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Sammanfattning 

Skilsmässor har blivit allt vanligare i Sverige. År 2009 upplöstes 22 211 äktenskap 

på grund av skilsmässa. Det framgår av 9 kap. 1 § ÄktB att all egendom som makar-

na innehar gemensamt ska delas lika, den s.k. likadelningsprincipen. Lagen nämner 

dock inte huruvida egendom belägen i utlandet ingår i bodelningen eller inte.  

Förutom ÄktB förekommer det två andra lagar som behandlar makarnas förmögen-

hetsförhållanden om det finns anknytning till en främmande stat. Den ena avser för-

mögenhetsförhållandet mellan makar där båda makarna är och vid äktenskapets in-

gående var medborgare i en nordisk stat samt att vid äktenskapets ingående tagit 

hemvist i en och samma nordiska stat, NÄF. Den andra avser förmögenhetsförhål-

landen mellan makar som blivit nordiska medborgare först efter äktenskapets ingå-

ende eller fall då de inte tog hemvist i ett nordiskt land vid äktenskapets ingående, 

LIMF. Bestämmelserna i lagarna innehåller lagvalsregler som anger den tillämpliga 

lagen.  

Då svenska makar har egendom i utlandet som är föremål för bodelning vid en 

skilsmässa är LIMF det enda hjälpmedlet makarna har då den innehåller särskilda 

bestämmelser om bodelning som inte återfinns i NÄF, lex generalis vs lex specialis. 

LIMF stadgar att makarna alltid har tillgång till det svenska bodelningsförfarandet 

även om den materiella lagstiftningen i utlandet är den tillämpliga lagen på makarnas 

förmögenhetsförhållanden. Bestämmelserna som däremot styr det materiella slutre-

sultatet kan dock begränsas av den utländska lagstiftnigen. Hit hör regler som anger 

vilken egendom ska ingå i bodelning och hur andelarna beräknas. Denna uppsats ska 

ge läsaren ett svar på när de svenska bodelningsreglerna är tillämpliga vid gränsöver-

skridande bodelningar. 
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Abstract 

The purpose of this essay is to investigate whether joint accommodation and house-

holds located in a foreign country is included in the term material property in the 

Swedish material law or if it is limited to include only property located or situated in 

Sweden. In additional to the material law there is two essential acts which deal which 

partners capital relationship due to the marriage dissolution. One deals with the ma-

terial relationships between Nordic marriages and the other one between non-Nordic 

marriages. This thesis elucidates the adaptation of both acts and clarifies which law 

is the applicable one in each scenario. 
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1 Inledning 

 

1.1 Bakgrund 

Människan har sedan lång tid tillbaka haft en tendens att vilja utforska det okända. Det 

har bidragit till att människor från olika länder och ursprung har varit tvungna att in-

teragera med varandra och därmed skapat olika slag av relationer. Den ständiga teknik-

utvecklingen har underlättat mycket för människorna runt om i världen att bibehålla re-

lationer och även utveckla nya. Något som dock ofta förbises av parterna är de rättsliga 

följderna av relationerna. Ett typexempel är äktenskapet och dess rättsverkningar vid en 

eventuell upplösning.  

I äktenskapsbalken (1987:230), ÄktB, är det i 1 kap. 5 § stadgat att vid en upplösning av 

ett äktenskap - som kan uppstå vid ena makens död eller vid skilsmässa - ska makarnas 

egendom fördelas lika mellan dem genom bodelning. Lagstiftaren kräver dock inte att 

egendomen fördelas om makarna endast har enskild egendom och ingen av makarna 

kräver att få överta bostad eller bohag från den andra maken enligt 9 kap. 1 § ÄktB.  

Enligt statistiska centralbyråns siffror för år 2009 invandrade 102 280 människor till 

Sverige, medan 39 240 människor utvandrade.
1
 Enligt samma statistisk för år 2009 in-

gicks det 48 033 äktenskap i Sverige. På grund av skilsmässa upplöstes 22 211 äkten-

skap, det är nästan hälften av antalet ingångna äktenskap.  

Makar som har invandrat till Sverige kan i sin ägo ha egendom i utlandet som de kan ha 

införskaffat gemensamt under äktenskapet eller innan äktenskapets ingående. Vid äk-

tenskapets upplösning ska en fördelning av egendomen ske. Det kan dock uppstå pro-

blem då makarna inte har en aning om vilka lagar och regler det är som gäller vid 

gränsöverskridande bodelningar.  

Enligt vilket lands lag ska tillgångarna värderas? Är de överhuvudtaget inkluderade i 

bodelningen eller är de utanför den svenska definitionen av gemensam bostad och 

gemensamt bohag? Denna uppsats ska försöka besvara frågorna genom att studera den 

relevanta lagstiftningen på området. 

                                                 
1
 http://www.scb.se/Pages/TableAndChart____26046.aspx tillgänglig den 22 april 2010. 

http://www.scb.se/Pages/TableAndChart____26046.aspx
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1.2 Syfte och avgränsning 

Uppsatsens syfte är att utreda om gemensam bostad eller gemensamt bohag belägna i 

utlandet ingår i ÄktB:s benämning av giftorättsgods. Uppsatsen kommer även att be-

handla de svenska lagvalsreglerna som gäller vid bodelning på grund av skilsmässa 

samt därmed förknippade problem som kan uppstå vid internationellt familjerättsliga 

tvister. Det ska också utredas enligt vilket lands lagstiftning giftorättsgodset värderas 

och hur informationen samlas.  

Med hänsyn till tidsaspekten och uppsatsens storlek kommer samboförhållanden inte att 

behandlas. Uppsatsen kommer inte heller att beröra bodelning vid ena makens död dock 

kommer relevant lagstiftning på området nämnas där det befunnits vara av relevans för 

ämnet. Av den internordiska lagstiftningen kommer 1934 års konvention som resultera-

de i lagen (1935:44) om dödsbo efter dansk, finsk, isländsk eller norsk medborgare, som 

hade hemvist här i riket m.m, lagen (1935:45) om kvarlåtenskap efter den som hade 

hemvist i Danmark, Finland, Island eller Norge och lagen (1935:46) om tillsyn i vissa 

fall å oskiftat dödsbo efter medborgare i Danmark, Finland, Island eller Norge inte att 

belysas i denna uppsats då de berör arvsförhållanden.  

Beträffande EU-rätten på området pågår det för närvarande ett arbete under benämning-

en Rom III om val av tillämplig lag vid skilsmässor
2
, som omfattar det materiella områ-

det. När arbetet beräknas vara avslutat är fortfarande oklart. Uppsatsens omfattar därför 

inte Rom III.  

1.3 Metod och material 

Metoden för uppsatsen kommer att vara komparativ. Det innebär att det kommer ske en 

jämförelse kring vilka lagvalsregler som är tillämpliga på makarnas förmögenhetsför-

hållanden. Problemen med lagvalsreglerna kommer att behandlas. Vissa inslag i uppsat-

sen kommer emellertid att vara deskriptiva för att ge en förklaring på vissa av den inter-

nationella privaträttens säregna uttryck. 

För att tolka lagstiftningen på området har ledning främst hämtats i förarbeten. Även 

doktrin är av betydelse. Rättspraxis har tillika använts. 

                                                 
2
 http://www.eu-upplysningen.se/Amnesomraden/Civilratt/Lagvalsregler/Rom-III-om-val-av-tillamplig-

lag-vid-skilsmassor/ tillgänglig den 29 april 2010. 

http://www.eu-upplysningen.se/Amnesomraden/Civilratt/Lagvalsregler/Rom-III-om-val-av-tillamplig-lag-vid-skilsmassor/
http://www.eu-upplysningen.se/Amnesomraden/Civilratt/Lagvalsregler/Rom-III-om-val-av-tillamplig-lag-vid-skilsmassor/
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2 Giftorätten enligt ÄktB 

2.1 Olika typer av egendom 

Egendom som inbegrips i bodelningen är giftorättsgods. Giftorättsgods är en benämning 

som har funnits länge i den svenska lagstiftningen. Andelsbräkningen var dock inte 

hälften av giftorätten som det är idag. Det väsentliga genombrottet för giftorätten ägde 

rum 1845 då stadslagens - lagen som tillämpades i städerna - andelsfördelning av 

giftorätten började gälla för hela riket inklusive folket på landsbygden. Giftorättsgodset 

skulle med andra ord fördelas med lika andelar vid en eventuell bodelning.
3
 Enligt 

landsrätten - lagen som tillämpades på landsbygden - tillhörde 1/3 av det gemensamma 

boet kvinnan och 2/3 mannen. Giftorättsgodset bestod av både fast och lös egendom 

som förvärvats gemensamt. Fast egendom som förvärvats före äktenskapets ingående 

eller som tillskiftats endera maken genom arv utgjorde dock enskild egendom. Även 

morgongåvan
4
 utgjorde enskild egendom men likaså den skulle förvaltas av mannen och 

betalades inte till hustrun förrän vid mannens frånfälle. Enligt stadslagen utgjorde all 

egendom giftorättsgods och den skulle fördelas lika mellan makarna.
5
  

ÄktB anger inte huruvida egendom som är belägen i utlandet ingår i bodelningen eller 

ej. Bestämmelserna i balken är mer av en allmän karaktär. Lagen är från 1989 och ersat-

te 1920 års giftermålsbalk. Balkens huvudsakliga syfte var att makarnas inbördes ställ-

ning skulle utjämnas. Den skulle bland annat innebära en rättvisare fördelning av ma-

karnas egendom vid äktenskapets upplösning genom äktenskapsskillnad.
6
  

ÄktB innehåller förklaringar på allmänna begrepp och uttryck som återfinns i andra la-

gar. Även dessa behandlar äktenskapets ingående och upplösning samt makarnas inbör-

des förmögenhetsförhållanden. I förevarande kapitel kommer det att ges en förklaring 

samt en redogörelse för ÄktB:s generella regler som avser svenska makar.  

