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Lag
om ändring i lagen (1904:26 s. 1) om vissa
internationella rättsförhållanden rörande
äktenskap och förmynderskap;
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Utkom från trycket
den 15 april 2004

utfärdad den 1 april 2004.
Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om lagen (1904:26 s. 1) om
vissa internationella rättsförhållanden rörande äktenskap och förmynderskap2
dels att 1 kap. 2, 3 och 10 §§ skall upphöra att gälla,
dels att 1 kap. 1 och 7 §§ skall ha följande lydelse,
dels att det i lagen skall införas en ny paragraf, 1 kap. 8 a §, av följande
lydelse.

1 kap.
1 §3 Vill en man och en kvinna ingå äktenskap inför en svensk myndighet,
skall det prövas om det finns något hinder mot äktenskapet enligt svensk lag.
Om varken mannen eller kvinnan är svensk medborgare eller har hemvist
i Sverige, skall det dessutom prövas att var och en av dem har rätt att ingå
äktenskapet enligt lagen i en efter eget val angiven stat där han respektive
hon antingen är medborgare eller har hemvist. Om båda begär det och det
finns särskilda skäl, får dock prövningen ske med tillämpning av enbart
svensk lag även i sådant fall.
7 §4 Äktenskap som ingåtts utom riket enligt främmande lag anses giltigt
till formen, om det är giltigt i den stat där det ingicks. Har äktenskap ingåtts
inför diplomatisk eller konsulär tjänsteman eller annan, som av främmande
stat förordnats att förrätta vigsel i annan främmande stat, anses äktenskapet
också giltigt till formen, om det är giltigt i den stat som meddelat förordnandet.
Även i annat fall än som avses i första stycket skall äktenskap som ingåtts
utom riket anses giltigt till formen, om det är giltigt i den eller de stater där
mannen och kvinnan var medborgare eller hade hemvist.
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8 a § Ett äktenskap som har ingåtts enligt utländsk lag erkänns inte i
Sverige
1. om det vid tidpunkten för äktenskapets ingående skulle ha funnits hinder mot det enligt svensk lag och minst en av parterna var svensk medborgare eller hade hemvist i Sverige eller
2. om det är sannolikt att det har ingåtts under tvång.
Vad som sägs i första stycket gäller inte om det finns särskilda skäl att erkänna äktenskapet.
1. Denna lag träder i kraft den 1 maj 2004. Bestämmelserna i 1 kap. 8 a §
tillämpas dock inte på äktenskap som har ingåtts före ikraftträdandet.
2. Bestämmelserna i 1 kap. 1 § i sin nya lydelse tillämpas även om hindersprövning har begärts före den 1 maj 2004.
3. Hindersprövning som gjorts före den 1 maj 2004 med tillämpning av
utländsk lag gäller inte för vigsel efter den 30 april 2004, om den person som
avser att ingå äktenskap är under 18 år eller fråga är om äktenskap mellan
halvsyskon.
På regeringens vägnar
THOMAS BODSTRÖM
Anita Wickström
(Justitiedepartementet)

2
Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00
Elanders Gotab, Stockholm 2004

