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Promemorianshuvudsakligainnehåll

Vårdnadstvister är svåra f�r alla inblandade och särskilt f�r barnen.
Vid en internationell vårdnadstvist slits barnet dessutom mellan
f�räldrar i två länder. Ibland leder en konflikt mellan f�räldrarna så
långt att barnet olovligt f�rs bort eller hålls kvar av en av dem. Det
är angeläget att det finns regler i EU som kan �verbrygga de olik-
heter som finns mellan medlemsstaternas rättssystem och bidra till
att tvister med en internationell anknytning kan l�sas på ett f�rutse -
bart och effektivt sätt till barnets bästa.

I juni 2019 antogs i EU en omarbetad Bryssel II-f�rordning, som
gäller frågor om äktenskapsskillnad , f�räldraansvar och internatio -
nella bortf�randen av barn. F�rordningen innehåller regler om vil-
ken medlemsstats domstol som kan pr�va en tvist med en interna -
tionell anknytning. Den innehåller också regler om erkännande och
verkställighet av avg�randen i EU.

Genom den nya f�rordningen stärks barns och f�räldrars rätts -
säkerhet. Det inf�rs en allmän skyldighet f�r domstolen att låta ett
barn uttrycka sina åsikter och att beakta åsikterna i f�rhållande till
barnets ålder och mognad. Alla avg�randen om f�räldraansvar g�rs
direkt verkställbara i andra EU-länder. Dessutom harmoniserar den
nya f�rordningen delvis medlemsstaternas verkställighetsregler.
Vidare f�rbättras informationsutbytet mellan medlemsstaternas
myndigheter, vilket underlättar domstolarnas handläggning och f�r -
bättrar deras beslutsunderlag.

F�rordningen blir direkt tillämplig i Sverige och andra medlems-
stater i EU, men kräver kompletterande svenska bestämmelser och
f�rfattningsändringar. I promemoria n lämnas de f�rfattningsf�rslag
som är lämpliga med anledning av f�rordningen.

F�rfattningarna f�reslås träda i kraft den 1 augusti 2022.
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1 F�rfattn ingsf�rsl ag

1.1 F�rslag till lag med kompletterande
bestämmelsertill BrysselII-f�rordningen

Härigenom f�reskrivs f�ljande.

Lagens innehåll

1 § Denna lag innehåller kompletterande bestämmelser till rådets
f�rordning (EU) 2019/1111 av den 25 juni 2019 om beh�righet, er-
kännande och verkställighet av avg� randen i äktenskapsmål och mål
om f�räldraansvar, och om internationella bortf�randen av barn
(Bryssel II-f�rordningen).

Beslut om en tillfällig åtgärd

2 § En ans�kan om en tillfällig åtgärd enligt artikel 15 i Bryssel II-
f�rordningen g�rs till tingsrätten i den ort där barnet vistas eller, om
barnet inte vistas i Sverige och den s�kta åtgärden avser barnets
egendom, tingsrätten i den ort där egendomen finns.

F�rsta stycket gäller inte om något annat f�ljer av bestämmel -
serna i 6 a och 7–9 b §§ lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser
om vård av unga.

3 § Vid handläggningen av ett ärende enligt 2 § f�rsta stycket tilläm-
pas lagen (1996:242) om domstolsärenden. I domstolens beslut ska
det anges hur länge åtgärden som längst gäller.

Barnet får h�ras inf�r domstolen, om särskilda skäl talar f�r det
och det är uppenbart att barnet inte kan ta skada av att h�ras. I ett
ärende som r�r vårdnad, boende eller umgänge får domstolen hämta

7



 

  

   
 

 

 

  

 

  
 

 

 

   

Författningsförslag Ds 2020:18 

in upplysningar från socialnämnden i frågan. Innan socialnämnden 
lämnar upplysningar ska den, om det inte är olämpligt, höra föräld-
rarna och barnet. Barnet får höras av socialnämnden utan vårdnads-
havarens samtycke och utan att vårdnadshavaren är närvarande. 

Reservforum 

4 § Om tillämpningen av Bryssel II-förordningen innebär att en 
fråga ska prövas av en socialnämnd i Sverige och det inte finns någon 
annan behörig nämnd, tas frågan upp av socialnämnden i Stockholms 
kommun. 