                                                 
3
 Inger, Svensk rättshistoria, Malmö 1997, s. 200. 

4
 Morgongåva är en gåva som mannen ger sin hustru på morgonen efter bröllopsnatten. Syftet med gåvan 

var att det skulle trygga hustruns eventuella änkedom. 

5
 Inger, Svensk rättshistoria, Malmö 1997, s. 24 

6
 Regeringens proposition 1986/87:1 s.1 om äktenskapsbalk m.m. 
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I ÄktB delas egendomen in i två typer av ägodelar: giftorättsgods och enskild egendom. 

Det finns även en tredje typ av egendom som i doktrinen kallas för egendom av särskilt 

slag. 

2.2 Giftorättsgods 

Giftorättsgods är all egendom som inte utgör enskild egendom enligt 7 kap. 1 § ÄktB. 

Vad som ingår i giftorättsgodset är bostad och bohag som var i makarnas ägo fram till 

den dag talan om äktenskapsskillnad väcktes hos tingsrätten. Makarna är då skyldiga att 

redovisa och lämna alla uppgifter om sin egendom och egendom som den ena maken 

har tagit hand om men som tillhör den andra maken, se 9 kap. 2-3 §§ ÄktB.  

Bodelningen ska förrättas gemensamt av makarna då äktenskapet upplöses men om nå-

gon av makarna begär det kan den även förrättas samtidigt som målet om äktenskaps-

skillnad pågår. När bodelningen är avklarad ska en handling upprättas som skrivs under 

av både makarna. Handlingen innehåller uppgifter om vad vardera maken har erhållit 

genom bodelningen, se 4-5 §§ ÄktB. 

2.3 Enskild egendom 

Enskild egendom är egendom som blivit enskild genom äktenskapsförord eller som ena 

maken erhållit genom testamente, gåva eller arv med det villkoret att det är den makens 

enskilda egendom, se 7 kap. 2 § p. 1-4 ÄktB. Egendom som gjorts till enskild genom 

äktenskapsförord kan dock ingå i bodelningen om makarna kommer överens om det vid 

bodelningen enligt 10 kap. 4 § 1-2 st. ÄktB.  

Försäkring eller pension som den ena maken erhållit genom ett förmånstagarförordnan-

de från någon annan än den andra maken utgör enskild egendom om det ingår ett villkor 

att egendomen ska vara mottagarens enskilda, se 7 kap. 2 § p. 5 ÄktB. Egendom som 

trätt i stället för enskild egendom som avses i p. 1-4 utgör också enskild egendom om 

inte annat är föreskrivet, se 7 kap 2 § p. 6 ÄktB. 
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2.4 Egendom av särskilt slag 

Det förekommer en tredje typ av ägodelar som undantas från bodelning. I doktrinen be-

nämns den typen av egendom som egendom av särskilt slag.
7
 ÄktB definition av ägode-

larna är dock ”[r]ättigheter som inte kan överlåtas eller som i annat fall är av personlig 

art […]”. Det ska även ”[…]strida mot vad som gäller för rättigheten” om den skulle in-

kluderas i bodelningen, se 10 kap. 3 § 1 st. ÄktB. Dessa typer av rättigheter är bland an-

nat rätt till lön och pension.
8
 Även i 14 § jaktlagen (1987:259) är det förbjudet att upplå-

ta eller överlåta jakträtt utan fastighetsägarens samtycke, det gäller även i fråga om bo-

delning. 

En rättighet som är av personlig art är exempelvis upphovsrätten. Den ideella rätten som 

innefattas i upphovsrätten anses vara av personlig karaktär för upphovsmannen därför 

bör den inte ingå i bodelningen. Vad som dock är av betydelse är huruvida upphovs-

mannen publicerat verket eller inte. Den ekonomiska vinsten som uppkommer kan 

komma att inkluderas i bodelningen precis som vilken förmögenhet som helst, 1-3 §§ 

lag (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk.   

2.5 Gemensam bostad och gemensamt bohag 

ÄktB definition av gemensam bostad är fast egendom, byggnad eller del av byggnad 

som någon av makarna äger eller hyr och som är avsedd som ett gemensamt hem för 

makarna och egendomen används huvudsakligen för detta ändamål, se 7 kap. 4 § 1 st. 

ÄktB. I ÄktB:s bestämmelser preciseras uttrycket gemensamt bohag till att inkludera 

möbler, hushållsmaskiner och annat inre lösöre som är avsett att innehas gemensamt i 

det gemensamma hemmet. I propositionen anges det att annat lösöre även innefattar lin-

ne, textiler, konst och prydnadsföremål, radio- och TV- apparater och annan liknande 

elektrisk utrustning, köksutrustning samt böcker. Det kan dock inte göras en fullständig 

lista på vad som utgör gemensamt bohag. Vad som däremot kan ge vägledning är att 

begreppet innefattar allt som normalt kan förekomma i ett hem.
9
  

                                                 
7
 Agell, Brattström, Äktenskap, samboende partnerskap, Västerås 2009, s. 103. 

8
 Prop. 1986/87:1 s 161-162. 

9
 Prop. 1986/87:1 s.133. 
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Det finns dock egendom som är utesluten från begreppet gemensam bostad och gemen-

samt bohag. Det är fråga om egendom som används av den ena maken för fritidsända-

mål men även bohag som används uteslutande av den ena maken. I propositionen anges 

det att benämningen inte innefattar kläder som på grund av sin egenskap anses vara ute-

slutande den ena makens egendom. Begreppet avser i stället egendom som kan använ-

das av andra familjemedlemmar men som faktiskt tillhör och används enbart av den ena 

maken.
10

  

Bostad som används av den ena maken för fritidsändamål och som inte utgör perma-

nentbostad är utesluten från definitionen gemensam bostad. Det kan med andra ord fin-

nas en bostad förutom den permanenta bostaden som endast är avsedd för fritidsända-

mål. Exempel på bohag som är avsedda för fritidsändamål är hobbyredskap, idrottsut-

rustning men även samlingar av föremål. Det ska särskilt erinras om att uttrycken 

gemensam bostad och gemensamt bohag inte innebär att egendomen måste innehas med 

samäganderätt. Bestämmelsens innebörd är att egendomen ifråga ska vara avsedd att 

användas av både makarna gemensamt.
11

 

Egendom som är av personlig art, som kläder eller personliga presenter kan, efter en 

skälighetsbedömning, uteslutas från bodelningen, se 10 kap. 2 § ÄktB. 

En make som vill överta gemensam bostad eller gemensamt bohag från den andra ma-

ken får lov att göra det efter en skälighetsbedömning. Vid bedömningen vad gäller bo-

staden ska det tas speciell hänsyn till vilken av makarna som har ensam vårdnad om 

barnen. Det anses vara ett accepterat skäl för att överta bostaden. Annars ska en helhets-

bedömning ske och övertaganderätten ska gälla endast om det med hänsyn till omstän-

digheterna i övrigt framstår som skäligt, se 11 kap. 8 § ÄktB. Denna princip gäller dock 

inte egendom som blivit enskild enligt 7 kap. 2 § 1st. p. 2-4 ÄktB. 

En bodelning som leder till ett orimligt resultat kan jämkas i den mån det anses skäligt i 

förhållande till äktenskapets längd, makarnas ekonomiska förhållande och omständighe-

terna i övrigt. Det innebär att en make som ska överlämna egendom till den andra ma-

                                                 
10

 Prop. 1986/87:1 s. 133. 

11
 Prop. 1986/87:1 s. 134-135. 
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ken inte behöver göra det om det anses vara oskäligt med tanke på kriterierna i bestäm-

melsen, se 12 kap. 1 § ÄktB.
12

   

  

                                                 
12

 För en mer omfattande motivering se prop. 1986/87:1 s.184-190. 
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3 Den tillämpliga lagen 

3.1 Allmänt 

3.1.1 Lagvalsregler för inom- och utomnordiska förhållanden 

De lagvalsregler som reglerar äktenskapet vid dess ingående och upplösning samt för-

mögenhetsförhållandet makarna emellan när det finns anknytning till en främmande stat 

och som kommer att utredas i denna uppsats är lagen (1990:272) om internationella frå-

gor rörande makars och sambors förmögenhetsförhållanden, LIMF, förordningen 

(1931:429) om vissa internationella rättsförhållanden rörande äktenskap, adoption och 

förmyndarskap, NÄF, och lagen (1904:26 s.1) om vissa rättsförhållanden rörande äkten-

skap och förmyndarskap, IÄL.  

