
Justitieutskottets betänkande 
1986/87:2 
om Haagkonventionen om internationell rättshjälp 
(prop.1985/86:161) 

Proposition en 

I proposition 1985/86: 161 föreslår regeringen (justitiedepartementet) att 

riksdagen dels godkänner Haagkonventionen deri 25' oktober 1980 om 

inkrnationell riittshjiilp med det förbehåll och ·de förklaringar som har 

angetts i propositionen. dels antar genom propositionen framlagda förslag till 

I. lag om iindring i riittshjälpslagen (1972:429). 

2. lag om verkställighet av vissa utliindska beslut om rättegångskostnader. 

Lagförslagen. som har granskats av lagrådet, har följande lydelse. 
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Förslag till 
I ~ ' ·'}. ·. ,. 

. -· 
.t·. 

Lag om ändring i rättshjälpslagcn ( 1972: 429) 

Härigenom föreskrivs att 8 ~ riittshjälpslagen 1 skall ha följande lydelse. 

N111·a~1111lle lydelse Fiireslage11 lydelse 

Allmiin rällshjiilp rår ej beviljas 
I. i angeliigenhet som skal_I prövas _eller p:I annat siill behandlas utom 

riket. om ej den rättssökande iir bosatt här och siirskilda skiil föreligger för 
rällshjiilp. 

2. den som iir hosall 11to111 riket. 2. 11tliinni11i:ar som 1·arke11 iir d-
0111 han ej iir si·ensk medhorgare ler tidii:are l'lirit hosatta hiir. 0111 
eller 0111 särskilda skiil t'.i_f()relii.:ger., .'jet . i111e, finns siirsk,ilda skäl ji'ir 
fi.ir riittsf!jtilp, ... riittshjiilp, .. . . ·.. . . ' 

. , , . , , . . ' • , '') • I ~ . , ' • : ' . , • . . 

3. niiringsidkare i angelägenhet som uppkommit 1 h\t11S niiringsverksam-. 
het. om ej sbl föreligger fö'r riillshj~ilp n1ed hånsyn' till verksamhetens art 
och begränsade omfattning. 'hans ekohömiskå o'ch'personlig:i' förhf1llandcn 
eller omstiindigheterm1 i övrigt. 

4. i friiga om anspr{1k som överlåtits till den rättssökande. om överlåtel
sen kan antagas ha iigt rum i syfte all ~lstadkomma fördel vid prövning av 
bcgiiran om riillshjiilp. · . 

~ för uppriillande av sjiilvdeklaration. äktenskapsförord eller testamen
te. 

6. i m:'ll om boskillnad enligt 9 kap. 2 * giftermålsbalken. 
7. om frf1gan nm riillshjiiip kan anst[1 till dess en annan rättslig angelä

genhet. vari anspr<'1ket stöder sig på viisentligen likartad grund. har av
gjorts slutligt. 

8. iigaren av en fastighet eller en byggnad i angeliigenhet som avser 
fastigheten eller byggnaden. om han har eller borde ha haft rättsskyddsför
siikring eller ni1got annat liknande riittsskydd som omfattar angelägenhe
ten. 

9. den som ej har befogat intresse av all få sin sak behandlad. 
I frt1ga om visst slag av ärenden som iir talrikt förekommande och 

normalt av enkel beskaffenhet kan regeringen förordna att allmän rätts
hjiilp ej skall beviljas. 

Under forutsiittning av ömsesi
dighet kan regeringen forordna att 
medbnrgare i 1·i.1sji'ii111m1111de .1t111 i 
_ti-lig11 0111 all111ii11 riittsltiiilp skall 
l'llnt likstiilld 111cd .1Tl'll.1-k 111cdhor-
g<1r1•. 

Under forutsiittning av ömsesi
dighet kan regeringen förnrdna att 
medborgare i en l'i.1s Ji-ii1111111111de 
stat och den som, 11ta11 <111 1·11ra 
medhorgarl' i den staten. iir bosatt 
diir skall \'tl/'11 lik11iilld med s1·c11sk 
111edhorg11re i .fi'ilga 11111 11ll111ii11 
riittsl(jiil11. 

Denna lag 11-;1der i kraft den dag regeringen bestiimmer. 

1 L1gl'n omtryckt 1983: _.~7. 
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Förslag till 

Lag om verkställighet av vissa utländska beslut om 
rättegångskostnader 

Härigenom föreskrivs följande. 

