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Yttrande över Skärpta regler om utländska 

månggiften (SOU 2020:2) - Ju2020/00162/L2 

Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd (MFoF) har begränsat yttran-

det till de förslag och bedömningar som rör myndighetens verksamhetsområde. 

 

9. En huvudregel om icke erkännande av utländska månggiften 

MFoF tillstyrker utredningens förslag att som huvudregel ska ett äktenskap som 

har ingåtts enligt utländsk lag inte erkännas i Sverige om någon av parterna var 

gift eller partner i ett registrerat partnerskap vid tidpunkten för äktenskapets in-

gående samt att det gäller oavsett parternas anknytning hit när äktenskapet 

ingicks. 

10. Undantag från erkännandeförbudet vid synnerliga skäl 

MFoF tillstyrker även förslaget att ett utländskt äktenskap som har ingåtts trots 

att någon av parterna redan var gift eller registrerad partner ska kunna erkännas 

om det finns synnerliga skäl. 

11.2 Anknytningskravet tas bort för utländska äktenskap som vägras 

erkännande på grund av släktskap 

MFoF tillstyrker förslaget att ett äktenskap som har ingåtts enligt utländsk lag 

ska som huvudregel inte erkännas i Sverige om det vid tidpunkten för äktenskap-

ets ingående skulle ha funnits hinder mot äktenskapet på grund av sådana nära 

släktskap som avses i 2 kap. 3 § ÄktB. Detta ska gälla oavsett parternas anknyt-

ning hit när äktenskapet ingicks. Även här finns ett förslag att undantag ska gö-

ras från erkännandeförbudet om det finns synnerliga skäl. 

12. Faderskap till barn som vid födelsen hade hemvist utomlands 

MFoF tillstyrker utredningens förslag att vid bedömningen av om en man ska 

anses som far till ett barn som vid födelsen hade sin hemvist utomlands ska frå-

gan om mannen är eller har varit gift med barnets mor bedömas enligt den lag 

som då gällde för faderskapet. En bestämmelse om detta införs i 2 § lagen 

(1985:367) om internationella faderskapsfrågor. 
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