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YTTRANDE   
 

Dnr Ju2017/09017/L2   
 

Regeringskansliet 
Justitiedepartementet 
103 33 Stockholm 

 
Stockholm den 23 februari 2018 

 
 
Makars, registrerade partners och sambors förmögenhetsförhållanden i 
internationella situationer (SOU 2017:90)  

 
SPF Seniorerna stöder utredningens ambition att, med anledning av de två nya 
europeiska förordningarna, samla bestämmelser om makars, registrerade partners 
och sambors förmögenhetsförhållande i en ny lag, istället för att behålla 
bestämmelserna spridda i flera olika författningar.  
 
Vi tror att den lagtekniska lösningen har förutsättningar att bidra till allmänhetens 
förståelse av lagreglerna och hur de hänger samman. Samtidigt kan konstateras att 
det även med utredningens förslag kvarstår bestämmelser i ett antal lagar och 
förordningar utöver den föreslagna nya lagen. 
 
Vi välkomnar att så mycket som möjligt av tidigare nordiska konventioner på 
området behålls. Dessa bestämmelser har i flera fall varit i kraft sedan 1930-talet 
och nordiska medborgare har därför inrättat sig efter och vant sig vid dessa. 
 
SPF Seniorerna avstår från att lämna synpunkter på frågor om domstols 
behörighet, tillämplig lag, benämningar samt erkännande och verkställighet av 
domar i mål om förmögenhetsrättsliga verkningar av äktenskap och registrerade 
partnerskap. 
 
 
 
I detta ärende har arbetsutskottet beslutat. Martin Engman, samhällspolitisk chef, 
har varit föredragande  
 

 
Eva Eriksson  
Förbundsordförande 
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