Verkställighet 

5 § Om ett avgörande är verkställbart enligt Bryssel II-förord-
ningen, får det verkställas enligt 

1. 21 kap. föräldrabalken, om det avser ett barns person, och 
2. utsökningsbalken, om det avser rättegångskostnader eller ett 

barns egendom. 
För verkställigheten gäller det som är föreskrivet om verkställig-

het av en svensk domstols avgörande i motsvarande fall. Om det inte 
finns någon motsvarighet till avgörandet, verkställs avgörandet som 
en dom. 

Första och andra styckena gäller inte om något annat följer av 
Bryssel II-förordningen.  

Vägran av erkännande eller verkställighet 

6 § En ansökan enligt artikel 40 eller 59 i Bryssel II-förordningen 
om att ett avgörande inte ska erkännas eller verkställas i Sverige görs 
till tingsrätten. 

En ansökan enligt artikel 30.3 i förordningen om att det inte finns 
grund för att vägra ett erkännande av ett avgörande görs till tings-
rätten. 

En ansökan enligt första eller andra stycket kan göras av någon 
som har varit part i den utländska rättegången och som är berörd av 
frågan. Regeringen kan med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen 
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meddela föreskrifter om vilka tingsrätter som får pröva sådana 
ansökningar. 

7 § Vid handläggningen av ett ärende enligt 6 § tillämpas lagen 
(1996:242) om domstolsärenden, om inte något annat följer av 
Bryssel II-förordningen.  

Rättelse och återkallelse av intyg 

8 § Ett beslut i fråga om rättelse av ett intyg som har utfärdats enligt 
Bryssel II-förordningen, får inte överklagas. 

9 § Innan domstolen beslutar i fråga om återkallelse av ett intyg som 
har utfärdats enligt Bryssel II-förordningen, ska parterna få tillfälle 
att yttra sig, om det inte är obehövligt. 

Ett beslut i fråga om återkallelse av ett intyg får inte överklagas.  

Informationsutbyte 

10 § En socialnämnd ska rapportera om ett barns situation en-
ligt Bryssel II-förordningen (artikel 80.1 a i). Nämnden ska också 
samla in upplysningar eller underlag och uttala sig om en förälders, 
anhörigs eller annan persons lämplighet att ta hand om barnet i en-
lighet med vad som framgår av förordningen (artikel 80.1 b). 

Godkännande av en placering av ett barn i Sverige 

11 § En fråga om godkännande av en placering av ett barn i Sverige 
enligt artikel 82 i Bryssel II-förordningen prövas av socialnämnden i 
den kommun där barnet avses bli placerat.  

I 6 kap. 11 a § socialtjänstlagen (2001:453) anges förutsätt-
ningarna för att godkänna en placering. 

1. Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2022. 
2. Genom lagen upphävs lagen (2008:450) med kompletterande 

bestämmelser till Bryssel II-förordningen. 
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3. Föreskrifterna i 2–5 §§ i den upphävda lagen gäller fortfarande 
för handläggningen av mål och ärenden som avser avgöranden som 
har meddelats i ett förfarande som inleddes före ikraftträdandet. 

4. Föreskrifterna i 8 § i den upphävda lagen gäller fortfarande för 
handläggningen av ärenden som har inletts i tingsrätt före ikraftträ-
dandet. 
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1.2 F�rslag till lag om ändringi lagen
(1904:26 s. 1) om vissainternationella
rättsf�rhållanden r�rande äktenskapoch
f�rmynderskap

Härigenom f�reskrivs att 7 kap. 6 § lagen (1904:26 s. 1) om vissa
internationella rättsf�rhållanden r�rande äktenskap och f�rmynder -
skap1 ska ha f�ljande lydelse.

