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Europeiskt fördjupat samarbete avseende 
bodelningsfrågor, enligt direktiv 2016/1103 och 
2016/1104 med införande 29 januari 2019 
 

 

EU har därför inom ramen för ett fördjupat samarbete antagit två förordningar med internationellt privat- och 
process-rättsliga regler om makars och registrerade partners förmögen-hetsförhållanden. 

 
 Det blir allt vanligare att personer ingår äktenskap eller registrerar partnerskap med en person som bor i ett 
annat land eller att makarna eller partnerna har egendom i olika länder. Utan inter-nationella överenskommelser 
om makars och registrerade partners förmögenhetsförhållanden tillämpar varje land sina egna regler om vilken 
domstol som kan pröva en tvist, om vilket lands lag som ska tillämpas och om hur en utländsk dom kan erkännas 
och verkställas. Om en bodelning eller någon annan fråga som rör makarnas eller partnernas 
förmögenhetsförhållanden-den har anknytning till olika länder, kan det leda till praktiska och juridiska 
svårigheter. 
 
EU har därför inom ramen för ett fördjupat samarbete antagit två förordningar med internationellt privat- och 
processrättsliga regler om makars och registrerade partners förmögenhetsförhållanden – rådets förordning (EU) 
2016/1103 av den 24 juni 2016 om genomförande av ett fördjupat samarbete på området för domstols 
behörighet, tillämplig lag samt erkännande och verkställighet av domar i mål om makars 
förmögenhetsförhållanden och rådets förordning (EU) 2016/1104 av den 24 juni 2016 om genomförande av ett 
fördjupat samarbete på området för domstols behörighet, tillämplig lag samt erkännande och verkställighet av 
domar i mål om förmögenhets rättsliga verkningar av registrerade partnerskap. 
 

Förordningarnas tillkomst  
 
Den 16 mars 2011 lade EU-kommissionen fram ett förslag till en förordning om domstols behörighet, tillämplig 
lag samt er-kännande och verkställighet i mål om makars förmögenhets förhållanden, KOM(2011) 126. Samma 
dag lade kommissionen även fram ett förslag till en förordning om domstols behörighet, tillämplig lag samt 
erkännande och verkställighet av domar i mål om förmögenhetsrättsliga verkningar av registrerade partnerskap, 
KOM(2011) 127.  
Efter att det vid rådet för rättsliga och inrikes frågor i december 2015 stått klart att det inte var möjligt att nå 
nödvändig enhällighet för förslagen begärde 17 medlemsstater – däri-bland Sverige – att kommissionen skulle 
lägga fram ett förslag till fördjupat samarbete på området. Den 2 mars 2016 presenterade kommissionen inom 
ramen för ett fördjupat samarbete två förordningsförslag som svarar mot de förordningar som tidigare 
förhandlats i rådet, KOM(2016) 106–107. Förordningarna antogs nyligen och kommer i huvudsak att börja 
tillämpas från och med den 29 januari 2019. De kommer att vara bindande och direkt tillämpliga för de 
medlemsstater som deltar i det fördjupade samarbetet. 
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Förordningarnas huvudsakliga innehåll  
 
Förordningarna är tillämpliga på frågor om makars och registrerade partners förmögenhetsförhållanden som har 
gräns överskridande följder. De omfattar i princip alla förmögenhetsrätts-liga verkningar av äktenskap och 
registrerade partnerskap.  
Det gäller såväl den löpande förvaltningen av makarnas eller partnernas egendom som avvecklingen av egendom 
till följd av äktenskaps- eller partnerskapsskillnad eller att en make eller partner avlidit.  
Från förordningarnas tillämpningsområde undantas frågor om bl.a. makars och registrerade partners 
rättskapacitet och underhållsskyldighet samt arv efter en avliden make eller registrerad partner.  
Förordningarna är inte heller tillämpliga på frågor om bl.a. giltighet och erkännande av äktenskap eller 
registrerat partnerskap.  
Förordningarna innehåller regler om behörig domstol eller motsvarande rättslig instans i medlemsstaterna. 
Förordningarna reglerar också hur domstolarna ska agera om talan väcks vid domstolar i flera medlemsstater om 
samma sak och målen gäller samma parter (s.k. litispendens).  
Reglerna innebär att företräde att pröva frågan om vilken domstol som är behörig att ta upp saken till prövning 
ges till den domstol där talan först väckts. Om den domstolen förklarar sig behörig, ska andra domstolar 
självmant förklara sig obehöriga. Förordningarna innehåller också regler om mål som har samband med varandra 
och om interimistiska åtgärder. 
 
Vidare pekar förordningarna ut vilken stats lag som ska vara tillämplig. Lagvalsreglerna har universell karaktär, 
dvs. den lag som anvisas ska tillämpas oavsett om den är en medlemsstats lag eller inte. Makar eller registrerade 
partner eller blivande sådana makar eller partner har inom vissa ramar möjlighet att välja vilken stats lag som ska 
tillämpas på deras förmögenhets förhållanden.  
Om makarna inte har ingått ett lagvalsavtal, tillämpas i första hand lagen i den stat där de först tog gemen-sam 
hemvist efter att de gift sig.  
Om de registrerade partnerna inte har ingått ett lagvalsavtal, tillämpas i första hand lagen i den stat där 
partnerskapet ingicks. I förordningarna finns även bestämmelser som avser den formella och materiella 
giltigheten av ett avtal om tillämplig lag samt formkrav på äktenskaps- och partnerskapsförord.  
Förordningarna ger möjligheten att begränsa tillämpningen av den lag som följer av förordningarna till förmån 
för sådana regler i den egna statens lag som är avgörande för att skydda allmänintressen, s.k. internationellt 
tvingande regler.  
Förordningarna gör det också möjligt att begränsa tillämpningen av en bestämmelse i utländsk lag när en sådan 
tillämpning uppenbart skulle strida mot grunderna för rättsordningen (fr. ordre public).  
Förordningarna innehåller regler om erkännande och verkställighet av domar, officiella handlingar och 
förlikningar som har ingåtts inför domstol.  
Reglerna bygger till stor del på rådets förordning (EG) nr 44/2001 av den 22 december 2000 om domstols 
behörighet och om erkännande och verkställighet av domar på privaträttens område (2000 års Bryssel I-
förordning).  
Reglerna innebär att avgöranden som har meddelats i en medlemsstat ska erkännas i en annan medlemsstat 
utan att något särskilt förfarande behöver anlitas.  
Förordningarna föreskriver vidare att den som vill ha ett avgörande som meddelats i en medlemsstat verkställt i 
en annan medlemsstat först måste ansöka hos en domstol eller behörig myndighet i verkställighetsstaten om ett 
beslut om verkställbarhetsförklaring.  
Erkännande eller verkställighet ska vägras endast om det finns någon vägransgrund som är angiven i 
förordningarna. 
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