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SÖ 2002: 8

Nr 8
Överenskommelse med Danmark, Finland, Island
och Norge om ändring av konventionen med Danmark, Finland, Island och Norge, undertecknad i
Oslo den 23 mars 1962, angående indrivning av
underhållsbidrag (SÖ 1963: 14)
Oslo den 25 februari 2000
Regeringen beslutade den 14 oktober 1999 att, med förbehåll för ratifikation, underteckna överenskommelsen. Den 13 december 2001 beslutade regeringen att ratificera överenskommelsen och den 14 januari 2002 deponerades ratifikationsinstrumentet hos den norska regeringen. Överenskommelsen
trädde i kraft den 1 april 2002.
Riksdagsbehandling: Prop. 2000/01: 98, bet. 2000/01: LU22, rskr.
2000/01: 217.
Den på danska, finska, isländska och norska avfattade texten finns tillgänglig hos Utrikesdepartementet, Enheten för folkrätt, mänskliga rättigheter
och traktaträtt (FMR).
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SÖ 2002: 8
Överenskommelse mellan Danmark, Finland, Island, Norge och
Sverige om ändring av konventionen mellan Sverige, Danmark,
Finland, Island och Norge undertecknad i Oslo den 23 mars 1962
angående indrivning av underhållsbidrag
Danmarks, Finlands, Islands, Norges och Sveriges regeringar har kommit
överens om följande:
I
I konventionen mellan Sverige, Danmark, Finland, Island och Norge undertecknad i Oslo den 23 mars 1962 angående indrivning av underhållsbidrag
skall följande ändringar göras:
Artikel 1 skall ha följande lydelse:
Lagakraftvunnen dom, administrativ myndighets beslut eller av sådan
myndighet godkänd förbindelse, varigenom i en av de fördragsslutande staterna någon förpliktats eller utfäst sig att betala underhållsbidrag till make,
förutvarande make, barn, styvbarn eller barnets mor, skall erkännas i de andra
fördragsslutande staterna utan någon särskild stadfästelse.
Lagakraftvunnen dom, administrativ myndighets beslut, av sådan myndighet godkänd förbindelse eller annan skriftlig förbindelse, varigenom i en av
de fördragsslutande staterna någon förpliktats eller utfäst sig att betala sådant
bidrag och som kan verkställas i den staten, skall på begäran omedelbart
verkställas i annan fördragsslutande stat. Detsamma skall gälla sådan ännu
icke lagakraftvunnen dom och sådant av rätten eller domaren meddelat beslut
som kan verkställas lika med lagakraftvunnen dom.
Artikel 2 andra stycket skall ha följande lydelse:
Skall verkställigheten äga rum i annanh fördragsslutande stat än den,
där framställning gjorts efter vad i första stycket sägs, översändes framställningen till förstnämnda stat. I sådant fall översändes och mottages framställningen:
i Danmark av statsamtet (i Köpenhamn Overpræsidiet), eller, om ovisshet
råder angående behörig statsamt, av Justitsministeriet;
i Finland av vederbörande utmätningsman, eller, om ovisshet råder angående behörig utmätningsman, av justitieministeriet;
i Island av justitieministeriet;
i Norge av folketrygdkontoret for utenlandssaker; samt
i Sverige av vederbörande kronofogdemyndighet, eller, om ovisshet råder
angående behörig kronofogdemyndighet, av Riksskatteverket.
Artikel 3 första stycket skall ha följande lydelse:
Den myndighet som skall verkställa indrivningen får, om så anses erforderligt, kräva bevis för att domen, beslutet eller förbindelsen uppfyller de i artikel 1 andra stycket för verkställighet stadgade villkoren. Sådant bevis utfärdas, i den stat där domen eller beslutet meddelades eller förbindelsen ingicks,
av den myndighet som anges i artikel 2 andra stycket.
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I konventionen skall införas en ny artikel 6 a med följande lydelse:
Denna konvention hindrar inte att erkännande eller verkställighet grundas
på en annan internationell konvention som gäller mellan de berörda staterna
eller på lagen i den stat där frågan om erkännande eller verkställighet uppkommer.
II
För överenskommelsens tillämpning på Färöarna och Grönland kan det
danska justitieministeriet efter förhandling med de övriga fördragsslutande
staternas justitieministerier fastställa sådana undantag som de särskilda färöiska eller grönländska förhållandena kan ge anledning till.
III
De fördragsslutande staterna kan tillträda denna överenskommelse genom
a) undertecknande utan förbehåll för ratifikation eller
b) undertecknande med förbehåll för ratifikation i förening med efterföljande ratifikation.
Ratifikationshandlingarna deponeras hos det norska utrikesdepartementet.
Överenskommelsen träder i kraft den första dagen i den månad som infaller två månader närmast efter det att överenskommelsen har tillträtts av alla
de fördragsslutande staterna. Det norska utrikesdepartementet underrättar de
fördragsslutande staterna om deponeringen av ratifikationshandlingar och om
tidpunkten för överenskommelsens ikraftträdande.
IV
Denna överenskommelse tillämpas även på sådana avgöranden och avtal
enligt artikel 1 som har meddelats eller ingåtts innan överenskommelsen träder i kraft.
V
Originalexemplaret till denna överenskommelse deponeras hos det norskautrikesdepartementet som tillställer varje fördragsslutande stat en bestyrkt kopia därav.
Till bekräftelse på detta har undertecknade befullmäktigade ombud undertecknat denna överenskommelse.
Som skedde i Oslo den 25 februari 2000, i ett exemplar på danska, finska,
isländska, norska och svenska språken, och såvitt angår svenska språket i två
texter, en för Sverige och en för Finland.

Norstedts Tryckeri AB, Stockholm 2002
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