.2 har 

rätten för en make att ta över bostad enligt 11 kap. 8 § ÄktB i Luxemburgs 

kompromissförslag fått en särskild kommentar som leder till att denna bestämmelses 

ställning som internationellt tvingande blir orubblig. Av den anledningen är det högst 

sannolikt att bestämmelsen kommer att kunna betraktas som internationellt tvingande 

även i inomnordiska sammanhang. Därmed saknas betydelse att vidare diskutera denna 

bestämmelses ställning som internationellt tvingande i detta avsnitt. Vad gäller svenskt 

bodelningsförfarande utgör de så grundläggande principer inom svensk äktenskaps-

lagstiftning att jag istället har diskuterat dessa bestämmelser ur ett ordre public-

perspektiv i avsnitt 4.4.3. I detta avsnitt behandlas istället huruvida bestämmelserna i 12 

kap. 1 och 3 §§ ÄktB om jämkning kan betraktas som internationellt tvingande då NÄF 

är tillämplig lag. 

 

Som jag behandlade i avsnitt 2.5 kan identifieringen av en internationellt tvingande 

																																																								
131 Prop 1989/90:87, s. 54 f. 
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regel ske på olika sätt. Dels kan bestämmelsens tvingande karaktär framgå i en 

lagvalsregel, dels direkt av bestämmelsens ordalydelse. I oklara fall kan det bedömas 

utifrån lagtext, förarbeten och rättspraxis. I det senare fallet ska dock karakteriseringen 

av bestämmelser som internationellt tvingande ske restriktivt.132 

 

Av bestämmelsen i 9 § NÄF framgår att bodelning alltid ska avgöras enligt den lag som 

är tillämplig på makarnas förmögenhetsförhållanden. Det gäller även om makarna valt 

den tillämpliga genom ett lagvalsavtal. NÄF innehåller inga bestämmelser likt den i 10 

§ LIMF som ger reglerna i 12 kap. ÄktB internationellt tvingande status. Några formu-

leringar som skulle ge stöd för att ÄktB:s jämkningsregler ska betraktas som 

internationellt tvingande framgår inte heller i förarbeten till NÄF. 

 

Det faktum att ÄktB:s skyddsregler stadgats som internationellt tvingande i LIMF, 

skulle eventuellt kunna användas som argument för att de också kan ses som 

internationellt tvingande i NÄF. Men har lagstiftaren verkligen haft en sådan avsikt? 

Det som talar emot en sådan avsikt är att lagstiftaren har gjort en tydlig uppdelning 

mellan NÄF och LIMF. Av bestämmelsen i 1 § tredje stycket LIMF framgår att ”lagen 

gäller inte i den utsträckning något annat följer av en annan lag”. Med denna 

bestämmelse vill lagstiftaren understryka att bestämmelserna i LIMF inte kan tillämpas 

i NÄF.133 Det förefaller således vara ett medvetet ställningstagande av lagstiftaren att 

exkludera inomnordiska makar från bestämmelserna i LIMF. Därmed drar jag slutsatsen 

att bestämmelsen i 10 § LIMF som ”tvingar” rättstillämparna att alltid ge företräde för 

ÄktB:s jämkningsregler, oavsett tillämplig lag, inte är direkt tillämpliga på inom-

nordiska makar. 

 

I ÄktB förekommer ingen lagvalsregel som föreskriver att bestämmelserna i 12 kap. 

ÄktB alltid ska tillämpas. Det är således oklart om ÄktB:s jämkningsregler är inter-

nationellt tvingande regler eller inte. I dessa fall intar vi en restriktiv inställning och 

försöker bedöma deras karaktär utifrån rättspraxis.  

 

																																																								
132 Larsson (numera Linton), Konsumentskyddet över gränserna – särskilt inom EU, s. 328-330. 
133 Sayed, Karnov Internet, lag (1990:272) om internationella frågor rörande makars och sambors 
förmögenhetsförhållanden, not 6, den 24 mars 2016. 
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EU-domstolen har i ibland annat rättsfallet Unamar134 uttalat sig om definitionen av 

internationellt tvingande regler. Domstolen påpekar att när ”en medlemsstat kvalificerar 

nationella bestämmelser som internationellt tvingande regler” ska medlemsstaten ha 

”bedömt att det är nödvändigt att föreskriva att de ska gälla för alla personer som 

befinner sig inom denna medlemsstats territorium och för alla rättsförhållanden inom 

denna medlemsstat”.135 

 

I vare sig lagtext eller förarbeten till NÄF och ÄktB förekommer formuleringar som 

skulle antyda att jämkningsreglerna i 12 kap. ÄktB ska gälla alla personer och för alla 

rättsförhållanden i Sverige. Det finns snarare stöd för att hävda att den svenska 

lagstiftaren har gjort en tydlig markering att de tvingande bestämmelserna i LIMF inte 

ska tillämpas på inomnordiska makar. Mot den bakgrunden har jag svårt att komma 

fram till någon annan bedömning än att jämkningsreglerna i 12 kap. ÄktB inte kan 

betraktas som internationellt tvingande för inomnordiska makar. 

 

Låt säga att ett bodelningsresultat i Sverige till följd av att en annan nordisk lag 

tillämpas blir oskäligt. För att kunna bedöma konsekvenserna av ett lagvalsavtal enligt 

NÄF krävs en större komparativ studie av de nordiska äktenskapslagstiftningarna, vilket 

inte är inom ramen för denna uppsats syfte. Det går dock att konstatera att ÄktB:s 

jämkningsregler inte har fått någon tydlig plats i NÄF och inomnordiska makar. 

 

Vad utelämnandet av sådana viktiga bestämmelser i förordningen beror på går 

egentligen enbart att spekulera i. Det kan inte bero på att äktenskapslagstiftningen är så 

homogen mellan de nordiska länderna. Lagstiftarna har nämligen påpekat att skillnaden 

mellan de nordiska rättsordningarna är ett argument för att införa en gemensam 

lagstiftning, och göra det mer förutsebart för makarna vilket lands lag som kommer att 

tillämpas på deras förmögenhetsförhållanden. Det handlar nog snarare om att de 

nordiska länderna i övrigt är relativt homogena vad gäller kultur och samhällsnormer, 

varför man i en tillitsanda överlämnat stort tillämpningsutrymme åt varandra. 

Argumentet att lagstiftaren i NÄF inte har varit medveten om behovet av internationellt 

tvingande regler vid tidpunkten för lagens stiftande är svårt att hålla med om. LIMF 

																																																								
134 Mål C-184/12, United Antwerp Maritime Agencies (Unamar) v. Navigation Maritime Bulgare, dom 
den 17 oktober 2013, ECLI:EU:C:2013:663. 
135	Mål C-184/12, Unamar, p. 47.	



