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Verkställighet m.m. av utländska 
underhållsavgöranden 

Propositionen 
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I proposition 1988/89:32 föreslår regeringen (justitiedepartementet) efter 
hörande av lagrådet att riksdagen antar i propositionen framlagt förslag till 

lag om ändring i lagen ( 1976: 108) om erkännande och verkställighet av 
utländskt avgörande angående underhållsskyldighet. 

Utskottet 

Enligt lagen ( 1976: 108) om erkännande och verkställighet av utländskt 
avgörande angående underhållsskyldighet kan utländskt offentligt organ, 
som har förskotterat bidrag till underhållsberättigad och därmed fått en 

regressfordran mot den underhållsskyldige, ansöka om att det utländska 
avgörandet om underhållsskyldighet erkänns och verkställs i Sverige. I 

propositionen föreslås att bestämmelserna utvidgas så att offentliga organ får 
utverka erkännande och verkställighet i Sverige av utländska avgöranden om 
underhållsskyldighet även i vissa fall när underhållsbidrag inte har förskotte

rats. Lagändringen föranleds av ett s.k. reciprocitetsarrangemang med 

Australien. 

Lagändringen föreslås träda i kraft den dag regeringen bestämmer. 
Förslaget föranleder inte någon erinran från utskottets sida. 

Utskottet hemställer 
att riksdagen antar det i proposition 1988/89:32 framlagda förslaget 

till lag om ändring i lagen ( 1976: 108) om erkännande och verkställig
het av utländskt avgörande angående underhållsskyldighet. 

Stockholm den 10 november 1988 

På lagutskottets vägnar 

Rolf Dahlberg 
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Närvarande: RolfDahlberg (m), Lennart Andersson (s), Ow_e Andreasson 
(s), Stig Gustafsson (s), Ulla Orring (fp), Martin Olsson (c}~ Allan Ekst~öin: 
(m), Bengt Kronblad (s), Gunnar Thollander (s), Ewy Möller (m), Bengt 
Harding Olson (fp), Elisabeth Persson (vpk), Elisabet Franzen (mp), Leqa' 
Boström (s), Anita Jönsson (s), Maj-Inger Klingvall (s) och Karin Starrin 
(c). 
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