Makarna kan välja att vid en eventuell tvist välja den rättsordning som de anser ger det 

bästa resultatet, det benämns partsautonomi. Bestämmelserna om partsautonomin i NÄF 

och LIMF är dock begränsade till att endast avse den lagen makarna har rimlig anknyt-

ning till genom hemvist eller medborgarskap.
13

 Det kan även vara så att makarna inte 

har tänkt på att de har förevarande möjlighet att välja en tillämplig lag på sina inbördes 

förmögenhetsförhållanden. Det är inte ovanligt att makarnas kunskap om partsautono-

min oftast uppkommer i efterhand eller i samband med bodelningsförfarandet. 

I det fall makarna inte har valt en tillämplig lag på sina inbördes förmögenhetsförhål-

landen ska domstolen i den stat där talan väcktes välja vilken stats rättsordning som ska 

lösa tvisten enligt där tillämpliga lagvalsregler. Det senaste alternativet benämns det ob-

jektiva lagvalet och resulterar i att den tillämpliga rättsordningen blir den stat makarna 

har sin närmaste anknytning till. 

Ofta pekar de svenska lagvalsreglerna på den svenska eller en utländsk rättsordning som 

tillämplig. Ett par exempel som kan ge läsaren en bättre bild är bland annat bestämmel-

sen i 3 kap. 6 § IÄL som fastställer att frågor angående vårdnaden om och underhåll till 

barn ska prövas enligt svensk lag om barnet vistas här i riket. Bestämmelsen ger uttryck 

för att den tillämpliga lagen är den svenska lagen.  

                                                 
13

 Regeringens proposition 1989/90:87 s. 24 om vissa internationella frågor rörande makars förmögen-

hetsförhållanden och regeringens proposition 2006/07:60 s. 11 om modernare nordiska regler om ma-

kars förmögenhetsförhållanden. 
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Ett annat exempel är 1 kap. 7 § 1 st. IÄL där det stadgas att äktenskap som ingåtts utom 

riket enligt främmande lag anses giltiga till formen om äktenskapet är giltigt enligt den 

stat det ingicks. 

Bogdan beskriver sakläget som en fråga om ”sammanstötningar mellan rättsordningarna 

i de länder till vilka rättsförhållandet har någon anknytning […]”.
14

 Benämningen kolli-

sionsregler innebär inte att det föreligger en konflikt mellan rättsordningarna. Det är i 

stället en fråga om flera tillämpliga rättsordningar och att någon av dem bör väljas.  

En fråga som har diskuterats väldigt mycket i den svenska doktrinen är huruvida dom-

stolarna självmant, ex officio, ska tillämpa den svenska lagen eller den utländska lagen 

då ingen av parterna har åberopat de svenska kollisionsreglerna eller den utländska lag-

stiftningen som tillämplig rättsordning.
15

  

För att besvara denna fråga har man valt att skilja mellan dispositiva respektive indispo-

sitiva mål. Dispositiva mål är mål där förlikning om saken är tillåten. Hit hör i princip 

alla förmögenhetsrättsliga mål. I indispositiva mål är det däremot otillåtet med förlik-

ning, oftast på grund av att målen är för betydelsefulla för den enskilda eller samhället. 

Att utröna om en bestämmelse är dispositiv eller inte är inte svårt då det som regel 

framgår av den materiella lagstiftningen. 

Bogdan anser att det inte är möjligt att urskilja dispositiva från indispositiva mål förrän 

den tillämpliga lagen har fastställts. Huruvida ett mål är dispositivt eller indispositivt 

framgår av den materiella lagstiftningen i respektive land. Därför kan parterna i målet 

inte i förväg veta om förlikning i målet är tillåten eller inte förrän den tillämpliga lagen i 

målet säkerställs. Ett mål som är dispositivt i Sverige kan samtidigt vara indispositivt i 

ett främmande land. Det ska med andra ord först säkerställas vilken lag som är tillämp-

lig i målet och sedan avgöra målets rubricering som dispositiv eller indospositiv.
16

  

                                                 
14

 Bogdan, Internationell privat- och processrätt, Vällingby 2008, s.27. 

15
 Jänterä-Jareborg, Partsautonomi och efterlevande makes rättsställning, en internationellt privaträttslig 

studie, Uppsala 1989 s. 31och Bogdan, Internationell privat- och processrätt, Vällingby 2008, s. 40. 

16
 Bogdan, Internationell privat- och processrätt, Vällingby 2008, s. 46.  
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3.1.2 Det objektiva lagvalet 

3.1.2.1 Den närmaste anknytningens princip 

Det är allmänt erkänt att avtal ska underkastas den rättsordning det har närmast anknyt-

ning till om parterna själva inte har valt tillämplig lag.
17

 Domstolen använder sig av ob-

jektiva kriterier vid utredningen av makarnas närmaste anknytning varför benämningen 

det objektiva lagvalet används. Vilka faktorer som är av betydelse för avgörandet måste 

utredas i det enskilda fallet. Att en part har hemvist i Sverige är inte tillräckliga skäl för 

att avgöra tvisten enligt svensk rätt. 

De svenska lagvalsreglerna kan hänvisa till respektive makes domicilstat eller också na-

tionalitetsstat som tillämplig rättsordning, se 1 kap. 7 § 2 st. IÄL. Den förstnämnda sta-

ten utgör det land makarna har hemvist i medan nationalitetsstaten utgör det land par-

terna är medborgare i. 

3.1.2.2 Domicilprincipen  

Vissa lagvalsregler använder domicilprincipen för att avgöra lagvalet. I rättegångsbal-

kens 10 kap. 1 § 2 st. är det lagstadgat att svarandens hemvist anses vara i den ort där 

han är folkbokförd. Av rättspraxis framgår att en person som är folkbokförd i Sverige 

inte ger den direkta innebörden att denne har hemvist i Sverige för internationellrättsliga 

ändamål.
18

 Med anledning av detta infördes år 1973 en definition i 7 kap. 2 § IÄL som 

innebar att en person som är bosatt i viss stat ska anses vid tillämpningen av IÄL ha 

hemvist där om bosättningen med hänsyn till vistelsens varaktighet och omständighe-

terna i övrigt måste anses stadigvarande. Trots att definitionen endast är tillämplig på 

regler som har direkt samband med IÄL ska enligt förarbeten definitionen vara vägle-

dande även utanför IÄL:s tillämpningsområde för att så långt som möjligt frambringa 

                                                 
17

 Jänterä-Jareborg, Partsautonomi och efterlevande makes rättsställning, en internationellt privaträttslig 

studie, Uppsala 1989, s. 48, Bogdan, Internationell privat- och processrätt, Vällingby 2008, s. 27, Prop. 

1989/90:87 s.16, Betänkande av utredningen om internationella faderskapsfrågor SOU 1983:25 s. 101 

och Slutbetänkande av familjelagssakkunniga om internationella familjefrågor SOU 1987:18 s. 108.  

18
 Pålsson, Svensk rättspraxis i internationella familje- och arvsrätt, Stockholm 2006, s. 25. Där hänvisas 

det till ett flertal rättsfall där domstolen har varit inkonsekvent i sin bedömning huruvida personen ifrå-

ga, trots att denna är folkbokförd i Sverige, har sitt hemvist i Sverige eller inte. Se bland annat NJA 

1965 s. 351 där den svenska domstolen ansåg att denne var behörig domstol att ta upp en av frånskild 

make- vilken är svensk medborgare med hemvist här i riket- instämd talan om jämkning av underhålls-

bidrag till barn som vi den tidpunkten har hemvist i Förenta staterna. 
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ett enhetligt hemvistbegrepp inom den internationella familjelagstiftningen.
19

 Precis 

samma definition finns i 19 § LIMF.  

Definitionen i 7 kap. 2 § IÄL och 19 § LIMF anger att två rekvisit ska vara uppfyllda 

för att personen i fråga ska anses ha hemvist i ett visst land. Det första rekvisitet som är 

ett objektivt sådant innebär att personen ifråga ska ha bosatt sig i ett nytt land. Det andra 

rekvisitet som är ett subjektivt sådant innebär att bosättningen ska vara stadigvarande. 

Personen i fråga ska ha flyttat från ett land till ett annat med avsikt att stanna i landet. 

Avsikten att stanna i det nya landet behöver dock inte vara för all framtid. Det bör räcka 

med att personen i fråga har för avsikt att tills vidare stanna i landet och inte har några 

definitiva planer på att lämna landet.
20

 

Domicilprincipen är dominerande i till exempel Danmark, Island, Norge, Storbritannien 

och USA. I början av 1990-talet var Sverige ett av de länder som endast tillämpade na-

tionalitetsprincipen, det är väldigt uppenbart i IÄL och 1912 års lag om vissa internatio-

nella rättsförhållanden rörande äktenskaps rättsverkningar, hädanefter IÄR.
 21

  

3.1.2.3 Nationalitetsprincipen 

Det är inte ovanligt att medborgarskapet i stället för hemvisten ofta förekommer som 

anknytningsfaktor vid fastställandet av tillämplig lag inom den internationella privaträt-

ten. Att fastställa en persons medborgarskap kan ställa till med nästan lika mycket pro-

blem som att fastställa en persons hemvist. Problemen kan förekomma då personen i 

fråga har mer än ett medborgarkap eller att denna överhuvudtaget inte är medborgare i 

någon stat, exempelvis statslösa. 