	

	 53	

med dess internationellt tvingande regler ändrades senast år 2001 och NÄF var föremål 

för en lagändring så sent som 2008, utan att någon internationellt tvingande regel 

infördes. 

 

Jag kan inte avstå från att kritisera det faktum att ÄktB:s jämkningsregler inte har 

stadgats som internationellt tvingande i NÄF. Här har lagstiftaren kategoriskt gjort 

jämkningsreglerna internationellt tvingande endast då utomnordisk rättsordning är 

tillämplig på makarnas förmögenhetsförhållanden. Enbart p.g.a. det faktum att det är 

våra grannländer vi har att göra med, är inte ett tillräckligt argument för att låta bli att 

begränsa den tillämpliga lagen mer än vad som nu gäller. Vår benägenhet att värna om 

vissa principer bör enligt min mening inte skilja sig åt beroende på om vi har att göra 

med Norge eller Turkiet. 

 

 

4.4. Kompromissförslagets skydd mot oskäliga bodelningar 
4.4.1 Tillämpningen av internationellt tvingande regler 

I artikel 22 i Luxemburgs kompromissförslag framgår att inget i förordningen ska 

begränsa tillämpningen av internationellt tvingande regler i domstolslandet. Vidare 

framgår att 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 deras tillämpning ”i alla situationer inom deras 

tillämpningsområde” oavsett vilket lands lag som annars hade tillämpats på makars 

förmögenhetsförhållanden. 

 

I kompromissförslagets ingresspunkt 24 f görs ett förtydligande av artikel 22. Här 

framgår att ”domstolar och andra behöriga myndigheter ges möjlighet att i undantagsfall 

tillämpa undantag på grundval av internationellt tvingande regler”. Som exempel på 

internationellt tvingade regler nämns endast skydd av familjebostad. Samtidigt 

understryks i slutet av ingressen att detta undantag att frångå den tillämpliga lagens 

bestämmelser måste tolkas snävt, för att inte rubba målet med förordningen som är 
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bland annat förutsebarhet avseende tillämpliga bestämmelser på makars förmögenhets-

förhållanden.136 

 

För att kunna tolka kompromissförslagets bestämmelser om internationellt tvingande 

regler, och förstå under vilka omständigheter som tillämpningen av dem kan vara 

aktuell, behöver vägledning sökas i andra EU-instrument och rättspraxis. 

 

I artikel 7.2 i Romkonventionen 137  finns en liknande bestämmelse som möjliggör 

tillämpningen av internationellt tvingande regler i domstolslandets lag. Denna 

bestämmelses tolkning i förhållande till artikel 3 Romkonventionen om lagval genom 

avtal behandlades i rättsfallet Unamar. 138  Belgisk domstol begärde ett förhands-

avgörande om huruvida en belgisk internationellt tvingande regel kunde tillämpas på det 

handelsagenturavtal som hade slutits mellan ett belgiskt och ett bulgariskt bolag, trots 

att det i avtalet uttryckligen framgick att bulgarisk rätt skulle vara tillämplig på avtalet. 

Den	 tvingande regeln i belgisk rätt vars tillämplighet skulle bedömas, innehöll ett 

starkare ekonomiskt skydd för handelsagenten, än det minimikrav som fanns i 

handelsagenturdirektivet 139  som både Belgien och Bulgarien hade införlivat i den 

nationella lagstiftningen.140 Den belgiska regeln föreskriver att en handelsagent, när ett 

avtal upphör, har rätt till ett kumulativt avgångsvederlag och ersättning för den skada 

han åsamkats. Ett skydd som alltså inte återfinns i minimikraven för 

handelsavtalsdirektivet, och framför allt inte förekommer i bulgarisk rätt. 

 

EU-domstolen gjorde ett antal förtydliganden i domen. Inledningsvis poängterar 

domstolen att de nationella domstolarna ”har ett stort område för skönsmässig 

bedömning när de beslutar inom vilka områden och av vilka skäl en bestämmelse i 

domstolslandets lag ska vara tvingande”.141 Denna ståndpunkt anser domstolen vidare är 

i linje med tidigare avgöranden som tolkat Rom I-förordningens bestämmelse i artikel 9 

om internationellt tvingande regler, som i princip motsvarar bestämmelsen i artikel 7 i 

																																																								
136 Se t.ex. ingresspunkterna 8a, 9, 16a, 18a och 31 i Luxemburgs kompromissförslag (14651/15 
JUSTCIV 276). 
137 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.  
138 Mål C-184/12, Unamar. 
139	Rådets direktiv 86/653/EEG av den 18 december 1986 om samordning av medlemsstaternas lagar 
rörande självständiga handelsagenter.	
140	Mål C-184/12, Unamar, p. 24-25.	
141	A.a.s., p. 31.	
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Romkonventionen.142  Samtidigt påpekar domstolen att möjligheten för de nationella 

domstolarna att tillämpa domstolslandets internationellt tvingande regler framför den 

avtalade lagen ”inte för den sakens skull är obegränsad”.143 Det minsta kravet är att de 

internationellt tvingande reglerna måste vara i enlighet med bestämmelserna i 

Europeiska unionens fördrag. De nationella domstolarnas bedömning av om en 

bestämmelse är internationellt tvingande eller ej, ska ”göras från fall till fall beroende 

på de skäl av allmänintresse som har legat till grund för antagandet”.144 För att en 

bestämmelse ska kunna betraktas som internationellt tvingande anser domstolen att 

medlemsstaten har föreskrivit ”att de ska gälla för alla personer som befinner sig inom 

denna medlemsstats territorium och för alla rättsförhållanden inom denna 

medlemsstat”.145 Vidare ska domstolarna vid denna bedömning ”beakta såväl lydelsen 

som den allmänna systematiken i den rättsakt som den tillhör”. 146  Lydelsen i den 

belgiska bestämmelsen om ersättningsskydd för en handelsagent är att ”med förbehåll 

för tillämpningen av de internationella konventioner som Belgien har ingått ska belgisk 

lag vara tillämplig och belgiska domstolar vara behöriga med avseende på all 

verksamhet som bedrivs av en handelsagent med huvudetablering i Belgien”.147 

 

Av EU-domstolens uttalanden såhär långt går att dra slutsatsen att om belgisk domstol 

finner att den belgiska bestämmelsen är så viktig att skydda ur ett allmänintresse, så får 

domstolen starkt stöd för att kvalificera denna bestämmelse som internationellt 

tvingande med hänsyn till bestämmelsens lydelse. Av lydelsen framgår klart och tydligt 

att lagstiftaren haft för avsikt att tillämpa denna bestämmelse på alla situationer där en 

handelsagent har huvudetablering i Belgien. Av den anledningen ser jag inga hinder mot 

att den belgiska domstolen tillämpar den belgiska bestämmelsen framför regeln i den 

avtalade lagen.  