N uvarande lydelse F�reslagen lydelse

7 kap.
6 §2

Särskilda bestämmelser finns Särskilda bestämmelser finns
i rådets f�rordning (EG) nr i rådets f�rordning (EU)
2201/2003 av den 27 november 2019/1111 av den 25 juni 2019
2003 om domstols beh�righet och om beh�righet , erkännande och
om erkännande och verkställig- verkställighet av avg�randen i
het av domar i äktenskapsmål äktenskapsmål och mål om f�räl -
och mål om f�räldraansvar samt draansvar , och om internationella
om upphävande av f�rordning bortf�randen av barn (Bryssel II -
(EG) nr 1347/2000 och i lagen f�rordningen) och i lagen
(2012:318) om 1996 års Haag- (2012:318) om 1996 års Haag-
konvention. konvention.

Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2022.

1 Senaste lydelse av lagens rubrik 1971:797.
2 Senaste lydelse 2012:320.

11



F�rfattningsf�rslag Ds2020:18

1.3 F�rslag till lag om ändringi lagen(1970:375)
om utlämningtill Danmark,Finland, Islandeller
Norgef�r verkställighetav beslutom vårdeller
behandling

Härigenom f�reskrivs att 1 § lagen (1970:375) om utlämning till
Danmark, Finland, Island eller Norge f�r verkställighet av beslut om
vård eller behandling ska ha f�ljande lydelse.

N uvarande lydelse F�reslagen lydelse

1 §1

Den som enligt beslut av myndighet i Danmark, Finland, Island
eller Norge ska vara omhändertagen f�r vård eller behandling får
efter framställning utlämnas enligt vad som sägs i denna lag f�r verk-
ställighet av beslutet.

Om �verlämnande f�r brott finns särskilda bestämmelser.
Särskilda bestämmelser finns Särskilda bestämmelser finns

också i rådets f�rordning (EG) också i rådets f�rordning (EU)
nr 2201/2003 av den 27 novem- 2019/1111 av den 25 juni 2019
ber 2003 om domstols beh�righet om beh�righet , erkännande och
och om erkännande och verkstäl- verkställighet av avg�randen i äk-
lighet av domar i äktenskapsmål tenskapsmål och mål om f�räl -
och mål om f�räldraansvar samt draansvar , och om internationella
om upphävande av f�rordning bortf�randen av barn (Bryssel II -
(EG) nr 1347/2000 . f�rordningen) .

Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2022.

1 Senaste lydelse 2011:1168.
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1.4 F�rslag till lag om ändringi lagen(1973:943)
om erkännandeav vissautländska
äktenskapsskillnaderochhemskillnader

Härigenom f�reskrivs att 12 § lagen (1973:943) om erkännande
av vissa utländska äktenskapsskillnader och hemskillnader ska ha
f�ljande lydelse.

N uvarande lydelse F�reslagen lydelse

12 §1

Särskilda bestämmelser finns Särskilda bestämmelser finns
i rådets f�rordning (EG) nr i rådets f�rordning (EU)
2201/2003 av den 27 november 2019/1111 av den 25 juni 2019
2003 om domstols beh�righet och om beh�righet , erkännande och
om erkännande och verkstäl- verkställighet av avg�randen i
lighet av domar i äktenskapsmål äktenskapsmål och mål om f�räl -
och mål om f�räldraansvar samt draansvar , och om internationella
om upphävande av f�rordning bortf�randen av barn (Bryssel II -
(EG) nr 1347/2000 . f�rordningen) .

Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2022.

1 Senaste lydelse 2008:447.
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1.5 F�rslag till lag om ändringi lagen(1977:595)
om erkännandeochverkställighetav nordiska
domarpå privaträttensområde

Härigenom f�reskrivs att 7 a § lagen (1977:595) om erkännande
och verkställighet av nordiska domar på privaträttens område ska ha
f�ljande lydelse.

N uvarande lydelse F�reslagen lydelse

7 a §1

Särskilda bestämmelser finns Särskilda bestämmelser finns
i rådets f�rordning (EG) nr i rådets f�rordning (EU)
2201/2003 av den 27 november 2019/1111 av den 25 juni 2019
2003 om domstols beh�righet och om beh�righet , erkännande och
om erkännande och verkstäl- verkställighet av avg�randen i
lighet av domar i äktenskapsmål äktenskapsmål och mål om f�räl -
och mål om f�räldraansvar samt draansvar , och om internationella
om upphävande av f�rordning bortf�randen av barn (Bryssel II -
(EG) nr 1347/2000 . f�rordningen) .

Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2022.

1 Senaste lydelse 2008:446.
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1.6 F�rslag till lag om ändringi lagen(1989:14) om
erkännandeochverkställighetav utländska
vårdnadsavg�randenm.m. ochom �verflyttning
avbarn

Härigenom f�reskrivs att 1 och 17 §§ lagen (1989:14) om
erkännande och verkställighet av utländska vårdnadsavg�randen
m.m. och om �verflyttning av barn ska ha f�ljande lydelse.

N uvarande lydelse F�reslagen lydelse

1 §1

Bestämmelserna i 2–10, 13–21 och 23 §§ tillämpas i f�rhållande
till stater som har tillträtt den i Luxemburg den 20 maj 1980
dagtecknade konventionen om erkännande och verkställighet av
avg�randen r�rande vårdnad om barn samt om återställande av vård
av barn (Europarådskonventionen). Bestämmelserna tillämpas dock
inte i f�rhållande till Danmark, Finland, Island eller Norge i den mån
särskilda bestämmelser gäller.

Bestämmelserna i 2–4 och 11–23 §§ tillämpas i f�rhållande till
stater som har tillträtt den i H aag den 25 oktober 1980 dagtecknade
konventionen om de civila aspekterna på internationella
bortf�randen av barn (Haagkonventionen).

Regeringen får, under f�rutsättning av �msesidighet, f�reskriva
att lagens bestämmelser om erkännande och verkställighet av
avg�randen m.m. eller lagens bestäm melser om �verflyttning av barn
ska tillämpas även i f�rhållande till en stat som inte har tillträtt
Europarådskonventionen eller Haagkonventionen.

Särskilda bestämmelser finns Särskilda bestämmelser finns
i rådets f�rordning (EG) nr i rådets f�rordning (EU)
2201/2003 av den 27 november 2019/1111 av den 25 juni 2019
2003 om domstols beh�righet och om beh�righet , erkännande och
om erkännande och verkstäl- verkställighet av avg�randen i
lighet av domar i äktenskapsmål äktenskapsmål och mål om f�räl -
och mål om f�räldraansvar samt draansvar , och om internationella
om upphävande av f�rordning bortf�randen av barn (Bryssel II -
(EG) nr 1347/2000 . f�rordningen).

1 Senaste lydelse 2008:445.
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17 §2 

Innan rätten avgör ett ärende Innan rätten avgör ett ärende 
om verkställighet av ett avgö- om verkställighet av ett avgöran-
rande som avses i 5 § eller om de som avses i 5 § eller om över-
överflyttning av barn enligt 11 § flyttning av barn enligt 11 § ska 
skall rätten inhämta barnets me- rätten så långt det är möjligt 
ning, om det inte är omöjligt med klarlägga barnets inställning. 
hänsyn särskilt till barnets ålder 
och mognad. 

1. Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2022. 
2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för handläggningen av 

ärenden som har inletts i tingsrätt före ikraftträdandet.  

2 Senaste lydelse 2006:462. 
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1.7 F�rslag till lag om ändringi lagen(1990:52)
med särskildabestämmelserom vårdav unga

Härigenom f�reskrivs att 6 a § lagen (1990:52) med särskilda
bestämmelser om vård av unga ska ha f�ljande lydelse.

N uvarande lydelse F�reslagen lydelse

6 a §1

Är svensk domstol inte beh�rig att besluta om beredande av vård
enligt denna lag, får socialnämnden besluta att den som är under
18 år omedelbart ska omhändertas, om

1. åtgärder av beh�rig utländsk myndighet inte kan avvaktas med
hänsyn till risken f�r den unges hälsa eller utveckling eller till att den
fortsatta utredningen allvarligt kan f�rsvåras eller vidare åtgärder
hindras, och

2. det är sannolikt att den unge tillfälligt beh�ver vård som avses
i denna lag.

F� r beslut enligt f�rsta stycket gäller 6 § andra stycket och, f�r
det fall socialnämnden har ans�kt om vård med st�d av lagen, 6 §
tredje stycket.

I 9 a och 9 b §§ finns bestämmelser om fortsatt omhändertagande
f�r tillfällig vård av den unge.

