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Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 6 kap. 10 §, 8 kap. 3 § och 13 kap. 1 §
äktenskapsbalken ska ha följande lydelse.

6 kap.
10 §2 Rätten att kräva ut ett fastställt underhållsbidrag upphör tre år efter
den förfallodag som ursprungligen gällde.
Om utmätning för underhållsbidraget har skett före den tidpunkt som
anges i första stycket eller om den bidragsskyldige har försatts i konkurs på
grund av en ansökan som har gjorts före denna tidpunkt, får betalning för
fordringen även därefter tas ut ur den utmätta egendomen eller erhållas i
konkursen.
Om en ansökan om företagsrekonstruktion har gjorts före den tidpunkt
som anges i första stycket, får underhållsbidraget krävas ut inom tre månader
från det att beslut om företagsrekonstruktionens upphörande meddelades.
Om underhållsbidraget omfattas av en skulduppgörelse i en fastställd rekonstruktionsplan, får fordran krävas ut inom tre månader från det att gäldenärens förpliktelser enligt skulduppgörelsen skulle ha fullgjorts. Om utmätning
för underhållsbidraget har skett eller konkursansökan har gjorts inom den tid
som nu har angetts, gäller andra stycket.
Avtal som strider mot denna paragraf är ogiltiga.

8 kap.
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3 §3 Om en make som har gett den andra maken en gåva inte kan betala en
skuld för vilken givaren svarade när gåvan blev gällande mot givarens
borgenärer eller om det av någon annan anledning kan antas att givaren är
på obestånd, svarar den andra maken för bristen upp till värdet av gåvan.
Detta gäller dock inte i fråga om personliga presenter vilkas värde inte
står i missförhållande till givarens ekonomiska villkor. Det gäller inte heller
om givaren, när gåvan blev gällande mot borgenärerna, hade kvar utmätningsbar egendom som uppenbarligen motsvarade de skulder för vilka givaren då svarade.
Om gåvan utan mottagarens vållande har gått förlorad helt eller delvis, är
mottagaren i motsvarande utsträckning fri från ansvar.
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En makes ansvar enligt denna paragraf får inte göras gällande så länge ett
mål pågår om återvinning av gåvan enligt konkurslagen (1987:672) eller
lagen (2022:964) om företagsrekonstruktion.
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13 kap.
1 §4 En make får inte vid bodelning till skada för sina borgenärer låta enskild egendom ingå i bodelningen eller, på annat sätt än som anges i denna
balk, avstå egendom som ska ingå i bodelningen.
En make får inte heller vid fördelning på lotter till skada för sina borgenärer avstå utmätningsbar egendom i utbyte mot sådan egendom som inte
får utmätas. Detta gäller dock inte om den egendom som avstås eller förvärvas utgör makarnas gemensamma bostad eller bohag och övertas med stöd
av 11 kap. 8 §.
Om den ena maken till följd av en sådan åtgärd som avses i första eller
andra stycket inte kan betala en skuld som har uppkommit före bodelningen
eller om det av annan anledning kan antas att maken är på obestånd, svarar
den andra maken för bristen upp till värdet av vad den förstnämnda makens
utmätningsbara egendom har minskat genom åtgärden. Detta gäller dock
inte om den förstnämnda maken efter bodelningen hade kvar utmätningsbar
egendom som uppenbarligen motsvarade skulderna.
En makes ansvar enligt denna paragraf får inte göras gällande så länge ett
mål pågår om återvinning av bodelningen enligt konkurslagen (1987:672)
eller lagen (2022:964) om företagsrekonstruktion.
1. Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2022.
2. Den äldre lydelsen av 6 kap. 10 § gäller fortfarande för ett ackord som
kommer till stånd enligt den upphävda lagen (1996:764) om företagsrekonstruktion.
3. Den äldre lydelsen av 8 kap. 3 § och 13 kap. 1 § gäller fortfarande om
ett mål om återvinning av gåvan respektive bodelningen pågår enligt den
upphävda lagen (1996:764) om företagsrekonstruktion.
På regeringens vägnar
MORGAN JOHANSSON
Erik Tiberg
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