 

4.4.2 Är ÄktB:s skyddsregler internationellt tvingande?  

Jag har i förevarande kapitel redogjort för ställningen av ÄktB:s bestämmelser i LIMF 

och NÄF. Det konstaterades att vissa av ÄktB:s bestämmelser inte har getts något 
																																																								
142 Se mål C-184/12, Unamar, p. 32 där domstolen hänvisar till målen Arblade m.fl. och till sin dom i 
målet Kommissionen mot Luxemburg. I dessa mål var dock domen inom ramen för ordre-public-
förbehållet. 
143 Mål C-184/12, Unamar, p. 36. 
144 A.a.s., p. 34. 
145 A.a.s., p 47. 
146 A.a.s., p. 35. 
147 A.a.s, p. 11-13 av vilka bestämmelserna i den aktuella belgiska lagen framgår. 
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tillämpningsutrymme i NÄF, medan de däremot i LIMF har tydlig status som 

internationellt tvingande regler. När bestämmelserna i den kommande EU-rättsakten om 

makars förmögenhetsförhållanden antagits kommer de i väsentlig utsträckning att 

ersätta bestämmelserna i LIMF.148 Av den anledningen borde det vara av väsentligt 

intresse för de svenska lagstiftarna och rättstillämparna att försöka förutse vilken 

ställning ÄktB:s skyddande och jämkande bestämmelser kommer att ha i det kommande 

fördjupande samarbetet, om bestämmelserna Luxemburgs kompromissförslag antas i sin 

nuvarande form. 

 

Med hänsyn till domen i fallet Unamar går det att konstatera att den svenska domstolen 

kommer att få avgöra huruvida ÄktB:s bestämmelser är av internationellt tvingande 

karaktär eller inte, när en tvist om internationella makars bodelning tas upp i Sverige 

efter att en EU-rättsakt trätt i kraft. Först och främst ska den svenska domstolen bedöma 

om det är av ett allmänintresse att skydda ÄktB:s bestämmelser. Det förefaller enligt 

mig sannolikt att den svenska domstolen kommer att bedöma ÄktB:s regel om 

bodelningsförfarandet, rätt för make att ta över en gemensam bostad vid bodelning, 

slevdelningsregeln och jämkning av äktenskapsförord som ett allmänintresse att skydda. 

Denna bedömning gör jag eftersom lagstiftaren har betonat deras betydelse i 

internationella sammanhang, genom att i LIMF ge dessa bestämmelser status som 

internationellt tvingande regler. 

 

Vad gäller bestämmelsen i 11 kap. 8 § ÄktB om den ena makens rätt att överta 

gemensam bostad, kommer den utan något hinder att godtas som internationellt 

tvingande regel efter att EU-rättsakten antagits, eftersom en sådan regel accepteras 

uttryckligen i kompromissförslagets ingresspunkt 24 f. I denna ingresspunkt ges just 

bestämmelser till skydd av familjs bostad som exempel på en internationellt tvingande 

regel. Det blir av den anledningen svårt att göra någon annan bedömning än att den 

bestämmelsen kan tillämpas av svensk domstol oavsett vilket lands lag som makarna 

har avtalat om.  

 

Bodelningsförfarandet enligt ÄktB utgör grundläggande rättigheter varför det förefaller 

högst sannolikt med aktualisering av ordre public-förbehållet, om innehållet i en 
																																																								
148	Sayed, Karnov Internet, lag (1990:272) om internationella frågor rörande makars och sambors 
förmögenhetsförhållanden, not 0, den 24 mars 2016.	
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utländsk lag t.ex. inte skulle ge makarna rätt till bodelning överhuvudtaget.149 Av den 

anledningen kommer någon vidare diskussion inte att föras huruvida dessa 

bestämmelser kommer att ha status som internationellt tvingande regler eller inte i ett 

EU-rättsligt perspektiv. Dessa bestämmelser ska som sagt istället diskuteras ur ett ordre 

public-perspektiv i avsnitt 4.4.3. 

 

Vad gäller skevdelningsregeln och möjligheten att jämka ett oskäligt äktenskapsförord 

enligt 12 kap. 1 oh 3 §§ ÄktB, anser jag dock att det finns större skäl till eftertanke för 

de svenska lagstiftarna. Låt säga att svensk domstol finner att skyddet för dessa två 

bestämmelser är av ett allmänintresse. Enligt bestämmelsen i artikel 22 i Luxemburgs 

kompromissförslag är definitionen av en internationellt tvingande regel, en sådan 

bestämmelse vars tillämpning landet  kräver i alla situationer i dess tillämpnings-

område, oavsett vilken lag som annars är tillämplig. Kräver då Sverige i alla situationer, 

oavsett vilken lag som är tillämplig, att skevdelningsregeln och jämkning av 

äktenskapsförord alltid ska tillämpas? Jag kan inte göra någon annan tolkning av ordet 

”alla”, än att det omfattar alla personer i landet, oavsett rättsförhållande och tillämplig 

lag. ”Alla” går enligt min mening inte att likställa med t.ex. ”i vissa situationer”, eller 

”under vissa omständigheter” eller liknande formuleringar som skulle ge utrymme för 

undantag. Svaret på frågan om Sverige alltid kräver tillämpning av skevdelningsregeln 

och jämkning av äktenskapsförord måste därför bli nej. 

 

Sett till ordalydelsen av ÄktB:s bestämmelser och lagstiftarens kommentarer i 

förarbetena till ÄktB förekommer inga sådana formuleringar eller avsikter. Det är en 

väsentlig skillnad jämfört med den belgiska bestämmelsen om ekonomiskt skydd för 

handelsagenter i fallet Unamar, där avsikterna att regeln skulle tillämpas på alla 

handelsagenter i landet tydligt framgick. Den belgiska lagstiftarens syfte att göra 

bestämmelsen internationellt tvingande framgår således enligt mig redan av 

bestämmelsens lydelse. 

 

Det mest slående är att skevdelningsregeln och regeln om jämkning av äktenskapsförord 

inte ges något tillämpningsutrymme i NÄF. Det utgör en viktig omständighet som 

underminerar möjligheterna för ÄktB:s bestämmelser att framstå som internationellt 

																																																								
149 Se även Bogdan, Svensk internationell privat- och processrätt, s. 186. 
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tvingande ur ett EU-rättsligt perspektiv, eftersom det av såväl Luxemburgs 

kompromissförslag som EU-domstolen framgår att en bestämmelse ska tillämpas av 

landets domstol i alla lägen, för att i ett EU-perspektiv bli betraktad som internationellt 

tvingande. 