Denna paragraf ansluter, Denna paragraf ansluter,
tillsammans med 7–9 b §§, till tillsammans med 7–9 b §§, till
rådets f�rordning (EG ) nr rådets f�rordning (EU )
2001/2003 av den 27 november 2019/1111 av den 25 juni 2019
2003 om domstols beh�righet och om beh�righet, erkännande och
om erkännande och verkställighet av avg�randen i
verkställighet av domar i äktenskapsmål och mål om
äktenskapsmål och mål om f�räldraansvar , och om interna-
f�räldraansvar samt om tionella bortf�randen av barn
upphävande av f�rordning (EG) (Bryssel II-f�rordningen) och
nr 1347/2000 (Bryssel II- lagen (2012:318) om 1996 års
f�rordningen) och lagen Haagkonvention.
(2012:318) om 1996 års Haag-
konvention.

1 Senaste lydelse 2019:472.
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Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2022. 
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1.8 F�rslag till lag om ändringi socialtjänstlagen
(2001:453)

Härigenom f�reskrivs att 6 kap. 11 a § och 11 kap. 2 §
socialtjänstlagen (2001:453) ska ha f�ljande lydelse.

N uvarande lydelse F�reslagen lydelse

6 kap.
11 a §1

Socialnämnden får godkänna att en utländsk myndighet placerar
ett barn i Sverige endast om

1. det är bäst f�r barnet att placeras här, särskilt med beaktande
av barnets anknytning hit,

2. barnets inställning till placeringen så långt det är m�jligt har
klarlagts,

3. barnets vårdnadshavare och, om barnet fyllt 15 år, barnet sam-
tycker till åtgärden,

4. f�rhållandena i det enskilda hemmet och f�rutsättningarna f�r
vård i hemmet är utredda av nämnden,

5. barnet har beviljats uppehållst illstånd, om ett sådant tillstånd
beh�vs, och

6. placeringen sker med st�d
av rådets f�rordning (EG) nr
2201/2003 av den 27 november
2003 om domstols beh�righet och
om erkännande och verk-
ställighet av domar i äktenskaps -
mål och mål om f�räldraansvar
samt om upphävande av
f�rordning (EG) nr 1347/2000
eller med st�d av den i Haag den
19 oktober 1996 dagtecknade
konventionen om beh�righet,
tillämplig lag, erkännande,
verkställighet och samarbete i
frågor om f�räldraansvar och
åtgärder till skydd f�r barn.

6. placeringen sker med st�d
av rådets f�rordning (EU)
2019/1111 av den 25 juni 2019
om beh�righet , erkännande och
verkställighet av avg�randen i
äktenskapsmål och mål om
f�räldraansvar, och om inter-
nationella bortf�randen av barn
(Bryssel II-f�rordningen) eller
med st�d av den i Haag den 19
oktober 1996 dagtecknade
konventionen om beh�righet,
tillämplig lag, erkännande,
verkställighet och samarbete i
frågor om f�räldraansvar och
åtgärder till skydd f�r barn.

1 Senaste lydelse 2012:321.
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11 kap.  
2 §2 

Vid en utredning av om socialnämnden behöver ingripa till ett 
barns skydd eller stöd får nämnden, för bedömningen av behovet av 
insatser, konsultera sakkunniga samt i övrigt ta de kontakter som 
behövs. Utredningen ska bedrivas så att inte någon onödigt utsätts 
för skada eller olägenhet. Utredningen ska inte göras mer om-
fattande än vad som är motiverat av omständigheterna i ärendet. 

Utredningen ska bedrivas Utredningen ska bedrivas 
skyndsamt och vara slutförd se- skyndsamt och vara slutförd se-
nast inom fyra månader. Finns nast inom fyra månader. Finns 
det särskilda skäl får socialnämn- det särskilda skäl får social-
den besluta att förlänga utred- nämnden besluta att förlänga 
ningen för viss tid. utredningen för viss tid. Sär-

skilda bestämmelser finns i rådets 
förordning (EU) 2019/1111 av 
den 25 juni 2019 om behörighet, 
erkännande och verkställighet av 
avgöranden i äktenskapsmål och 
mål om föräldraansvar, och om 
internationella bortföranden av 
barn (Bryssel II-förordningen). 

