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LAGRÅDET               

 

 

 

 

 

 

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2011-03-22 

 

Närvarande:  F.d. justitierådet Inger Nyström, f.d. regeringsrådet Lars 

Wennerström och justitierådet Eskil Nord.  

 

Kompletterande bestämmelser till EU:s underhållsför ordning 

 

Enligt en lagrådsremiss den 10 mars 2011 (Justitiedepartementet) 

har regeringen beslutat att inhämta Lagrådets yttrande över förslag 

till  

1.  lag med kompletterande bestämmelser till EU:s underhålls-

förordning (2011:000), 

2. lag om ändring i lagen (1904:26 s. 1) om vissa internationella 

rättsförhållanden rörande äktenskap och förmynderskap, 

3. lag om ändring i rättshjälpslagen (1996:1619),  

4. lag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).  

 

Förslagen har inför Lagrådet föredragits av rättssakkunniga Danijela 

Pavic.  

 

Förslagen föranleder följande yttrande av Lagrådet: 
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Förslaget till lag med kompletterande bestämmelser till EU:s 

underhållsförordning 

 

1 § 

 

Lagförslaget består av 10 paragrafer och i fyra av dem finns föreskrif-

ter som anger att vad som sägs i paragraferna i olika hänseenden 

inte ska gälla om annat följer av underhållsförordningen. 

 

En EG- eller EU-förordning är direkt tillämplig i varje medlemsstat 

och har företräde framför nationell rätt. Lagrådet anser att det vid det 

fortsatta lagstiftningsarbetet bör övervägas om inte en reservation för 

underhållsförordningens tillämplighet, vilken närmast är att se som 

en upplysning, i förekommande fall lämpligen kan placeras som ett 

inledande förbehåll redan i lagens första paragraf i stället för att 

angivas på flera ställen i lagen. 

 

3 § 

 

I paragrafen föreskrivs, med hänvisning till artikel 27 i förordningen, 

vilken domstol som har att pröva frågor om erkännande och verkställ-

barhet. 

 

Bestämmelsen tar sikte på avgöranden som har meddelats i en 

medlemsstat som inte är bunden av 2007 års Haagprotokoll. I artikel 

27 i underhållsförordningen finns för dessa fall endast bestämmelser 

rörande behörig domstol vid en ansökan om verkställighetsförklaring. 

Artikeln innehåller således enligt sin ordalydelse inget om vad som 

ska gälla när någon önskar få fastställt att ett utländskt avgörande 

ska erkännas. Vad som ska gälla vid tvister i fråga om huruvida en 

dom ska erkännas eller inte regleras i stället i artikel 23.2, där det 

hänvisas till det förfarande som föreskrivs vid verkställighetsförklaring 
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när en part önskar få fastställt att en dom ska erkännas. Mot nu 

angiven bakgrund bör enligt Lagrådets mening rubricerad paragraf i 

förtydligande syfte tillföras även en hänvisning till artikel 23.2. 

 

Övriga lagförslag 

 

Lagrådet lämnar förslagen utan erinran. 

 

 

 

 