 

Det enda som egentligen kan tala för att skevdelningsregeln och jämkning av 

äktenskapsförord  överhuvudtaget kan betraktas som internationellt tvingande är att de i 

LIMF ges status som internationellt tvingande. Det är således svårt att förutse hur de 

svenska domstolarna kommer att bedöma detta. Det talar dock, enligt min mening, emot 

att den svenska domstolen kan betrakta ÄktB:s jämkningsregler som internationellt 

tvingande eftersom: 

• de inte uppfyller kravet på internationellt tvingande regler enligt lydelsen i 

kompromissförslagets artikel 22 punkt 2, och enligt EU-domstolens definition 

av internationellt tvingande regler, 

• av ordalydelsen i ÄktB:s bestämmelser framgår inte något sådant syfte att ha 

dem som internationellt tvingande regler, 

• något tvingande syfte framgår inte av ÄktB:s förarbeten, 

 

Det finns således starkare argument för att inte betrakta dem som internationellt 

tvingande, än att betrakta dem som internationellt tvingande ur ett EU-rättsligt 

perspektiv. Sverige riskerar följaktligen att decimera skyddet för svaga makar och 

oskäliga bodelningsresultat, till att endast omfatta det skydd som framgår av 

bestämmelserna om bodelningsförfarande och makes rätt att överta gemensam 

egendom. Som jag behandlat ovan, behöver bestämmelserna om bodelningsförfarandet 

knappt vara till någon nytta om den tillämpliga lagen inte medger att makarnas 

egendom ska  delas enligt ett giftorättsgodssystem. I praktiken kan alltså det enda 

skyddet för en svagare make bli att denne får bo kvar i en bostad om han eller hon har 

större behov av den. Övertagandet av bostaden sker dock mot avräkning av annan 

egendom som den svaga maken i dessa situationer rimligen inte har. ”Tak över 

huvudet” är således det enda skydd som Sverige kommer att kunna garantera en make 

som av den andra maken övertalats till att välja en utländsk lag genom  att underteckna 

ett lagvalsavtal, såvida den svenska lagstiftaren inte vidtar åtgärder i samband med 

antagandet av en EU-rättsakt om makars förmögenhetsförhållanden. 
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Anledningen till att Sverige riskerar att hamna i den situationen är, enligt min mening, 

skillnaden i hur man kan karakterisera internationellt tvingande regler i Sverige och 

inom EU-rätten. EU-domstolen tycks ha satt ”ribban” för vad som kan betraktas som 

internationellt tvingande regel tämligen högt, sett ur ett svenskt perspektiv. Domstolen 

har påpekat att internationellt tvingande regler är sådana som medlemsstaten kräver i 

alla situationer. 150  Jag tolkar det som att EU-domstolen vill försäkra sig om att 

bestämmelser inte ges karaktären internationellt tvingande, när det ”faller den nationella 

domstolen in”, utan deras extraordinära betydelse ska tydligt framgå sedan tidigare. Det 

är i grunden en högst rimlig utgångspunkt för att bibehålla rättssäkerheten inom EU-

rätten. 

 

4.4.3 Oskäliga bodelningar och ordre public 

Eftersom jag i ovanstående avsnitt redan konstaterat att 11 kap. 8 § ÄktB, om makes rätt 

att överta gemensam bostad vid bodelning, kommer att kunna åberopas som en 

internationellt tvingande regel i ett EU-rättsligt perspektiv, saknas betydelse att vidare 

diskutera denna rättighet i ett ordre public-hänseende. Hur förhåller sig då ÄktB:s 

bestämmelser om bodelningsförfarande samt 12 kap. 1 och 3 § § ÄktB om jämkning av 

oskäliga bodelningar, sett ur ett ordre public-perspektiv? Kan de svenska domstolarna 

utesluta utländska bestämmelser i den tillämpliga lagen om deras tillämpning klart 

skulle åsidosätta de nyss nämnda bestämmelserna i ÄktB? 

 

Artikel 23 i Luxemburgs kompromissförslag innehåller en bestämmelse om ordre 

public. Det som framgår här är inte på något sätt annorlunda jämfört med hur liknande 

bestämmelser brukar formuleras inom IP-rätten. Här stadgas att tillämpningen av en 

bestämmelse i en utländsk rättsordning får vägras ”endast om en sådan tillämpning är 

uppenbart oförenlig med grunderna för domstolslandets rättsordning”. I 

kompromissförslagets ingresspunkt 25 förtydligas att ordre public-förbehållet inte får 

åberopas ”om detta strider mot Europeiska unionens stadga om de grundläggande 

rättigheterna, i synnerhet artikel 21 om principen om icke-diskriminering”. 

 

Frågan om ordre public-förbehållet mellan medlemsstater har aktualiserats i bland annat 

rättsfallet Krombach 151  från år 2000. Målet avsåg en tysk domstols möjlighet att 

																																																								
150 Jfr Larsson (numera Linton), Konsumentskyddet över gränserna– särskilt inom EU, s. 320. 
151 Mål C-7/98, Krombach v Bamberski , dom den 28 mars 2000, ECLI:EU:C:2000:164. 
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använda ordre public-förbehållet gentemot en fransk dom. En fransk domstol tillät inte 

(enligt fransk rätt) att en tysk medborgare (Krombach) fick företrädas av en advokat 

under rättegången, eftersom Krombach fysiskt inte själv var närvarade vid rättegången i 

Frankrike. Frågan gällde sålunda om den tyska domstolen kunde tillämpa ordre public-

förbehållet för att inte verkställa den franska domen, eftersom rättegången skett utan att 

den tilltalade på ett effektivt kunnat försvara sig. 

 

EU-domstolen uttalade att ordre public endast kan komma i fråga då verkställandet av 

en dom i en stat på ”ett oacceptabelt sätt skulle innebära en konflikt med rättsordningen 

i den stat där domen görs gällande, såtillvida att den kränker en grundläggande 

princip”. 152  Vad gäller rätten till försvarare anför domstolen vidare att det är en 

förutsättning för en opartisk rättegång och hör således till ”de grundläggande rättigheter 

som följer av medlemsstaternas gemensamma konstitutionella traditioner”, varför ordre 

public-förbehållet kan användas.153 

 

ÄktB:s bodelningsprocessuella regler har som nämnts redan givits status som 

internationellt tvingande i LIMF. Bestämmelsen i 9 kap. 1 § ÄktB som är den 

viktigaste, stadgar i princip att egendomen vid en äktenskapsskillnad ska delas genom 

en bodelning. Den stadgar rätten att erhålla en bodelning. Det är en så grundläggande 

bestämmelse att lagstiftaren i förarbetena har försäkrat sig om att åsidosättandet av 

denna rättighet kan aktualisera ordre public.154 Därmed kan svensk domstol åberopa 

ordre public-förbehållet även mot nordiska lagar som inte ger denna rättighet enligt 

NÄF. Det är därmed också ovidkommande om denna rättighet i övrigt kan betraktas 

som en internationellt tvingande regel eller inte. 

