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Lag
om ändring i lagen (1990:272) om vissa
internationella frågor rörande makars
förmögenhetsförhållanden;

Utkom från trycket
den 18 december 2001

utfärdad den 6 december 2001.
Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om lagen (1990:272) om vissa
internationella frågor rörande makars förmögenhetsförhållanden
dels att rubriken närmast före nuvarande 11 § skall utgå,
dels att nuvarande 13–15 §§ skall betecknas 18–20 §§,
dels att rubriken till lagen samt 1 § och nya 20 § skall ha följande lydelse,
dels att det i lagen skall införas fem nya paragrafer, 13–17 §§ samt närmast före nya 13, 15, 16 och 20 §§ nya rubriker av följande lydelse,
dels att det i lagen närmast före 11 § samt nya 18 och 19 §§ skall införas
nya rubriker som skall lyda ”Hänsyn till tredje mans intressen”, ”Reservforum” respektive ”Hemvist”.
Lag (1990:272) om internationella frågor rörande makars och sambors
förmögenhetsförhållanden
1 § Denna lag är tillämplig på frågor om makars och sambors förmögenhetsförhållanden när det finns anknytning till en främmande stat. Vad som
sägs om sambor gäller sådana samboförhållanden där en ogift kvinna och en
ogift man bor tillsammans under äktenskapsliknande förhållanden.
Bestämmelserna i 2 § första stycket 1 och andra stycket, 5 § tredje
stycket, 6 § andra stycket och 8 § gäller inte för sambor. När lagen skall tilllämpas på samboförhållanden gäller i övrigt följande.
1. Vad som sägs i lagen om makar, blivande makar, äktenskapet och äktenskapets ingående eller motsvarande gäller sambor, blivande sambor, samboförhållandet respektive samboförhållandets inledande.
2. Vid tillämpningen av 9 § gäller 10–12 och 16–19 §§ lagen (1987:232)
om sambors gemensamma hem i stället för äktenskapsbalken. Vid tillämpningen av 10 § gäller 9 § lagen om sambors gemensamma hem i stället för
12 kap. äktenskapsbalken.
Lagen gäller inte i den mån något annat följer av en annan lag.
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Erkännande av utländska avgöranden
13 § Ett lagakraftvunnet avgörande om makars förmögenhetsförhållanden
av en utländsk domstol eller en annan myndighet eller av en bodelningsförrättare gäller i Sverige, om det har meddelats i
1. en stat vars lag enligt 3 eller 4 § var tillämplig på frågor om makarnas
förmögenhetsförhållanden eller
2. den stat där svaranden hade hemvist.
14 § Det utländska avgörandet gäller dock inte i Sverige, om
1. avgörandet har meddelats mot en part som inte har gått i svaromål och
som inte har fått kännedom om den väckta talan i tillräcklig tid för att kunna
svara i saken eller mot en part som annars inte har fått rimliga möjligheter att
föra sin talan i det utländska förfarandet,
2. avgörandet strider mot ett svenskt avgörande,
3. avgörandet strider mot ett här i landet gällande utländskt avgörande i ett
förfarande som började tidigare än det andra utländska förfarandet,
4. det i Sverige pågår ett förfarande som kan leda till ett motstridigt avgörande eller
5. det utomlands pågår ett förfarande som kan leda till ett motstridigt avgörande, såvida det förfarandet har börjat tidigare än det andra utländska förfarandet och kan antas leda till ett här i landet gällande avgörande.
Konkurrerande förfaranden
15 § Framställs ett yrkande om makars förmögenhetsförhållanden vid en
svensk domstol, när det redan pågår ett förfarande utomlands som kan leda
till ett motstridigt avgörande, skall talan avvisas om det kan antas att avgörandet i det utländska förfarandet blir gällande här i landet. I stället för att talan avvisas får målet eller ärendet förklaras vilande i avvaktan på ett lagakraftvunnet avgörande i det utländska förfarandet. Talan får prövas om det
finns särskilda skäl.
Verkställighet
16 § Ett utländskt domstolsavgörande som är verkställbart i domstolslandet och som gäller i Sverige får verkställas, om avgörandet har förklarats
verkställbart här.
Svea hovrätt prövar en ansökan om verkställbarhetsförklaring.
Till ansökningen skall bifogas avgörandet i original eller av behörig myndighet bestyrkt kopia och de ytterligare handlingar som hovrätten behöver
för sin prövning. Innan hovrätten prövar ansökningen skall sökandens motpart få tillfälle att yttra sig över den.
17 § Har hovrätten förklarat ett avgörande verkställbart, får avgörandet
verkställas på samma sätt som ett motsvarande svenskt avgörande som har
vunnit laga kraft, om inte Högsta domstolen efter överklagande beslutar om
annat. Föreskrifter om tvångsmedel i det utländska avgörandet skall inte tilllämpas.
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Ordre public
20 § En bestämmelse i en utländsk lag får inte tillämpas och ett utländskt
avgörande gäller inte i Sverige, om det skulle vara uppenbart oförenligt med
grunderna för den svenska rättsordningen att tillämpa bestämmelsen eller att
erkänna avgörandet.
1. Denna lag träder i kraft den 1 februari 2002.
2. Bestämmelserna medför inte att svensk domstols behörighet går förlorad beträffande en talan rörande sambors förmögenhetsförhållanden som
har väckts före ikraftträdandet.
3. Äldre rätt gäller fortfarande i fråga om tillämplig lag för en talan rörande sambors förmögenhetsförhållanden som har väckts före ikraftträdandet.
4. Har en för bodelning mellan sambor avgörande tidpunkt inträtt före
ikraftträdandet, tillämpas de nya bestämmelserna vid bodelningen bara på
frågor om bodelningens form och frågor som avses i 6 §.
5. En giltig rättshandling mellan sambor som företogs före ikraftträdandet
förlorar inte sin giltighet genom den nya lagen.
6. Bestämmelserna i 13, 14, 16 och 17 §§ tillämpas inte på avgöranden
som har meddelats före ikraftträdandet.
På regeringens vägnar
BRITTA LEJON
Dag Mattsson
(Justitiedepartementet)
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