I 1973 års proposition till IÄL kom kommittén fram till att företräde inte kan ges till nå-

gon av principerna på grund av Sveriges förbindelser med länder som tillämpar båda 

                                                 
19

 Prop. 1989/90:87 s. 58-60, Regeringens proposition 1982/83:38 s. 12 om internationella namnregler 

och Regeringens proposition 1984/85:124 s. 40-42 om internationella faderskapsfrågor m.m. 

20
 Prop. 1989/90:87 s. 59, Bogdan, Internationell privat- och processrätt, Vällingby 2008, s. 152 samt 

Pålsson, Svensk rättspraxis i internationella familje- och arvsrätt, Stockholm 2006, s. 24-28. 

21
 Prop. 1989/90:87 s. 16.  
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principerna i sin lagstiftning.
22

 Tidigare har nationalitetsprincipen varit avgörande för 

att fastställa vilket lands lag som ska tillämpas i fallet. Med anledning av domicilprinci-

pens dominans i de nordiska konventionerna på 1930-talet
23

 har principen blivit allt 

vanligare i den svenska internationella privaträtten vad gäller fastställandet av tillämplig 

lag.
24

 Det beror på att det är lättare att fastställa domicilstaten till skillnad från nationali-

tetsstaten. Många personer i Sverige behåller sitt utländska medborgarskap även om vis-

telsen i Sverige är mycket lång. Det kan leda till att personen ifråga får dubbla medbor-

garskap. Även kriterierna för att erhålla ett medborgarskap skiljer sig i de olika länder-

na. Nationalitetsprincipen är dominerande i de kontinentaleuropeiska länderna, exem-

pelvis Grekland, Italien, Spanien, Tyskland, Österrike och i flera östeuropeiska stater. 

3.1.3 Det subjektiva lagvalet  

Det finns en internationellt erkänd princip på området för makars förmögenhetsförhål-

landen som innebär att parterna kan välja vilket lands lag som ska tillämpas på ett upp-

rättat avtal, den s.k. partsautonomin.
25

 Det innebär att svenska makar kan avtala om att 

till exempel tillämpa den tyska lagens motsvarighet för ÄktB i stället för den svenska 

ÄktB. Den lagstiftning som parterna väljer ska existera i dagens rättsordning. Det inne-

bär att parterna inte kan välja ett lands lag så som den såg ut som för 100 år sedan. 

Dessutom kan parterna avtala om att en del av avtalet ska underkastas ett lands lagstift-

ning samtidigt som en annan del ska underkastas ett annat lands lagstiftning.
26

  

Den allmänna uppfattningen är att de svenska domstolarna är skyldiga att ex officio till-

lämpa utländsk lagstiftning i enlighet med vad som följer av de svenska lagvalsreglerna. 

Detta synsätt är dock enligt Pålsson och Jänterä-Jareborg väldigt generellt och förenk-

                                                 
22

 Kungl. Majt:s proposition 1973:158 med förslag till lag om ändring i lagen (1904:26 s. 1) om vissa in-

ternationella rättsförhållande rörande äktenskap och förmyndarskap m.m. s. 78. 

23
 Se avsnitten 3.2.1.1. för en utförligare beskrivning av de nordiska konventionerna på 1930-talet. 

24
 Regeringens proposition 2003/04:48 s. 16 åtgärder mot barnäktenskap och tvångsäktenskap, Bogdan, 

Internationell privat- och processrätt, Vällingby 2008, s. 149. 

25
 Jänterä-Jareborg, Partsautonomi och efterlevande makes rättsställning, en internationellt privaträttslig 

studie, Uppsala 1989 s. 26-27. Se även Bogdan, Internationell privat- och processrätt, Vällingby 2008, 

s. 254. 

26
 Bogdan, Internationell privat- och processrätt, Vällingby 2008, s. 255. 
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lat.
27

 Författarna menar att det förekommer i dispositiva och indispositiva lagbestäm-

melser att utländsk rätt endast ska tillämpas om någon av parterna åberopat denna.
28

 

Författarna anser även att domstolarna förbiser sambanden mellan partsautonomin och 

de förutsättningar som resulterar att utländsk lag blir tillämplig. Rättspraxis visar att 

domstolarna ofta förbiser parternas vilja att tillämpa den svenska lagstiftningen. Dom-

stolarna tillämpar i stället utländsk rätt ex officio trots parternas överenskommelse. I det 

indispositiva målet, NJA 1962 s. 123, valde domstolen att förbise parternas vilja att till-

lämpa svensk lagstiftning. HD ansåg i stället att den tillämpliga rättsordningen var den 

italienska. Samma utfall finns i NJA 1973 s. 57 där parterna hade kommit överens om 

att avtalet skulle underkastas svensk lag. HD fann att tysk lag var den tillämpliga lagen 

utan att ta hänsyn till den överenskommelse som fanns mellan makarna. Med anledning 

av uppsatsens omfattning och tidsaspekten kommer dock dispositiva och indispositiva 

mål i det följande lämnas därhän. 

3.2 Relevant lagstiftning 

I förevarande kapitel kommer det att redogöras för vilka typer av rättskällor som är re-

levanta för att avgöra vilket lands lag som ska tillämpas i ett utlandsanknutet fall, den så 

kallade lagvalsfrågan. ÄktB ger inte svar på om utländskt giftorättsgods ingår i den 

svenska bodelningsförrättningen eller inte. Det finns i stället två andra lagar som be-

handlar denna fråga, nämligen NÄF och LIMF. Den förstnämnda avser förmögenhets-

förhållandet mellan makar där båda makarna är och vid äktenskapets ingående var med-

borgare i en nordisk stat samt att vid äktenskapets ingående tagit hemvist i en och sam-

ma nordiska stat. Den sistnämnda avser förmögenhetsförhållanden mellan makar som 

blivit nordiska medborgare först efter äktenskapets ingående eller fall då de inte tog 

hemvist i ett nordiskt land vid äktenskapets ingående. 

                                                 
27

 Se Jänterä-Jareborg, Partsautonomi och efterlevande makes rättsställning, en internationellt privaträtts-

lig studie, Uppsala 1989, s. 32 och Pålsson, Svensk rättspraxis i internationella familje- och arvsrätt, 

Stockholm 2006, s. 40. 

28
 1§ 1st. Förordning (1931:429) om vissa internationella rättsförhållanden rörande äktenskap, adoption 

och förmyndarskap och 3 kap. 4§ 2 och 3 st. lag (1904:26 s.1) om vissa internationella rättsförhållanden 

rörande äktenskap och förmyndarskap. 
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3.2.1 NÄF 

3.2.1.1 Lagens tillämpningsområde 

De nordiska länderna, Sverige, Finland, Norge Island och Danmark, ingick två konven-

tioner på 1930-talet. Den första konventionen ingicks 1931 i Stockholm och genomför-

des i svensk rätt i NÄF. Den andra konventionen som rör arvsförhållanden slöts 1934 i 

Köpenhamn. Den sistnämnda konventionen resulterade i tre lagar som genomfördes i 

svensk rätt, nämligen lagen (1935:44) om dödsbo efter dansk, finsk, isländsk eller norsk 

medborgare, som hade hemvist här i riket m.m., lagen (1935:45) om kvarlåtenskap efter 

den som hade hemvist i Danmark, Finland, Island eller Norge och lagen (1935:46) om 

tillsyn i vissa fall å oskiftat dödsbo efter medborgare i Danmark, Finland, Island eller 

Norge.
29

  

I den internordiska lagstiftningen från 1930-talet är domicilprincipen härskande för ma-

kars förmögenhetsförhållanden och arv. Den tillämpliga lagen är lagen i det land ma-

karna har hemvist. För Danmark, Island och Norge innebar inte detta ett så stort pro-

blem då de, som det har framgått ovan, redan tillämpade domicilprincipen i sin lagstift-

ning. För Sveriges del innebar 1930 års konventioner en tillämpning av både domicil- 

och nationalitetsprincipen.
30

 

Enligt 2a § NÄF är bestämmelserna i 3-5 §§ om makarnas förmögenhetsförhållanden 

endast tillämpliga om båda 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 dem fördragsslutande staterna. 

                                                 
29

 Jänterä-Jareborg, Partsautonomi och efterlevande makes rättsställning, en internationellt privaträttslig 

studie, Uppsala 1989 s. 272. 