 

Vad gäller de övriga bestämmelserna i ÄktB om bodelningsförfarandet har lagstiftaren 

haft ambitionen att försäkra sig om att de ska kunna användas när de utländska reglerna 

är så artskilda, att det är blir svårt att få en bodelning verkställd i Sverige.155 De övriga 

förfarandereglerna i ÄktB blir därför enligt min mening också aktuella att tillämpa ur ett 

ordre public-perspektiv, eftersom det annars åsidosätter rätten att kunna få en bodelning 

verkställd i Sverige, vilket i sin tur kan anses strida mot svensk ordre public. 
																																																								
152 Mål C-7/98, Krombach v Bamberski, p. 37. 
153 A.a.s, p. 38 och 45. 
154 Prop. 1989/90:87, s. 48. Se även Bogdan, Svensk internationell privat- och processrätt, s. 186. 
155 Se prop. 1989/90:87 s. 49. 
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Användandet av ordre public-förbehållet ska som redan nämnts grundas på det resultat 

som riskeras om regeln i den utländska lagen tillämpas. 156  Om de utländska 

bestämmelserna om bodelningsförfarande är så avvikande från de svenska att de 

omöjliggör ett verkställande av bodelning i Sverige, har tillämpningen av den utländska 

lagen resulterat i att en grundläggande princip inom svensk rättsordning åsidosatts, 

vilket påkallar enligt min mening åberopandet av ordre public-förbehållet. Med detta 

sagt anser jag inte att alla utländska förfaranderegler per automatik kan uteslutas med 

hjälp av ordre public-förbehållet, utan endast i mån det krävs för att kunna få 

bodelningen verkställd i Sverige och skydda den grundläggande rätten inom svensk 

rättsordning att erhålla bodelning. 

 

I förarbeten har den svenska lagstiftaren undvikit att ge ett uttömmande svar på vilka av 

ÄktB:s bestämmelser som är att betrakta som grunderna i den svenska rättsordningen 

(med undantag för rätten att få bodelning), utan denna bedömning har lämnats åt 

domstolarna. 157  Lagstiftaren har dock kommenterat skillnaden mellan bestämmelser 

som har ordre public-karaktär och bestämmelser som har internationellt tvingande 

karaktär. Här understryker lagstiftaren ordre public-förbehållets snäva tillämpning och 

motiverar att det utöver ordre public behöver finnas ytterligare möjligheter att åberopa 

vissa av äktenskapsbalkens bestämmelser, och hänvisar bland annat till bestämmelserna 

i 12 kap. ÄktB om jämkning vid bodelning.158 Jag tolkar detta som att lagstiftaren anser 

att de i 12 kap. ÄktB förekommande bestämmelserna inte utgör grundläggande 

principer i den svenska rättsordningen, varför åsidosättandet av dem inte skulle innebära 

aktualisering av ordre public-förbehållet. 

 

Det innebär dock inte att ordre public-förbehållet är begränsat till att enbart skydda 

rätten till bodelning. Skulle exempelvis en bestämmelse i en utländsk lag ge större 

andelar till en man jämfört med kvinna, enbart p.g.a. deras könstillhörighet, skulle detta 

kunna aktualisera ordre public-förbehållet, eftersom det strider mot 2 kap. 13 § 

regeringsformen (1974:152) i vilken det framgår att ”lag eller annan föreskrift får inte 

innebära att någon missgynnas på grund av sitt kön”. Denna bestämmelse som ingår i 

den svenska grundlagen får anses vara en del av grunderna i den svenska rätts-

																																																								
156 Se avsnitt 2.4.1. 
157 Prop. 1989/90:87, s. 60. 
158 Prop. 1989/90:8,7 s. 25 f. 
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ordningen, varför åsidosättandet av sådana bestämmelser kan anses utgöra skäl att 

använda ordre public-förbehållet. Skulle det faktum att makarna genom ett lagvalsavtal 

valt den könsdiskriminerande rättsordningen ändra ställningstagandet? Det har ju 

tidigare ansetts att en individs yttersta önskemål i vissa situationer kan få gå före 

principerna för den egna rättsordningen (t.ex. när samma resultat kan uppnås med 

inhemska bestämmelser).159 I fråga om ett lagvalsavtal är det dock inte fråga om en 

individs yttersta vilja, utan det kan lika gärna vara en kompromiss, eller ett övertalande 

från andra maken som ligger bakom undertecknandet av avtalet.160 Av den anledningen 

anser jag inte att ett lagvalsavtal i dessa situationer kan utgöra grund för att inte tillämpa 

ordre public-förbehållet. 

 

Ordre public-förbehållet utgör således ett grundläggande skydd för svagare makar, men 

förbehållets skydd är tämligen trubbigt i den meningen att endast väldigt oskäliga 

förhållanden kan förhindras. Det hindrar dock inte att en svagare make oavsiktligt 

frånsagt sig stora delar av sin egendom genom att skriva under ett oförmånligt 

lagvalsavtal. 

 

4.5 Hur säkras skyddet mot oskäliga bodelningar inom EU? 
De grundläggande bestämmelserna vad gäller rätt att erhålla bodelning och rätt att 

överta en gemensam bostad för en make vid äktenskapsskillnad har redan behandlats. 

Några inskränkningar i dessa rättighetsbestämmelser skulle knappast kunna bli aktuellt 

vid en tvist. Det finns dock enligt min mening större anledning att fundera över hur vi 

ska kunna garantera att svensk domstol kan garantera jämkning av oskäliga bodelnings-

resultat, i synnerhet då en make riskerar att stå utan egendom efter en äktenskap-

sskillnad. Som tidigare diskuterats kan lagvalsavtalsfriheten missbrukas av en make 

som på olika sätt är starkare än den andra maken. Det är enligt min mening inte omöjligt 

för en make att övertala den andra maken att skriva under ett lagvalsavtal som för den 

senare maken är ofördelaktig. Med stor skillnad i utbildningsnivå eller helt enkelt den 

ena makens dominans i relationer är detta inte alls otänkbart. I en del fall behöver dock 

den ena maken inte nödvändigtvis vara ”svagare” än den andra maken, utan det kan röra 

sig om situationer där två jämlika makar upprättar ett äktenskapsförord som p.g.a. 

omständigheterna genom åren blir kraftigt ofördelaktigt för den ena maken som står 
																																																								
159 Se Sayed, Islam och arvsrätt i det mångkulturella Sverige, s. 371 f. 
160 Se ovan avsnitt 3.4.1.1 där individuell rättvisa diskuteras. 
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kvar utan någon egendom efter en äktenskapsskillnad. Exempelvis kan denna situation 

uppkomma om makarna genom ett äktenskapsförord villkorar att makarnas egendom 

ska vara deras enskilda, varefter den ena makens egendom kraftigt minskar i värde med 

åren. Om makarna har valt lagen i ett land som inte medger rätt till jämkning av 

äktenskapsförord, kommer i en sådan situation maken vars egendom kraftigt minskat att 

stå utan någon betydande egendom, kanske efter ett långt äktenskap med gemensamt 

ansvar för hushållet.  

