
Lagutskottets betänkande 

1987/88:20 
om utvidgat intern~tionelltsarnarbe'te vid indrivning 
av underhållsbidrag (prop. 1987/88: 106) 

Propositionen 

I proposition 1987/88: 106 föreslår regeringen (.justitiedepartementet) efter 

hörande av lagrf1det att riksdagen antar i propositionen framlagda förslag till· 

I. lag om ändring i lagen ( 1976: 108) om erkännande nch verkställighet av 

utliindskt avgörande ang<°1ende underh;lllsskyldighet. 

2. lag om iindring i lagen (} 9.+6:XI ~) om upptagande av ed för rättighets 

tillvaratagande i utlandet .. 

3. lag om iindring i lagen ( 1980:307).om skyldighet för utländska kärande 

att ställa säkerhet för rättegångskostnader. 

Utskottet 

Sverige deltar sedan länge i det internationella samarhetet heträffande 

indrivning av underhMlsbidrag. Utöver nordiska konventioner på området 

har Sverige tilltriitt 1956 ärs New York-konvention om indrivning av 

underh<illsbiclrag i utlandet samt 1958 och 1973 ärs Haagkonventioner om 

erkiinnande neh verksUillighet av avgöranden angäencle underhållsskyl

dighet. 

Vid sidan av det samarhete som grundar sig på konventioner har det 

utvecklats en annan form av internationell samverkan i fr<iga om indrivning 

av underh[11isbidrag. nämligen s.k. reciprocitetsarrangemang. Denna sam

verkansform har sitt ursprung i ett samarbete över delstatsgränserna i USA. 

vilket efter hand har knmmit att utsträckas till hl.a. europeiska Hinder. I 

stiillet för att staterna ingtir en konvention utviixlar man s.k. reciproeitets

förklaringar, i vilka man konstaterar att staterna har en i stort sett 

överensstiimmande lagstiftning och att man diirfor kan lämna varandra 

bistimd för indrivning av underhållsbidrag. 

I propositionen fiiresli1s siidana lagiindringar som erfordras för att Sverige 

skall kunna delta i reciproeitetsarrangemang. Om denna möjlighet öppnas 

kan Sverige fo till stimd ett internationellt samarhete på underhållsomri1det 

ocksf1 med stater som inte har tilltriitt New York- och Haagkonventionerna. 

Lagiindringarna föresläs triida i kraft den dag regeringen bestämmer. 

Förslagen föranleder inte nt1gra erinringar frim utskottets sida. 

Rik1·dag<'11 N8?'8S. S.wml . .\'r:!fl 
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Utskottet hemst~i\ler 

att riksdagen antar de i proposition 1987/88:106'franilagda förslagen 
till 

1. lag orri ändring i lagen ( 1976: 108) om erkännande och verkställig

het av utländskt avgörande angående underhållsskyldighet, 
2. lag om ä"ndring i lagen (1946:819) om upptagande av ed för 

rättighets tillvaratagande i utlandet, · ' 

3. lag om ändring i lagen (1980:307) om skyldighet för utländska 

kärande att ställa säkerhet för rättegångskostnader. 

Stockholm den 12 april 1988 

Pä lagutskottets vägnar 

Per-Olof Strindherg . 
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