30
 Prop. 1989/90:87 s.16 
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Stadgandet innebär att NÄF inte är tillämplig på makarnas förmögenhetsförhållande om 

makarna blev nordiska medborgare efter äktenskapets ingående eller att de inte tog 

hemvist i ett nordiskt land vid äktenskapets ingående. Vid sådana omständigheter ska 

LIMF i stället tillämpas. I propositionen anges det att begreppet hemvist ska ha samma 

betydelse som i 19 § LIMF.
31

  

3.2.1.2 Det objektiva lagvalet 

Då makarna inte avtalat om tillämplig lag på sina inbördes förmögenhetsförhållanden i 

äktenskapet ska lagen i den stat där makarna tog hemvist när de gifte sig anses tillämp-

lig, se 3a § 1 st. LIMF. Om makarna har bytt hemvist till en annan nordisk stat och bo-

satt sig där i minst två år eller om makarna haft hemvist i den staten tidigare under äk-

tenskapet eller om makarna är medborgare i den staten ska den statens lag bedömas som 

tillämplig lag, 3a § 2 st. NÄF.  

Frågor om bodelning ska avgöras enligt den lag som är tillämplig på makarnas förmö-

genhetsförhållanden, 9 § 1 st. NÄF. Det innebär att vid en eventuell tvist om föredel-

ningen av makarnas gemensamma egendom ska det lands lag tillämpas som bestämmel-

serna i 2a-5 §§ hänvisar till.    

3.2.1.3 Det subjektiva lagvalet 

Makarnas rätt att välja tillämplig lag på sina inbördes förmögenhetsförhållanden i äk-

tenskapet anges i 3 § NÄF. Avtalet kommer i sådana fall att ligga till grund för den ge-

mensamma ekonomiska upplösning som sker i samband med äktenskapsskillnad. Lag-

valet är bindande för makarna och kan inte dras tillbaka genom att en av makarna åter-

kallar det. För att de berörda parterna ska veta om att den andra har en avsikt att återkal-

la avtalet måste återkallelse ske gemensamt. Dessutom ska avtalet avse makarnas egen-

dom i sin helhet. Det innebär att all egendom ska vara underkastad samma lands lag och 

kan inte vara uppdelade på olika lagar.
32

 

Partsautonomin i 3 § NÄF är inte obegränsad. Avtalet är giltigt endast om det avser la-

gen i ett nordiskt land där någon av makarna hade hemvist eller var medborgare när av-

talet ingicks. Avtalet är även giltigt om det avser lagen i den nordiska stat där de båda 

                                                 
31

 Prop. 2006/07:60 s.17. 

32
 Prop. a.a. s. 18. 
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senast samtidigt hade hemvist om makarna gemensamt eller enskilt under äktenskapet 

tagit hemvist i en annan nordisk stat än den där de tog hemvist när de gifte sig.  

Ett annat krav som avgör avtalets giltighet är att avtalet inte strider mot 3b-4 §§ NÄF 

som bland annat anger en makes behörighet att råda över fast egendom och att ett byte 

av tillämplig lag inte inverkar på rättsverkningarna av en rättshandling som har företa-

gits före bytet.  

Motiveringen till varför valet av tillämplig lag begränsas till att endast avse den stat 

makarna har närmast anknytning till är bland annat att maken på så sätt inte kan välja 

vilken rättsordning som helst som tillämplig då det kan leda till att kvinnan i förhållan-

det missgynnas. Därför anser lagstiftaren att problemet som uppstår vid sådana lag-

valsmöjligheter skulle minskas om lagvalet begränsades till att endast avse rättsord-

ningar som makar har en närmare anknytning till.
33

 

Något som bör uppmärksammas är stadgandet i 4 § 2 st. NÄF där det uttryckligen före-

skrivs att ett lagvalsavtal ska vara skriftligt till formen om det ska bedömas enligt 

svensk lag. I förarbetena till lagstiftningen har angivits att avtalet inte behöver upprättas 

i någon speciell form, det kan framgå av ett äktenskapsförord eller en annan handling.
34

 

Observera att ett äktenskapsförord upprättat mellan makar som har hemvist i Sverige 

ska registreras enligt bestämmelserna i 7 kap. 3 § tredje stycket ÄktB för att gälla mot 

tredje man.  

Läsaren bör skilja mellan giltigheten av bestämmelserna i och giltigheten till formen av 

en rättshandling eller ett äktenskapsförord. Giltigheten av ett äktenskapsförords innehåll 

bedöms enligt den lag som ska tillämpas på makarnas förmögenhetsförhållanden när 

frågan blir aktuell, 3c § 2 st. NÄF. Bestämmelsen gäller äktenskapsförordets materiella 

giltighet vilket bland annat avser frågan om det är möjligt att avtala om ett visst inne-

håll. Däremot är ett lagvalsavtal eller ett äktenskapsförord giltigt till formen om de upp-

fyller formkraven i 3 eller 3a §§ eller lagen i en fördragsslutande stat där makarna eller 

en av de var medborgare, 4§ 1 st. NÄF.  

                                                 
33

 Prop. 1989/90:87 s. 23-24. 

34
 Prop. a.a. s. 22. 
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3.2.2 LIMF 

3.2.2.1 Lagens tillämpningsområde 

De allmänna reglerna i LIMF, tidigare IÄR, som gäller i förhållande till de utomnordis-

ka staterna bygger på 1905 års Haagkonvention rörande konflikter mellan olika lagar i 

fråga om vissa rättsverkningar av äktenskap. Lagvalsreglerna om makarnas förmögen-

hetsförhållanden i 1912 års lag, IÄR, skiljer sig från LIMF. Exempelvis kan nämnas att 

den tillämpliga lagen på fast och lös egendom ansågs vara i det land där mannen vid ti-

den för äktenskapets ingående var medborgare, se 1 § p. 2 IÄR. Även om det vid ett se-

nare tillfälle skulle ske en förändring i medborgarskapet eller hemvisten, ansågs man-

nens nationella lag vid äktenskapets ingående vara den tillämpliga lagstiftningen.  

Enligt Haagkonventionens ordalydelse ska IÄR tillämpas endast om regeringen under 

förutsättning av ömsesidighet förordnat att den är tillämplig i förhållande till viss stat.
35

 

Sverige sade upp konventionen år 1962 och de av Kungl Maj:t utfärdade kungörelserna 

upphävdes år 1977 (SFS 1977:802). Lagen är däremot fortfarande tillämplig även om 

den har omarbetats och blivit känd som LIMF.  

Lagen är tillämplig på makarnas förmögenhetsförhållande då förhållandet har en an-

knytning till en främmande stat, se 1 § 1 st. LIMF. Enligt 3 st. samma paragraf är lagen 

inte tillämplig i det mån något annat följer av en annan lag. Det innebär att lagen utgör 

lex generalis, det vill säga att den är generell och att NÄF utgör lex specialis. LIMF är 

även tillämplig på nordiska medborgare då dessa har blivit nordiska medborgare först 

efter äktenskapets ingående eller fall då de inte tog hemvist i ett nordiskt land vid äkten-

skapets ingående.
36

  

3.2.2.2 Det objektiva lagvalet 

Om partsautonomin med dess begränsningar inte utnyttjats av makarna ska den tillämp-

liga lagen vara i den stat där makarna tog hemvist när de gifte sig, 4 § 1 st. LIMF. Om 

makarna har bytt hemvist och varit bosatta i den nya staten i minst två år tillämpas lagen 

i den nya hemviststaten. Om makarna däremot sedan tidigare i äktenskapet varit bosatta 

i den sistnämnda staten eller om makarna är medborgare i förevarande stat, tillämpas la-

gen i den staten så fort de tagit hemvist där, 4 § 2 st. LIMF. Lägg märke till att bestäm-

                                                 
35

 Prop. 1989/90:87 s 61. 

36
 Prop. a.a. s.36. 
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melsen i 3a § 2 st. NÄF liknar den i LIMF med den enda skillnaden att makarna flyttat 

till en fördragsslutande stat. 

3.2.2.3 Det subjektiva lagvalet 

Partsautonomi råder även i 3 § LIMF men precis som i NÄF är partautonomin inte obe-

gränsad. Makarna eller de blivande makarna kan endast välja rättsordningen i den stat 

där någon av makarna hade hemvist eller var medborgare när avtalet slöts. Motivering-

en till denna begränsning är att maken i annat fall får möjligheten att välja vilken rätts-

ordning som helst som tillämplig vilket kan leda till att kvinnan i förhållandet missgyn-

nas. Därför anser lagstiftaren att problemet som uppstår vid sådana lagvalsmöjligheter 

skulle minskas om lagvalet begränsades till att avse rättsordningar som makar har en 

närmare anknytning till.
37

 

Avtalet kommer, precis som avtalet enligt 3 § NÄF, ligga till grund för den gemensam-

ma ekonomiska upplösning som sker i samband med äktenskapsskillnad. Avtalet är 

även bindande för makarna och går därmed inte att ensidigt återkallas av den ena ma-

ken. Det är dock tillåtet att makarna gemensamt upphäver avtalet eller ingår ett nytt av-

tal med samma begränsningar som anges i paragrafen.
38

  

Lagvalsavtalet ska vara skriftligt, muntliga avtal är inte giltiga. Avtalet behöver inte 

upprättas i en speciell form utan det är tillräckligt om det framgår av äktenskapsförordet 

eller en liknande handling. Därmed skiljer sig LIMF från NÄF vad gäller äktenskaps-

förordets eller lagavtalets form.
39

 Äktenskapsförordet behöver inte heller registreras en-

ligt ÄktB:s bestämmelser. Observera att det i 4 § 3 st. NÄF erfordras registrering för att 

avtalet ska vara giltigt mot tredje man.  