 

Innan jag lämnar förslag på hur skyddet kan se ut mot oskäliga bodelningsresultat till 

följd av ett lagvalsavtal, är det av betydelse att beröra hur EU-domstolen ser på 

situationer där en medlemsstat vill tillämpa en internationellt tvingande regel mot en 

annan medlemsstat som har införlivat samma EU-direktiv i sin nationella lagstiftning. 

Det är av betydelse för hur exempelvis Sverige skulle kunna åberopa internationellt 

tvingande regler mot de 16 andra medlemsstater som också har för avsikt att anta en 

gemensam rättsakt.  

 

I rättsfallet Unamar som behandlades ovan, fick EU-domstolen ta ställning till just den 

frågan. I sin dom uttalar EU-domstolen att ”de nationella myndigheterna har således 

möjlighet att … utvidga såväl tillämpningsområdet som den skyddsnivå som föreskrivs 

i nämnda direktiv i syfte att försvara de intressen som de anser viktiga”.161 Vidare anför 

domstolen att bestämmelser med utvidgat skydd kan betraktas som tvingande regler och 

ersätta bestämmelser i den lag som parterna har valt, ”även om denna sistnämnda lag är 

lagen i en medlemsstat som har införlivat direktivet på ett korrekt sätt”. Min tolkning är 

således att Sverige kan utöka skyddet för svaga makar vid oskäliga bodelningsresultat, 

utan att det strider mot EU-rätten. EU-domstolen påtalar dock att dessa 

skyddsbestämmelser ska framgå av den nationella lagstiftningen i samband med att 

direktivet fullständigt harmoniseras. Om detta inte görs, utgår EU-domstolen från att 

medlemsstaten nöjer sig med de bestämmelser som framgår av direktivet och har inget 

intresse av att utöka skyddet för parterna i ett lagvalsavtal. I dessa situationer kan 

således en medlemsstat inte åberopa internationellt tvingande regler mot en annan 

medlemsstat vars lag har valts genom ett lagvalsavtal.162 Det är sålunda av stor vikt för 

svenska lagstiftare att fundera över hur lagstiftningen om makars förmögenhets-

																																																								
161 Mål C-184/12, Unamar, p. 41. 
162 A.a.s., p. 42 och 43. 
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förhållanden ska utformas i samband med antagandet av en EU-rättsakt, för att kunna 

erbjuda svagare makar ett fullgott skydd. 

 

Inför förslaget till lagändringar ska jag upprepa under vilka omständigheter som en 

bestämmelse kan betraktas som internationellt tvingande enligt EU-domstolens mening. 

1. Internationellt tvingande regler är sådana bestämmelser vars tillämpning staten 

kräver i alla situationer.  

2. Internationellt tvingande regler är sådana bestämmelser vars skyddsbehov är av 

ett allmänintresse i domstolslandet. 

3. Det är den nationella domstolen som avgör vad som är ett allmänintresse. 

4. Vid bedömningen av vad som är ett allmänintresse ska den nationella domstolen 

beakta lydelsen av bestämmelserna i den relevanta rättsakten. 

 

Mot bakgrund av dessa villkor kan lagstiftaren säkra skyddet för svagare makar på två 

sätt. 

1. Att genomföra direkta lagändringar av bestämmelserna i 12 kap. 1 och 3 § ÄktB. 

Lagtexten bör formuleras på ett sådant sätt att det uttryckligen ska framgå att 

dessa bestämmelser ska tillämpas i alla bodelningar som sker mellan två skilda 

makar i Sverige, oavsett vilka andra utländska anknytningar som makarna har 

eller haft, och oavsett vilket lands lag som för övrigt är tillämplig på 

bodelningen. Det ska gälla även om den tillämpliga lagen har valts genom ett 

giltigt lagvalsavtal. Till bestämmelsen i 12 kap. 3 § bör dessutom läggas en 

formulering om att jämkning av bodelningsresultatet också ska kunna ske om 

egendomsordningen mellan makarna ändrats genom andra rättshandlingar, t.ex. 

ett lagvalsavtal. 

2. Att till EU-rättsakten anta en kompletteringslag i vilken det tydligt bör framgå 

att 12 kap. 1 och 3 § ÄktB (och andra bestämmelser lagstiftaren är intresserad av 

att skydda, t.ex. jämkning av oskäligt lagvalsavtal) ska tillämpas i alla 

bodelningar som sker mellan två skilda makar i Sverige, oavsett vilka andra 

utländska anknytningar som makarna har eller haft, och oavsett vilket lands lag 

som i övrigt är tillämplig på bodelningen. Det ska gälla även om den tillämpliga 

lagen har valts genom ett giltigt lagvalsavtal i enlighet med EU-rättsakten. 
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Första alternativet skulle uppfylla kravet på att bestämmelsens tillämpning krävs i alla 

lägen och är i enlighet med lydelsen av artikel 22 om internationellt tvingande regler i 

Luxemburgs kompromissförslag. Eftersom EU-domstolen har fastställt att inter-

nationellt tvingande regler, för att betraktas som tvingande, måste ha funnits i samband 

med införlivandet av en förordning, är det högst sannolikt att ÄktB:s nya formuleringar 

skulle vara maktlösa mot våra nordiska grannar (eftersom konventionen som NÄF 

bygger på införlivades långt innan ändringarna i ÄktB:s bestämmelser). Efterhands-

konstruktioner av den egna lagen kan alltså inte utgöra skäl för att karaktärisera sina 

regler som internationellt tvingande gentemot andra medlemsländer som också antagit 

samma förordning. Med andra ord skulle de nya bestämmelserna i 12 kap. ÄktB inte 

kunna tillämpas om t.ex. makarna enligt NÄF har valt lagen i Finland. Det i sin tur leder 

till konstaterandet att de nya bestämmelserna inte skulle tillämpas i alla situationer, 

vilket skulle äventyra bestämmelsernas status som internationellt tvingande sett ur EU-

domstolens perspektiv. Det skulle helt enkelt kräva lagändringar även av NÄF för att 

kunna komma runt problemet, vilket får anses vara en mödosam process. 

