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Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om lagen (1990:272) om internationella frågor rörande makars och sambors förmögenhetsförhållanden2
dels att 1, 2 och 7 §§ ska ha följande lydelse,
dels att det ska införas två nya paragrafer, 2 a och 5 a §§, av följande lydelse.
1 §3 Denna lag är tillämplig på frågor om makars och sambors förmögenhetsförhållanden när det finns anknytning till en främmande stat. Lagen gäller
endast sådana samboförhållanden där ingen av samborna är gift.
Bestämmelserna i 2 § första stycket 1, 5 § tredje stycket, 6 § andra stycket
och 8 § gäller inte för sambor. När lagen ska tillämpas på samboförhållanden
gäller i övrigt följande:
1. Det 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 16–18 och 22–25 §§ sambolagen
(2003:376) i stället för äktenskapsbalken. Vid tillämpningen av 10 § gäller
15 § sambolagen i stället för 12 kap. äktenskapsbalken.
Lagen gäller inte i den utsträckning något annat följer av en annan lag.
2 § En fråga om makars förmögenhetsförhållanden får tas upp av svensk
domstol
1. om frågan har samband med ett äktenskapsmål i Sverige,
2. om svaranden har hemvist i Sverige,
3. om käranden har hemvist i Sverige och svensk lag enligt 3 eller 4 § är
tillämplig på makarnas förmögenhetsförhållanden,
4. om frågan rör egendom i Sverige, eller
5. om svaranden i en uppkommen fråga har godtagit att saken prövas i Sverige eller har gått i svaromål i saken utan invändning om domstolens behörighet.
Om frågan gäller bodelning med anledning av en makes död tillämpas 2 a §
i stället för första stycket.
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2 a § En fråga om bodelning med anledning av en makes död får tas upp av
svensk domstol
1. om den avlidne maken hade hemvist i Sverige,
2. i fall som anges i 2 § första stycket 2, 3 och 5, eller
3. på begäran av den efterlevande maken om svensk domstol, i andra fall
än som avses i 1, är behörig att ta upp en fråga om arv efter den avlidne enligt
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, i den ursprungliga lydelsen.
5 a § En utländsk bodelning med anledning av en makes död ska anses giltig till formen, om den uppfyller formkraven enligt
1. den lag som var tillämplig på makarnas förmögenhetsförhållanden,
2. lagen i den stat där den förrättades, eller
3. lagen i den stat där den avlidne hade hemvist eller var medborgare.
7 § Vid en bodelning ska makarnas samtliga tillgångar och skulder i Sverige
och utomlands beaktas, om inte något annat följer av den lag som är tillämplig
på makarnas förmögenhetsförhållanden. Vid lottläggningen bör en make i
första hand tilldelas egendom som tillhör honom eller henne utomlands.
Om det finns egendom i ett främmande land och det kan antas att bodelningen inte kommer att gälla i det landet, får bodelningen begränsas till att
gälla en viss del av makarnas egendom. En sådan begränsning får dock inte
göras, om någon av makarna med rimliga skäl motsätter sig det.
Vid en bodelning med anledning av en makes död ska det beaktas vad som
tillkommit den efterlevande maken vid motsvarande förrättning efter den
döde utomlands.
Denna lag träder i kraft den 17 augusti 2015.
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