I förarbetena ansåg utredningen att registrering inte var nödvändig för att gälla i förhål-

lande till tredje man då avtalet först ingicks mellan makarna i utlandet och som därefter 

bosatte sig i Sverige. Kravet på registrering ska enbart gälla avtal som träffats mellan 

makar med hemvist i Sverige.
40

 

                                                 
37

 Prop. 1989/90:87 s. 23-24. 

38
 Prop. a.a. s.41. 

39
 Se avsnitt 3.2.1.3. 

40
 Prop. 1989/90:87 s. 26. 
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Enligt 5 § 1-2 st. LIMF är äktenskapsförord och andra rättshandlingar som anger lagva-

let giltiga om de överensstämmer med den lag som är tillämplig på makarnas förmö-

genhetsförhållanden när rättshandlingen företas eller om rättshandlingen företogs innan 

äktenskapet, om den överensstämmer med den lag som blev tillämplig efter giftermålet. 

Detta skiljer sig från 3c § NÄF där det anges att giltigheten bedöms enligt den lag som 

ska tillämpas på makarnas förmögenhetsförhållanden när frågan aktualiseras.  

Avtalet ska avse makarnas egendom i sin helhet. Makarna kan inte dela upp egendomen 

så att ett lands lag tillämpas på en del av egendom och ett annat lands lag tillämpas på 

den andra delen.
41

  

Andra begränsningar som följer av makarnas rätt att välja en stats lag i vissa angivna si-

tuationer framgår av 3 § p.2 i LIMF där det hänvisas till de tvingande bestämmelserna i 

5-12§§ LIMF.  

3.2.2.4 Särskilda bestämmelser om bodelning 

Lagbestämmelserna i 6-10 §§ LIMF utgör särskilda bestämmelser vad gäller makarnas 

förmögenhetsförhållanden vid en gränsöverskridande bodelning. Enligt 6 § 1 st. LIMF 

ska svensk lagstiftning tillämpas vad gäller förfarandet vid bodelning även om utländsk 

lag är tillämplig på makarnas förmögenhetsförhållanden. Samma sak gäller om den ut-

ländska lagen har ett annat system för delning eller avräkning beträffande makarnas 

egendom.  

Enligt förarbetena till paragrafen är den svenska rättsordningens tillämpning på bodel-

ningsförfarandet inte en nyhet då det i princip redan följer av den allmänna regeln att 

förfarandet vid bodelning enligt svensk lagstiftning kan användas oberoende av vilken 

lag som är tillämplig i materiellt hänseende.
42

 Bodelningsförfarandet består av regler av 

processuell karaktär. Med det åsyftar lagstiftaren bestämmelserna om bodelningsförrät-

tare, bouppteckning, vård och förvaltning av makes egendom, möjligheten att verkställa 

utmätning när bodelning ska ske och egendomen är satt under förvaltning samt kon-

kursbo förvaltningsrätt över en makes egendom.
43

  

                                                 
41

 Prop. 1989/90:87 s. 41. 

42
 Prop. a.a. s. 48.  

43
 Prop. a.a. s. 49. 
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De regler som styr de materiella konsekvenserna sammanhänger inte med förfarandet. 

Ifrågavarande regler kan vara regler som anger vilken egendom som ska ingå i bodel-

ningen, hur egendomen ska fördelas mellan makarna, reglerna om lotter och efter vilka 

grunder bodelningsresultatet kan jämkas.  

I enlighet med 7 § i LIMF ska makarnas alla tillgångar och skulder i Sverige och utom-

lands uppmärksammas om det inte följer något annat av den lag som är tillämplig på 

makarnas förmögenhetsförhållanden. Paragrafen anger hur en bodelning ska förrättas då 

det finns egendom i Sverige men även i utlandet.  

Förhållandet att förrättningen även ska omfatta egendom i utlandet har aldrig tidigare 

reglerats i svensk lagstiftning förutom i IDL. Lagstiftaren ansåg att även LIMF borde 

innehålla en liknande regel. I förarbetena är det uppmärksammat att egendom som är 

belägen i utlandet är svår att värdera men lagstiftaren antar att problemen löses på sam-

ma praktiska sätt som det görs i IDL.
44

  

Enligt 7 § 1 st. LIMF om lottläggning kan en make i första hand tillgodoräkna sig egen-

dom som tillhör denne i utlandet. Regeln är konstruerad så att vid oro om egendomen i 

utlandet är svår att komma åt eller svår att omvandla till pengar, maken ändå uppnår ett 

eftersträvat ekonomiskt slutresultat. Förmögenhetsöverföringen kommer då i första 

hand ske med hjälp av tillgångar i Sverige.
45

 

Makarna kan även komma överens om att bodelningen enbart ska omfatta egendom be-

lägen i Sverige, 7 § 2 st. LIMF. Ibland kan det vara helt orimligt att dra in egendom i ut-

landet i ett svenskt bodelningsförfarande om man kan anta att bodelningsförrättarens 

beslut om egendomen saknar praktisk betydelse. Det kan vara att egendomens värde är 

ringa eller att den blir svår att omvandla till pengar. En sådan begränsning av bodel-

ningen kan resultera i att den ena maken får all egendom i Sverige och den andra maken 

egendomen i utlandet.
46

 

Bestämmelserna i ÄktB, 7 kap. 4-9 §§ samt 11 kap. 8 och 10 §§, om begränsningar för 

en make att förfoga över makarnas gemensamma bostad och gemensamt bohag och ma-

kes rätt att överta egendom vid en bodelning ska alltid tillämpas om egendomen finns i 

                                                 
44

 Prop. 1989/90:87 s. 51. 

45
 Prop. a.a. s.51 samt Bogdan, Internationell privat- och processrätt, Vällingby 2008, s. 207. 

46
 Prop. 1989/90:87 s. 52-53. 
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Sverige, se 9 § LIMF. Syftet med bestämmelserna är att ge makarna ett slags skydd vid 

en eventuell skilsmässa.  

Det kan inte med all säkerhet konstateras att all främmande lagstiftning innehåller sam-

ma bestämmelser som de ovannämnda i ÄktB. Därför anser lagstiftaren att dessa be-

stämmelser i ÄktB alltid ska tillämpas på egendom i Sverige.
47

 

Bodelningar som verkställs i Sverige får jämkas i enlighet med 12 kap. ÄktB även om 

den tillämpliga lagen på makarnas förmögenhetsförhållanden är en utländsk lag, se 10 § 

LIMF. Bestämmelsen har dock inte den betydelsen att alla situationer som leder till en, 

enligt svensk lag, oskälig bodelning ska jämkas. Det är viktigt att godta den utländska 

lagen även om den skiljer sig från den svenska. Utländsk rätt kan ofta bygga på olika 

värderingar eller synsätt än de vi har i Sverige och det är därmed inte skäligt att begära 

att en utländsk bodelning sker i överensstämmelse med den svenska.
48

 

3.2.3 LIMF:s tillämplighet i förhållande till NÄF 

I förevarande kapitel ska bestämmelserna i LIMF i förhållande till de i NÄF utredas. 

Det ska redogöras för vilka svenska lagar som är relevanta då lagvalsreglerna pekar på 

den svenska rätten som tillämplig rättsordning.  

I 9 § NÄF stadgas det att bodelningsfrågor alltid ska avgöras enligt den lag som är till-

lämplig på makarnas förmögenhetsförhållanden. Det har den betydelsen att då makarna 

uppfyller rekvisiten i 2a § NÄF ska lagvalsreglerna enligt förevarande lag avgöra vilken 

rättsordning som ska tillämpas i målet. Makarnas inbördes förmögenhetsförhållanden 

kommer att underkastas en stats rättsordning oberoende av om makarna har utnyttjat 

partsautonomin eller inte, det är ju trots allt lagvalsreglernas syfte. Det innebär att om-

ständigheterna i fallet kan peka på att en bodelning på grund av äktenskapsskillnad ska 

förrättas enligt den svenska rättsordningen, det vill säga ÄktB. 

I propositionen till LIMF har det fastställts att i de fall NÄF inte reglerar frågor om ma-

karnas förmögenhetsförhållanden ska frågorna lösas enligt LIMF.
 49

 Motsvarande 

stadganden som de i 6-10 §§ i LIMF om särskilda bestämmelser om bodelning återfinns 

inte i NÄF. LIMF blir då den lag som makarna måste falla tillbaka på då bestämmelser-

                                                 
47

 Prop. a.a. s. 54. 

48
 Prop. 1989/90:87 s. 54-55. 

49
 Prop. a.a. s. 36. 
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na är reglerade där och inte i NÄF. Det innebär att även om makarna uppfyller rekvisi-

ten i 2a § NÄF så kan LIMF ändock vara tillämplig på makarnas förmögenhetsförhål-

landen för att de särskilda bestämmelserna i LIMF utgör lex specialis i förhållande till 

bestämmelserna i NÄF.  
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4 Värdering av egendom 

Det är som regel inte svårt att ta reda på värdet på gemensam bostad och gemensamt 

bohag i Sverige. Det kan dock förekomma svårigheter då egendomen är belägen i utlan-

det. Frågor som bör aktualiseras i detta sammanhang är vem som är skyldig att värdera 

egendomen och hur värderingen praktiskt ska gå till. 