 

Andra alternativet torde stå sig bättre mot lydelsen i kompromissförslagets artikel 22 

om att internationellt tvingande regler ska tillämpas i alla situationer, eftersom 

kompletteringslagen i princip får betraktas som en del av rättsakten, varför det direkt 

borde begränsa det krav som ställs i artikel 22 och möjliggöra tillämpningen av ÄktB:s 

skyddande bestämmelser. 
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5 Avslutning 
5.1 Sammanfattande slutsatser 
De befintliga svenska lagarna som reglerar internationella makars förmögenhets-

förhållanden utgörs av NÄF som tillämpas i förhållanden mellan nordiska makar, och 

LIMF som tillämpas på övriga makar med internationell anknytning. Det är högst 

sannolikt att en gemensam EU-rättsakt inom en inte alltför avlägsen framtid kommer att 

antas mellan 17 EU-medlemsstater, däribland Sverige. När en sådan rättsakt är antagen 

kommer de svenska domstolarna fortfarande att kunna tillämpa NÄF, medan 

bestämmelserna i LIMF i betydande grad kommer att ersättas av den nya EU-rättsakten, 

eventuellt tillsammans med kompletterande bestämmelser. 

 

Lagvalsfrihetens omfattning i den kommande EU-rättsakten skiljer sig inte väsentligt åt 

från den som finns i NÄF och LIMF. Det största problemet som identifierats med 

lagvalsbestämmelserna är hänförliga till hemvistkriteriet som är kopplat till lagvals-

friheten. En osäkerhetsfaktor är att hemvistbegreppet tidigare inte har definierats i 

relevant EU-förordning. Något EU-avgörande som tar sikte på hemvist hos vuxna i 

familjerätten saknas också. Därav råder en viss osäkerhet om hur hemvist kan komma 

att bedömas i den kommande EU-rättsakten om makars förmögenhetsförhållanden. 

Riskerna med att sakna en definition på hemvist hos vuxna i detta rättsområde är att 

rättssäkerheten inte kan garanteras. En viktig åtgärd för lagstiftaren i samband med 

antagandet av en rättsakt är således att införa en tydlig definition av hemvistbegreppet i 

rättsområdet makars förmögenhetsförhållanden. Inte minst har detta betydelse för 

rättssäkerheten kring lagvalsavtal vars främsta syfte är att nå god förutsebarhet i 

regleringen av makars förmögenhetsförhållanden. 

 

Det finns stora frågetecken kring hur stort skydd vi i Sverige egentligen kan erbjuda 

makar som av olika anledningar drabbas av oskäliga bodelningsresultat. Den enda 

lagstiftningen som erbjuder ett nästintill fullgott skydd är LIMF där flera av ÄktB:s 

skyddande bestämmelser uttryckligen givits status som internationellt tvingande, vilka 

kan användas av rättstillämparna om en bodelning riskerar att bli oskälig. Vad gäller 

NÄF däremot är det större osäkerhet kring hur mycket skydd vi i Sverige egentligen kan 

göra gällande vid oskäliga bodelningar där annan nordisk rättsordning har avtalats som 

tillämplig lag. Grundläggande principer som att erhålla bodelning och bodelnings-
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förrättare torde dock skyddas även bland inomnordiska förhållanden. Däremot finns det 

starka argument som talar för att ÄktB:s jämkningsregler enligt 12 kap. ÄktB inte 

kommer kunna tillämpas på inomnordiska  förhållanden. Huvudskälet till det är att 

dessa bestämmelser inte lever upp till EU-domstolens definition av internationellt 

tvingande regler. EU-domstolen tycks ha satt ”ribban” för vad som kan betraktas som 

internationellt tvingande regler högre än vad man är van vid i svensk rätt, åtminstone 

inom äktenskapsrätten. Det föreligger således ett tydligt behov av förstärkning av 

ÄktB:s bestämmelser, så att dem i fortsättningen även kan hävda sig i EU-rättsliga 

sammanhang. 

 

”Nivån” för kvalificering av bestämmelser som internationellt tvingande regler inom 

EU-rätten har även tydligt stadgats i Luxemburgs kompromissförslag som kommer att 

ligga till grund för den kommande rättsakten på området. Därmed finns det en 

påfallande risk för att ÄktB:s jämkningsregler inte kommer att kunna tillämpas när en 

sådan rättsakt är antagen. Det går dock att undvika denna situation genom att vidta 

åtgärder i samband med rättsaktens antagande. Viktigaste åtgärderna innefattar 

lagändringar där ÄktB:s bestämmelser förstärks med nya formuleringar, alternativt att 

införa kompletterande bestämmelser till rättsakten för att säkerställa ställningen av 

ÄktB:s skyddsregler som internationellt tvingande. 

 

5.2 Avslutande reflektioner 
Internationella makars förmögenhetsförhållanden står onekligen inför ett nytt rättsligt 

kapitel där majoriteten av EU:s medlemsländer är på väg mot en gemensam reglering. 

Det innebär inte att alla deltagande medlemsländer kommer att ha fullt harmoniserade 

lagstiftningar efter att en rättsakt antagits. Som jag har nämnt kan medlemsstaterna ha 

olika former av internationellt tvingande regler som deras domstol kommer att kunna 

åberopa. Förhoppningsvis är skillnaderna mellan medlemsländerna i detta avseende 

små, så att målet om förutsebarhet med den gemensamma rättsakten i högre 

utsträckning kan uppfyllas. 

 

Att en gemensam EU-förordning enhälligt inte kunde antas i nuläget speglar dock den 

eftersläpning som familjerätten har jämfört med andra rättsområden inom EU-rätten. 

Uppenbarligen är de moraliska uppfattningarna om synen på äktenskapliga relationer 
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fortfarande tämligen skilda inom unionen. Jag hoppas att de övriga medlemsstaterna 

som i nuläget håller sig utanför, så småningom kommer att ansluta sig till den EU-

rättsakt som förväntas antas inom kort. Ju fler medlemsstater som ansluter sig, desto 

bättre uppfylls målet med rättsakten, nämligen att ge ökad förutsebarhet för makars 

förmögenhetsförhållanden i Europa. 

 

Uppsatsens ämne om internationella makars lagvalsfrihet bottnar egentligen i frågan hur 

mycket samhället genom juridiken ska ”lägga sig i” makars ekonomiska ange-

lägenheter. Givetvis finns det bland människor olika åsikter om hur detta ingripande bör 

balanseras. Det kan försåts inte heller uteslutas att dessa åsikter kan komma att utgöra 

en avgörande faktor när ett avgörande är väldigt svårt. Vidare kan doktrin påverkas av 

rättspolitiskt intresserade författares personliga åsikter om hur man ser på argumenten 

för- och emot lagvalsfrihet. Efter att ha gått igenom uppsatsen kan läsaren möjligen ana 

en svagt kritisk ton mot lagvalsfriheten. Det är emellertid snarare frågan om 

uppfattningen att samhället har ett stort ansvar för att i möjligaste mån undvika att 

makar på oskäliga grunder går miste om egendom. Det är dock nyttigt med företrädare 

för olika ståndpunkter för att uppnå en välbalanserad lagstiftning. 

 

 

 

  



	

	 69	

Käll- och litteraturförteckning 
 
Offentligt tryck 
Propositioner 

Prop. 1986/87:1 om äktenskapsbalk m. m. 
 