J § I den mån det har avtalats i en överenskommelse mellan Sverige och 
främmande stat skall ett beslut av en utländsk domstol om skyldighet för 
en kärande eller intervenient att betala rätteg[111gskostnader på ansökan 
verkställas här. Med kärande jämstiills en målsiigande som fört talan i 
brottmål om enskilt anspråk i anledning av brott. 

2 § Ansökan om verkställighet görs hos kronofogdemyndigheten. 

3 § Till ansökningen skall fogas följande handlingar: 
I. Beslutet i original eller av behörig myndighet bestyrkt kopia. 
2. Bevis att beslutet har vunnit Jaga kraft. 
3. Intyg att lagakraftbeviset har utfärdats av en behörig myndighet. 

Intyget skall vara utfärdat av en svensk beskickning eller konsul eller av 
chefen för justitieförvaltningen i den stat diir beslutet har meddelats. 

Bevis och intyg som avses i första stycket 2 och 3 behöver inte ges in, 
om det på annat sätt styrks att beslutet har vunnit laga kraft. 

I den mån det har avtalats i en överenskommelse med friimmande stat 
behöver andra handlingar inte fogas till ansökningen än en bestyrkt kopia 
av de delar av beslutet som innehftller parternas namn. deras ställning i 
rättegången och själva åläggandet, bevis att beslutet har vunnit laga kraft 
samt, om det har siirskilt avtalats. bevis att beslutet är verkställbart i den 
stat där det har meddelats. 

4 § Om en handling som åberopas i ärendet iir skriven p{t ett annat språk 
än danska, norska eller svenska, skall en bestyrkt översiittning till svenska 
bifogas. Av beslutet behöver endast själva åläggandet översättas. 

5 § Beslut om verkstiillighet skall meddelas utan att parterna hörs. 
Om det i en överenskommelse med friimmande stat har avtalats att 

kostnader för översättning LH.:h bestyrkande av denna skall anses som 
rättegångskostnader. be~lutar kronofodemyndigheten på sökandens begii
ran om ersiittning för kostnaderna. 

6 § Det utländska beslutet och beslut som avses i :; s andra stycket 
verkställs pä samma sätt som en svensk domstols lagakraftiigande dom. 
om ej högre rätt förordnar annat. 

Denna lag triider i kraft den dag regeringen best:lmmer. 
Genom lagen upphiivs lagen (I 899: 12 s. 91 om verkställighet i visst fall 

av utliindsk domstols beslut. 
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Utskottet 
I propositionen föreslås att riksdagen - med visst förbehåll och vissa 

förklaringar - godkänner en inom Haagkonferensen för internationell 

privaträtt utarbetad. den 25 oktober 1980 dagtecknad konvention om 

internationell rättshjälp (på engelska Conventionon International Access to 

Justice). 

Konventionen är avsedd att vara slutsteget i en mndernisering av 1905 och 

1954 års Haagkonventioner ang;\cnde vissa till civilprocessen hörande 

iimnen. Den inneh<lller bl. a. bestiimmelser om riittshjiilp. siikerhec för 

riitteg{111gskostnad1:r samt excqvaturpriivning. riitt att fä kopia av beslut 

m. m .. giildsfängelse och immunitet för vittnen och sakkunniga. 

En svensk anslutning till konventionen aktualiserar iindringar i l 9T:. tirs 

riittshjiilpslag och i 1899 ärs lag om vcrkstiillighet i visst fall av utbndsk 

domstols beslut. Förslag till s{1dan lagstiftning liiggs fram i propositionen: 

hl. a. föresl;ls att 1S99 iirs lag ersiicts av en ny lag i iimnet. 

Utskottet ser positivt p[1 :ltgiirda som kan förbiittra och förenkla dcc 

internationella samarbetet p{i civilprocessens trnm'1de, och utskottet tillstyr

ker att Sverige ansluter sig till 1980 ~lrs konvention med förbehttll nch 

förklaringar som angetts i propositionen. Utskottet tillstyrker ncksii förslaget 

till lagstiftning. 

Utskottet hc111stiiller 

I. att riksdagen godkänner Haagkonventionen den 25 oktober 1980 
om internationell rättshjälp med det förbehåll och de förklaringar som 

har angetts i proposition 1985/86: 161. 
2. att riksdagen antar det genom propnsitionen framlagda förslaget 

till lag om iindring i riittshjiilpslagen ( 1972:429). 

3. att riksdagen antar det genom propositionen framlagda förslaget 

till lag 0111 verkstiillighd av vissa utliindska beslut 0111 riitteg{111gskost

nacler. 

Stockholm den 4 november 1986 

På justitieutskottets vägnar 

Karin Ahrland 
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