4.1 Egendom i Sverige 

Värderingstidpunkten för gemensam bostad och gemensamt bohag i Sverige är dagen då 

boet är utrett.
 50

 Principen är dock inte lagreglerad utan den har fastställts genom rätts-

praxis.
51

 Observera dock att de tillgångar och skulder som ska beaktas i bodelningen är 

de som makarna hade vid den kritiska tidpunkten, det vill säga dagen då talan om äkten-

skapsskillnad väcktes, se 9 kap. 2 § ÄktB. 

Det finns olika sätt att värdera den gemensamma bostaden och det gemensamma boha-

get. Försäljningsvärdet är det mest vanliga bland bodelningsförrättare i Sverige. För-

säljningsvärdet har fastställts genom rättspraxis och sedvänja på området och inte ge-

nom lagstiftning. Ett annat värderingssätt är bruksvärdet som lämpar sig bäst på gemen-

samt bohag.
52

  

Om makarna inte kan komma överens om en bodelning ska en bodelningsförrättare, ef-

ter ansökan av make hos domstolen, värdera egendomen och fördela den enligt ÄktB:s 

bestämmelser, se 17 kap. 1 § ÄktB. Bodelningsförrättaren ska bestämma tid och plats 

för bodelningen, även makarna ska befinna sig på plats, se 17 kap. 6 § 1 st. ÄktB. 

4.2 Egendom i utlandet 

I överensstämmelse med värderingstidpunkten för egendom i Sverige bör även egen-

dom i utlandet värderas den dag boet är utrett. Det har, som det framgåtts ovan, inte lag-

stadgats exakt när värderingstidpunkten är men det har fastställts att den bör vara den 

dag boet utreds, det vill säga samma dag som bodelningen. Rättstillämpningen bör i det-

                                                 
50

 Prop. 1986/87:1 s. 159, Det är enligt familjelagssakkunniga dagen då boet är utrett som värdering av 

egendomen bör ske. Se även anförd prop. s. 389 där lagrådet ansåg att det bör finnas en uttrycklig lag-

reglering vad gäller värderingstidpunkten men justitiedepartementet tyckte att frågan inte bör lagregle-

ras utan överlämnas till rättstillämpningen. 

51
 NJA 1997 s. 674. 

52
 Agell, Brattström, Äktenskap, samboende partnerskap, Västerås 2009, s. 172. 



 

 
24 

ta avseende erkänna samma princip vad gäller värderingstidpunkten för egendom i ut-

landet som den i Sverige. 

Vad beträffar det sätt egendomen värderas på är det erkänt att egendom i utlandet är 

svår att värdera. Lagstiftaren anser dock att det inte utgör ett så stort problem utan att 

det i stället är en praktisk fråga som får lösas på exakt samma sätt som det har gjorts i 

tidigare lagar, till exempel i IDL.
53

 Det ges emellertid ingen vägledning i varken 

LIMF:s eller IDL:s förarbeten om hur värderingen går till eller på vilket sätt egendomen 

värderas.  

Det kan tyckas vara orimligt av domstolen att använda andra värderingsmetoder än de 

som redan tillämpas av de svenska bodelningsförrättarna och domstolarna, det vill säga 

försäljningsvärdet och bruksvärdet.  

I 6 § LIMF stadgas det att om det begärs av någon av makarna ska svensk lag tillämpas 

beträffande förfarandet vid bodelningen även om den tillämpliga lagen på makarnas 

förmögenhetsförhållanden är en utländsk lag. I förarbetena har det angivits att förfaran-

det vid bodelningen består av bestämmelser av processuell karaktär. Reglerna om bo-

delningsförrättare i ÄktB är några av de processuella bestämmelser som är tillämpliga 

på gränsöverskridande bodelningar.
54

 

Bestämmelsen har den betydelsen att även om utländsk lag i materiellt hänseende ska 

tillämpas på makarnas förmögenhetsförhållanden, kan en svensk bodelningsförrättare 

förordnas. Trots bestämmelsens tydlighet så kan stadgandet ifrångås om den materiella 

lagstiftningen i den tillämpliga lagen påverkar förfarandet.
55

  

Enligt 7 § LIMF ska tillgångar och skulder i utlandet beaktas lika mycket som de i Sve-

rige. Det kan emellertid vara så att en bodelningsförrättning i Sverige kanske inte mot-

svarar den i utlandet. Även om egendomen ska fördelas lika i Sverige så är det inte sä-

kert att den utländska egendomen överhuvudtaget är inkluderad i bodelningen enligt det 

landets lagar. Ett sådant utfall kan emellertid underkastas förevarande bestämmelse i 

LIMF då makarna inte kan komma överens om något annat. 
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 Prop. 1989/90:87 s. 51. 

54
 Se avsnitt 3.2.2.4. 

55
 Prop. 1989/90:87 s. 49. 



 

 
25 

Konflikter kring bodelningsförrättningen mellan den svenska och den utländska lag-

stiftningen kan innebära att egendom som är belägen i utlandet blir föremål för utländsk 

bodelning samtidigt som egendom i Sverige blir föremål för svensk bodelning. Om det 

redan föreligger beslut om ett fördelningssätt av giftorättsgodset i utlandet i enlighet 

med den utländska lagen så innebär det i princip att makarna får nöja sig med den för-

delning som beslutet baseras på i utlandet. Svensk domstol accepterar en sådan bodel-

ning. Däremot kommer bodelningsfördelningen enligt svensk lag se annorlunda ut för 

att så långt som möjligt behålla principen om likadelning.
56

 Det innebär att den make 

som tilldelats en större del i utlandet, tilldelas en mindre del i Sverige. 

I många fall kommer makarna vara tvungna att enas, det vill säga avtala, om hur det ska 

förfaras med den utomlands belägna egendomen. Det kan anses orimligt att behöva in-

vänta en bodelningsförrättning i utlandet för att sedan avgöra hur bodelningen ska ske 

enligt svensk lagstiftning. Skulle makarna inte enas har de även valet att fullfölja bodel-

ningen i Sverige i vad avser egendom belägen i landet och acceptera en framtida förrätt-

ning enligt utländsk lagstiftning på egendom belägen där, vilket kan innebära ett annor-

lunda fördelningssätt än den i Sverige.
57

 

Enligt 7 § 2 st. LIMF kan även bodelningsförrättaren begränsa bodelningen till att en-

dast avse egendom i Sverige om det skulle kunna antas att bodelningen inte kommer att 

omfatta egendom i utlandet. För att begränsningen ska kunna tillåtas förutsätts att ingen 

av makarna med rimliga skäl motsäger sig den.
58
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 Prop. 1989/90:87 s. 51. 

57
 Prop. a.a. s. 52. 

58
 Ett rimligt skäl kan vara att egendomen i landet inte kan skiljas från egendomen i utlandet på grund av 

ett nära samband, se prop. 1989/90:87 s. 52.  
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5 Slutsats 

5.1 LIMF:s tillämplighet 

Den svenska internationella privaträtten ger makarna tillgång till två regelsystem bero-

ende på var de tog hemvist, eller vilket medborgarskap de hade vid äktenskapets ingå-

ende, nämligen NÄF och LIMF. Det har redan konstaterats under vilka omständigheter 

de internordiska och de utomnordiska rättsreglerna blir tillämpliga.
59

  

Vad som dock är av större betydelse är att de bestämmelser som reglerar lagvalsreglerna 

i respektive regelsystem hänvisar till samma rättsordningar oberoende av om makarna 

har valt tillämplig lag på sina inbördes förmögenhetsförhållanden eller inte. 

Skillnaden finns i 3 § 1 st. 1b. NÄF där det stadgas att avtalet även är giltigt om det av-

ser lagen i den nordiska stat där de båda senast samtidigt hade hemvist om makarna 

gemensamt eller enskilt under äktenskapet tagit hemvist i en annan nordisk stat än den 

där de tog hemvist när de gifte sig. Motsvarande bestämmelse som den i föregående 

stycke återfinns inte i LIMF. Det beror på att LIMF inte är begränsad till att omfatta en-

dast ett par stater som NÄF utan lagen omfattar alla andra stater då NÄF inte är tillämp-

lig.  

Det har även konstaterats att även om makarna uppfyller rekvisiten i NÄF så kommer 

LIMF vara den tillämpliga lagen då den innehåller särskilda bestämmelser om bodel-

ning som klargör reglerna om gemensam bostad och gemensamt bohag i utlandet ingår i 

ÄktB:s bestämmelser om bodelning eller inte. Det innebär i stort sett att LIMF, paral-

lellt med ÄktB:s allmänna bestämmelser, utgör den relevanta lagen för utredningen.  

Läsaren bör ha i minnet att det subjektiva lagvalet är begränsat i de både lagarna. Ma-

karna kan endast välja den lag på sina inbördes förmögenhetsförhållanden som de har 

en rimlig anknytning till och inte vilken som helst. Det innebär att om avtalet inte avser 

lagen i de stater som någon av dem hade hemvist eller var medborgare i när avtalet in-

gicks så är avtalet ogiltigt.
60
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 Se avsnitt 3.2, 3.2.1.1 och 3.2.2.1. 