Den som berörs av en sådan utredning ska, om inte särskilda skäl 
talar mot det, genast underrättas om att en utredning har inletts. 

Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2022. 

2 Senaste lydelse 2012:776. 
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1.9 F�rslag till lag om ändringi offentlighets-och
sekretesslagen(2009:400)

Härigenom f�reskrivs i fråga om offentlighets- och
sekretesslagen (2009:400)

dels att 36 kap. 1 och 8 §§ ska ha f�ljande lydelse,
dels att det ska inf�ras en ny paragraf, 36 kap. 7 a §, samt närmast

f�re 36 kap. 7 a § en ny rubrik av f�ljande lydelse.

N uvarande lydelse F�reslagen lydelse

36 kap.

1 §1

Sekretess gäller hos domstol f�r uppgift om en enskilds
personliga eller ekonomiska f�rhållanden, om det kan antas att den
enskilde eller någon närstående till denne lider skada eller men om
uppgiften r�js och uppgiften f�rekommer i

1. ärende enligt lagen (1999:997) om särskild f�reträdare f�r barn,
2. ärende om adoption enligt 4 kap. f�räldrabalken,
3. ärende om anordnande av godmanskap enligt 11 kap. 4 §

f�räldrabalk en,
4. ärende om f�rvaltarska p,
5. ärende enligt lagen (2005:429) om god man f� r

ensamkommande barn, eller
6. ärende enligt lagen (2017:310) om framtidsfullmakter.
Sekretess gäller hos domstol f�r uppgift om en enskilds

personliga eller ekonomiska f�rhållanden, om en part begär det och
det kan antas att den enskilde eller någon närstående till denne lider
skada eller men om uppgiften r�js och uppgiften f�rekommer i

1. äktenskapsmål,
2. mål eller ärende enligt f�räldrabalken i annat fall än som anges

i f�rsta stycket,

1 Senaste lydelse 2017:314.
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3. ärende enligt lagen (1989:14) om erkännande och 
verkställighet av utländska vårdnadsavgöranden m.m. och om över-
flyttning av barn, 

4. mål eller ärende enligt 4. mål eller ärende enligt 
rådets förordning (EG) nr rådets förordning (EU) 
2201/2003 av den 27 november 2019/1111 av den 25 juni 2019 
2003 om domstols behörighet och om behörighet, erkännande och 
om erkännande och verkställig- verkställighet av avgöranden 
het av domar i äktenskapsmål äktenskapsmål och mål om 
och mål om föräldraansvar samt föräldraansvar, och om interna-
om upphävande av förordning tionella bortföranden av barn 
(EG) nr 1347/2000 eller ärende (Bryssel II-förordningen), 
enligt 8 § lagen (2008:450) med 
kompletterande bestämmelser till 
Bryssel II-förordningen, 

5. mål eller ärende enligt rådets förordning (EG) nr 4/2009 av den 
18 december 2008 om domstols behörighet, tillämplig lag, 
erkännande och verkställighet av domar samt samarbete i fråga om 
underhållsskyldighet och enligt Haagkonventionen av den 23 
november 2007 om internationell indrivning av underhåll till barn 
och andra familjemedlemmar, eller 

6. mål eller ärende enligt lagen (2012:318) om 1996 års 
Haagkonvention. 

För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst sjuttio 
år. 

Internationellt samarbete i 
frågor om föräldraansvar, 
internationella bortföranden av 
barn och åtgärder till skydd för 
barn 

7 a § 
Sekretess gäller hos den myn-

dighet som är centralmyndighet 
enligt 

1. rådets förordning (EU) 
2019/1111 av den 25 juni 2019 
om behörighet, erkännande och 

22 
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verkställighet av avg�randen i
äktenskapsmål och mål om
f�räldraansvar, och om interna-
tionella bortf�randen av barn
(Bryssel II-f�rordningen),

2. H aagkonventionen om de
civila aspekterna på internatio-
nella bortf�randen av barn av den
25 oktober 1980,

3. Haagkonventionen om be-
h�righet, tillämplig lag, erkän-
nande, verkställighet och samar-
bete i frågor om f�räldra ansvar
och åtgärdertill skydd f�r barn av
den 19 oktober 1996, och