Prop. 1989/90:87. Om vissa internationella frågor rörande makars 
förmögenhetsförhållanden. 
 
Prop. 2006/07:60. Modernare nordiska regler om makars förmögenhetsförhållanden. 
 

Statens offentliga utredningar 

SOU 1987:18. Internationella familjerättsfrågor, Slutbetänkande av 
familjelagssakkunniga, Stockholm 1987. 
 
SOU 2012:35, Stärkt skydd mot tvångsäktenskap och barnäktenskap, Stockholm 2012. 
 
Svenska regeringen 

Regeringens faktapromemoria 2010/11: FPM101, Förordning om internationella makars 
förmögenhetsförhållanden. 
 
Regeringens rådspromemoria, RIF dp. 6-7, 2015-11-23. 
 
Regeringens promemoria, Inför fördjupat samarbete CU december 2015 (slutlig), 2015-
12-16. 
 
EU:s institutioner 

KOM (2006) 400 slutlig, Grönbok om lagval i frågor om makars förmögenhets-
förhållanden, särskilt när det gäller domstols behörighet och ömsesidigt erkännande. 
 
KOM (2010) 603 slutlig, EU-medborgarskapet 2010 – Att undanröja hindren för EU-
medborgarnas möjligheter att utöva sina rättigheter. 
 
KOM (2011) 126, Förslag till rådets förordning om domstols behörighet, tillämplig lag 
samt erkännande och verkställighet i mål om makars förmögenhetsförhållanden. 
 
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. 
 
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. 



	

	 70	

 
15275/14 JUSTCIV 281, Förslag till rådets förordning om domstols behörighet, 
tillämplig lag samt erkännande och verkställighet i mål om makars förmögenhets-
förhållanden – Kompromisstext. 
 
15888/1/14 JUSTCIV 304, Förslag till rådets förordning om domstols behörighet, 
tillämplig lag samt erkännande och verkställighet i mål om makars förmögenhets-
förhållanden. – Lägesrapport. 
 
14651/15 JUSTCIV 276, Förslag till rådets förordning om domstols behörighet, 
tillämplig lag samt erkännande och verkställighet i mål om makars förmögenhets-
förhållanden – Politisk överenskommelse. 
 
COM (2016) 108 final, Proposal for a COUNCIL DECISION, authorising enhanced 
cooperation in the area of jurisdiction, applicable law and the recognition and 
enforcement of decisions on the property regimes of international couples, covering 
both matters of matrimonial property regimes and the property consequences of 
registered partnerships. 
 
 
 
Litteratur 
Agell, A & Brattström, M. Äktenskap, Samboende, Partnerskap. Femte upplagan. Iustus 
förlag AB, Uppsala 2011. 
 
Bergquist, U. Nordisk internationell privaträtt. En kommentar med tillägg till 
Internationell arvs- och bodelningsrätt. Norstedts Juridik AB, 2008. 
 
Bergquist, U. EU-förslag om makars förmögenhetsförhållanden, Advokaten nr 4 2011, 
årgång 77, s. 32-33. 
 
Bergström, CF. Introduktion till EU-rätten, upplaga 1, Studentlitteratur 2014. 
 
Bogdan, M. Individuella anställningsförhållanden i Sveriges nya internationella 
privaträtt — en översikt, SvJT 2001 s. 845-860. 
 
Bogdan, M. Svensk internationell privat- och processrätt, upplaga 8:1, Norstedts Juridik 
AB, 2014. 
 
Jänterä-Jareborg, M. Parstautonomi och efterlevande makes rättsställning. En 
internationellt-privaträttslig studie, Iustus förlag AB, Uppsala 1989. 
 
Jänterä-Jareborg, M. Egendomsförhållanden i internationella äktenskap. Om frihet att 
avtala om tillämplig lag samt om lagvalsfrihetens risker för make och borgenär, SvJT 
1994 s. 433-463. 
 
Jänterä-Jareborg, M. Internationellt tvingande civilrättsregler, fastighetsförmedling och 
konsumenter, SvJT 1995 s. 374-394. 
 



	

	 71	

Jänterä-Jareborg, M. Svensk domstol och utländsk rätt, En internationellt privat- och 
processrättslig studie, Iustus förlag AB, Uppsala 1997. 
 
Jänterä-Jareborg, M. Den internationella familjerätten i Europa, SvJT 2014, 226-243. 
 
Larsson (numera Linton), M. Konsumentskyddet över gränserna – särskilt inom EU, En 
studie i internationell privat- och processrätt, Iustus förlag AB, 2002. 
 
Sandgren, C. Rättsvetenskap för uppsatsförfattare, upplaga 3:1, Norstedts Juridik AB, 
2015. 
 
Sayed, M. Islam och arvsrätt i det mångkulturella Sverige. En internationellt privat-
rättslig och jämförande studie, Iustus förlag AB, Uppsala 2009.  
 
 
Elektroniska källor 

Sayed, M. Karnov Internet, lag (1990:272) om internationella frågor rörande makars 
och sambors förmögenhetsförhållanden, den 24 mars 2016. 
 
 
Rättspraxis 
Högsta domstolen 

NJA 1960 A 37 
 
NJA 1964 s. 1. 
 
NJA 1968 s. 126. 
 
NJA 1969 s. 301. 
 
NJA 1983 s. 359. 
 
NJA 1993 s. 583. 
 
NJA 1995 s. 238. 
 
NJA 1997 s. 706. 
 
NJA 1998 s. 467. 
 
NJA 2004 N 39 
 
NJA 2005 N 23 
 
NJA 2007 N 63 
 
NJA 2008 s. 660. 
 



	

	 72	

NJA 2011 s. 238. 
 
 
Hovrätten 

RH 1993:76. 
 
RH 2005:66. 
 
 
EU-domstolen 

Mål C-43/96, Kommissionen mot Frankrike, dom den 18 juni 1998,  
ECLI:EU:C:1997:537. 
 
Mål C-7/98, Krombach v Bamberski , dom den 28 mars 2000, ECLI:EU:C:2000:164. 
 
Mål C-38/98, Renault v. Maxicar, dom den 11 maj 2000, ECLI:EU:C:2000:225. 
 
Mål C-523/07, A, dom den 2 april 2009, ECLI:EU:C:2009:225. 
 
Mål C-497/10, Mercredi v. Chaffe, dom den 22 december 2010, ECLI:EU:C:2010:829. 
 
Mål C-583/11, P Inuit Tapiriit Kanatami m.fl. mot Europaparlamentet och rådet, dom 
den 17 januari 2013, ECLI:EU:C:2013:21. 
 
Mål C-184/12, United Antwerp Maritime Agencies (Unamar) v. Navigation Maritime 
Bulgare, dom den 17 oktober 2013, ECLI:EU:C:2013:663. 
 