60
 Prop. 1989/90:87 s. 23, avsnitt 3.2.1.2 och 3.2.2.3.  
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5.2 För- och nackdelar med en bodelningsförrättare vid 
gränsöverskridande bodelningar 

Oftast är det mycket lättare för makar att fördela gemensam bostad och gemensamt bo-

hag utan att en bodelningsförrättare intervenerar. Denna lösning kan vara gynnsam från 

ett ekonomiskt perspektiv men också för att makarna med stor sannolikhet vet vilken 

egendom som omfattas av bodelningen.  

Processen från den tidpunkt då make ansöker om en bodelningsförrättare hos domstolen 

till den tidpunkt bodelningsförrättaren avslutar förfarandet kan ibland ta oerhört lång 

tid. Dessutom ansvarar makarna solidariskt för bodelningsförrättarens ersättning om 

inte förrättaren bestämmer en annan fördelning, se 17 kap. 7 § ÄktB. Domstolen kan ef-

ter ansökan av make besluta att ersättning för högst fem timmars arbete ska betalas av 

allmänna medel, se 17 kap. 7a § ÄktB.  

Det kan med stor sannolikhet fastställas att en bodelning med anknytningar till en 

främmande stat inte tar fem timmar för en bodelningsförrättare att utreda, det inträffar 

inte ens då egendomen endast finns i Sverige. Bodelningsförrättaren kan efter en lång 

tidsperiod in i förfarandet bestämma sig för att egendomen i utlandet inte ska omfattas 

av bodelningsförfarandet om inte någon av makarna med rimliga skäl motsätter sig det-

ta.
61

  

En begränsning som denna kan resultera i att den ena maken får all egendom i Sverige 

och den andra maken egendomen i utlandet. Fördelningen kan uppfattas som orättvis 

och kan leda till negativa konsekvenser för endera maken. Egendomen i utlandet kan 

antingen vara värd mer eller minde än den egendom som finns i Sverige. Makarnas an-

del av giftorättsgodset kommer således att variera. Likadelningsprincipen som föresprå-

kas av ÄktB kommer under dessa förhållanden frångås.  

Svenska makar som genomgår skilsmässa är oftast överens om vilken egendom som ska 

ingå i bodelningen och hur den ska fördelas mellan dem. Oenigheter kan trots allt upp-

stå. Dessa har oftast att göra med egendom av högre värde.  

Även om de negativa följderna av att ansöka om en bodelningsförrättare är fler än de 

positiva så är bestämmelserna i 6 § LIMF en fördel för makarna som på ett sätt väger 
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 Se avsnitt 4.2. 
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upp mot nackdelarna. En bodelningsförrättare har möjligheten att ta reda på informa-

tion, så som egendomens rätta marknadsvärde eller bruksvärde, som makarna inte kan 

göra på egen hand. Det är inte svårt att ta reda på marknadsvärdet på en bostad i utlan-

det. Det är däremot svårare att värdera bostaden då det finns en massa annan egendom 

jämte bostaden som ska marknadsvärderas. Bodelningsförrättarens kunskap och erfa-

renhet inom detta område väger tyngre än makarnas. 

5.3 Begränsningar i svensk rätts tillämpning 

Den materiella lagstiftningen i utlandet avgör i stort sett huruvida de svenska bestäm-

melserna i LIMF är tillämpliga utomlands eller inte. Lagstiftaren har observerat att det 

kan förekomma bestämmelser i den utländska materiella lagstiftningen som sätter stopp 

för tillämpligheten av svenska lagbestämmelser.  

Då den materiella lagstiftningen i utlandet inte tillåter att den svenska lagstiftningen till-

lämpas på makarnas förmögenhetsförhållanden kan makarna bestämma sig för att först 

låta en bodelning förrättas i Sverige på den egendom som finns här och samtidigt invän-

ta en framtida förrättning i utlandet om makarna kan anta att en bodelning kommer äga 

rum i utlandet.  

Makarna kan även bestämma sig för att först invänta en förrättning på egendomen i ut-

landet för att sedan avgöra hur fördelningen på den svenska egendomen kommer att se 

ut. I vilket fall som helst leder lösningarna till tidsutdräkt och ökade kostnader.  

Den materiella lagstiftningen i utlandet kan även stadga att egendomen där inte är före-

mål för bodelning, den make som äger egendomen behåller den även efter skilsmässan. 

Det leder till att den svenska principen om likadelning vid bodelningen frångås då ma-

ken erhåller en större del än den han eller hon är behörig till enligt svensk lag.  

Lösningen på problemen ovan blir i stället att egendomen i Sverige genom bestämmel-

serna om jämkning delas på så sätt att likadelningsprincipen behålls. Egendomen i ut-

landet kan även i fortsättningen ägas av den make som innehar den men bodelningen i 

Sverige blir föremål för en annan fördelning än den normala. Den make som behåller 

egendomen i utlandet tilldelas en mindre andel av giftorättsgodset i Sverige. På så sätt 

efterföljs principen om likadelning oavsett om fördelningen ser annorlunda ut i utlandet. 

Samma följd uppkommer då den utländska fördelningen av egendomen avsevärt avvi-

ker från den vi har i Sverige. 
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Förevarande problem uppstår inte i samma grad då den materiella lagstiftningen i utlan-

det tillåter en tillämpning av den svenska lagstiftningen. Det innebär att den materiella 

lagstiftningen i utlandet tillåter att de svenska reglerna om bodelning tillämpas även på 

egendomen som är belägen där. På så sätt sker ingen uppdelning av giftorättsgodset, 

utan all giftorättsgods, svensk som utländsk, blir föremål för svensk bodelningsförrätt-

ning. Det har även den betydelsen att egendomen i utlandet blir övertagbar enligt ÄktB 

bestämmelser.  

Bestämmelserna i 7 kap. 4-9 §§ och 11 kap. 8 och 10 §§ ÄktB. om förfoganderätten 

över makars gemensamma bostad och bohag och en makes rätt att vid bodelning överta 

sådan egendom ska alltid tillämpas om bostaden eller bohaget finns i Sverige, se 9 § 

LIMF. Här uppstår en begränsning i makarnas rätt att överta bostad eller bohag som 

finns i utlandet, vilket inte påpekas av lagstiftaren. 

Lagstiftaren framhåller att motsvarande bestämmelser som de i 9 § LIMF inte nödvän-

digtvis förekommer i den utländska lagstiftningen. I det fall en make på grund av något 

skäl har ett behov av att överta till exempel en bostad i utlandet kan hindras av den ma-

teriella lagstiftningen där. Det kan bero på att den materiella lagstiftningen innehåller en 

bestämmelse som innebär att bostaden tillhör den make som äger den oavsett om den är 

avsedd för gemensamt bruk eller inte. Makes enda alternativ blir i stället att, efter en 

skälighetsbedömning, ta emot kompensation för sin del av bostaden i utlandet genom 

förmögenhetsöverföringar med hjälp av tillgångar i Sverige.  

Denna lösning framgår av 7 § 1 st. LIMF som stadgar att en make i första hand kan till-

godoräkna sig egendom som tillhör denna i utlandet. Skälen för stadgandet är att vid oro 

om egendom i utlandet är svår att komma åt eller svår att omvandla till pengar, maken 

ändå uppnår ett eftersträvat ekonomiskt slutresultat. 

Observera att en bodelning som görs i Sverige får jämkas även om en utländsk lag är 

tillämplig på makarnas förmögenhetsförhållanden, vilket är en absolut fördel för makar-

na. Det ska dock erinras om att en bodelning i utlandet som leder till en annan fördel-

ning än den vi har i Sverige inte innebär en direkt jämkning. Utländska lagar bygger på 

andra värderingar och synsätt än de vi har i Sverige och de måste accepteras även om de 

inte överensstämmer med svensk sedvana.  Inte desto mindre är jämkningsregeln i 10 § 
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LIMF en säkerhet för makarna att trots omständigheterna i fallet försöka uppnå ett så 

jämnt ekonomiskt slutresultat som möjligt.  

Det är svårt för lagstiftaren att ge ett tydligt svar på om den svenska lagen verkligen kan 

tillämpas fullt ut eller inte, speciellt i ett gränsöverskridande fall som detta då den mate-

riella lagstiftningen i utlandet kan skilja sig från den svenska. Ett tydligt exempel är mo-

tiveringen för bestämmelsen i 6 § LIMF, där det anges att även om utländsk lag ska till-

lämpas på makarnas förmögenhetsförhållanden i materiellt hänseende kan en svensk 

bodelningsförrättare förordnas. Motiveringen får den innebörden att en svensk bodel-

ningsförrättare ska stå till makarnas förfogande men samtidigt kan den materiella lag-

stiftningen i utlandet sätta stopp för att en förrättare förordnas. Reglerna i utlandet kan 

helt enkelt avvika från de svenska reglerna.  Det är därför oerhört viktigt att de utländs-

ka reglerna som är byggda på andra värderingar än de i Sverige inte bara respekteras, 

men även accepteras i den svenska rättsordningen.   
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