
 

 

  

1 

Lagutskottets betänkande 
2001/02:LU4  

 
 
 

Internationella frågor om makars 
och sambors förmögenhetsför-
hållanden 

 

   

 

Utskottets förslag till riksdagsbeslut 

Internationella frågor om makars och sambors förmögenhets-
förhållanden 
Riksdagen antar regeringens förslag till 
1. lag om ändring i lagen (1990:272) om vissa internationella frågor rörande 
makars förmögenhetsförhållanden, 
2. lag om ändring i lagen (1987:813) om homosexuella sambor. 
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Tanja Linderborg  
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Propositionen och utskottets ställningstagande 

Lagen (1990:272) om vissa internationella frågor rörande makars förmögen-
hetsförhållanden innehåller bestämmelser om svensk domstols behörighet att 
pröva frågor om makars förmögenhetsförhållanden när det finns anknytning 
till ett annat land. Lagen reglerar också vilket lands lag som då skall tilläm-
pas.  

I propositionen föreslår regeringen att 1990 års lag skall göras tillämplig 
även för sambor. Enligt förslaget skall i stort sett samma regler gälla för sam-
bor som i dag gäller för makar i internationella frågor om förmögenhetsför-
hållanden. Regeringen föreslår också att det i lagen tas in bestämmelser om 
erkännande och verkställighet av utländska avgöranden om makars och sam-
bors förmögenhetsförhållanden. Vad som föreslås gälla för sambor i 1990 års 
lag skall enligt förslaget tillämpas även beträffande homosexuella sambor. 
Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 februari 2002. 

Regeringens förslag finns i bilaga 1 och lagförslagen i bilaga 2. 
De föreslagna lagändringarna grundar sig på dels betänkandet (SOU 

1987:18) Internationella familjerättsfrågor, dels departementspromemorian 
(Ds 1997:60) Vissa internationella frågor rörande sambors förmögenhetsför-
hållanden. Betänkandet och promemorian har remissbehandlats. 
Propositionen har inte föranlett något motionsyrkande. Utskottet föreslår att 
riksdagen antar lagförslagen. 
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BILAGA 1 

Förteckning över behandlade förslag 

Propositionen 
I proposition 2000/01:148 föreslår regeringen (Justitiedepartementet) – efter 
hörande av Lagrådet – att riksdagen antar de i propositionen framlagda för-
slagen till 

1. lag om ändring i lagen (1990:272) om vissa internationella frågor rö-
rande makars förmögenhetsförhållanden,  

2. lag om ändring i lagen (1987:813) om homosexuella sambor. 
Lagförslagen finns i bilaga 2 till betänkandet. 
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BILAGA 2 

Regeringens lagförslag 

1 Förslag till lag om ändring i lagen (1990:272) om 
vissa internationella frågor rörande makars förmögen-
hetsförhållanden 
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2 Förslag till lag om ändring i lagen (1987:813) om 
homosexuella sambor 
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