Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1965:723) om erkännande och
verkställighet av vissa utländska domar och beslut
angående underhåll till barn;
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Utkom från trycket
den 8 juli 2014

utfärdad den 26 juni 2014.
Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 5–9 §§ lagen (1965:723) om erkännande och verkställighet av vissa utländska domar och beslut angående
underhåll till barn ska ha följande lydelse.
5 § Ett avgörande som enligt 1–4 §§ gäller i Sverige ska efter en ansökan
förklaras verkställbart.
6 § Även en dom om underhåll till barn som får verkställas i den stat där
domen meddelats trots att den inte fått laga kraft ska efter en ansökan förklaras verkställbar under förutsättning att domen meddelats i en stat som avses i
1 § och att en dom av detta slag hade kunnat meddelas av en svensk domstol i
ett motsvarande fall. Detsamma gäller i fråga om en domstols beslut om
underhåll till barn som meddelats för tiden till dess frågan avgjorts genom en
dom eller ett beslut som har fått laga kraft. Om avgörandet enligt 3 eller 4 §
inte skulle gälla i Sverige, får det inte förklaras verkställbart.
7 § En ansökan om att ett avgörande ska förklaras verkställbart görs till den
tingsrätt som regeringen föreskriver.
Sökanden ska tillsammans med ansökan ge in
1. avgörandet i original eller en kopia av avgörandet som har bestyrkts av
en myndighet,
2. bevis om att avgörandet får verkställas i den stat där det har meddelats,
3. om den som har ålagts underhållsskyldighet har uteblivit eller annars
inte besvarat ett krav på underhåll, stämningsansökan eller motsvarande
handling i bestyrkt kopia och bevis om att ansökan eller handlingen har delgetts före avgörandet, och
4. en bestyrkt översättning till svenska av handlingarna i ärendet.
8 § Om ett avgörande förklaras verkställbart, verkställs avgörandet på
samma sätt som en svensk dom som har fått laga kraft. En föreskrift om
tvångsmedel i avgörandet ska dock inte tillämpas.
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9 § Vid handläggning i domstol av ett ärende om verkställbarhetsförklaring
tillämpas i övrigt lagen (1996:242) om domstolsärenden.
1. Denna lag träder i kraft den 10 januari 2015.
2. Äldre föreskrifter gäller för handläggningen i Svea hovrätt och Högsta
domstolen av ärenden som har inletts i hovrätten före ikraftträdandet.
På regeringens vägnar
ELISABETH SVANTESSON
Tobias Eriksson
(Justitiedepartementet)
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