4. den i Luxemburg den 20 maj
1980 dagtecknade konventionen
om erkännande och verkställighet
av avg�randen r�rande vårdnad
om barn samt om återställandeav
vård av barn (Europarådskon-
ventionen),

i ärende enligt f�rordningen
eller någon av konventionerna f�r
uppgift om enskilds personligael-
ler ekonomiska f�rhållanden, om
det inte stårklart att uppgiften kan
r�jas utan att den enskilde eller
någon närstående till denne lider
skada eller men om uppgiften r�js.

F�r uppgift i en allmän hand-
ling gäller sekretesseni h�gst sjut-
tio år.
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8 §2 

Den tystnadsplikt som följer Den tystnadsplikt som följer 
av 3 § första och andra styckena av 3 § första och andra styckena 
samt 6 § första stycket 1 in- samt 6 § första stycket 1 och 
skränker rätten enligt 1 kap. 1 7 a § inskränker rätten enligt 
och 7 §§ tryckfrihetsförord- 1 kap. 1 och 7 §§ tryckfrihets-
ningen och 1 kap. 1 och 10 §§ förordningen och 1 kap. 1 och 
yttrandefrihetsgrundlagen att 10 §§ yttrandefrihetsgrundlagen 
meddela och offentliggöra att meddela och offentliggöra 
uppgifter. uppgifter.  

Den tystnadsplikt som följer av 7 § inskränker rätten att meddela 
och offentliggöra uppgifter, när det är fråga om uppgift som hänför 
sig till ett ärende om annat än ekonomiskt bistånd till enskild. 

1. Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2022. 
2. För uppgifter i mål och ärenden som har inletts i tingsrätt före 

ikraftträdandet, och ärenden som avser avgöranden som har 
meddelats i ett förfarande som inleddes före ikraftträdandet gäller 
36 kap. 1 § i den äldre lydelsen. 

2 Senaste lydelse 2018:1919. 
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1.10 F�rslag till lag om ändringi lagen(2012:318)
om 1996 årsHaagkonvention

Härigenom f�reskrivs att 5 § lagen (2012:318) om 1996 års
Haagkonvention ska ha f�ljande lydelse.

N uvarande lydelse

När det finns beh�righet f�r
svensk domstol enligt artikel 11
eller 12, får domstolen i frågaom
vårdnad, boende, umgänge eller
f�rmynderskap besluta om en så-
dan tillfällig skyddsåtgärd som
avses i dessaartiklar.

F�reslagen lydelse

5 §
En ans�kan enligt artikel 11

eller12 om en tillfällig åtgärdg�rs
till tingsrätten i den ort där barnet
vistas eller, om barnet inte vistas i
Sverige och den s�kta åtgärden
avser barnets egendom, tingsrät-
ten i den ort där egendomen finns.
Detta gäller inte om något annat
f�ljer av bestämmelsernaom ome-
delbart omhändertagande av barn
i 6 a samt 7–9 b §§ lagen
(1990:52) med särskilda bestäm-
melser om vård av unga.

Vid domstolens handläggning tillämpas lagen (1996:242) om
domstolsärenden. I domstolens beslut ska det anges hur länge
skyddsåtgärden gäller.

Barnet får h�ras inf�r dom -
stolen, om särskilda skäl talar f�r
det och det är uppenbart att bar-
net inte kan ta skada av att h�ras.
I ett ärende som r�r vårdnad,
boende eller umgänge får dom -
stolen inhämta upplysningar
från socialnämnden i frågan. In-
nan socialnämnden lämnar upp-
lysningar ska den, om det är
lämpligt, h�ra f�räldrarna och
barnet.

Barnet får h�ras inf�r dom -
stolen, om särskilda skäl talar f�r
det och det är uppenbart att bar-
net inte kan ta skada av att h�ras.
I ett ärende som r�r vårdnad,
boende eller umgänge får dom -
stolen inhämta upplysningar
från socialnämnden i frågan. In -
nan socialnämnden lämnar upp-
lysningar ska den, om det inte är
olämpligt, h�ra f�räldrarna och

25
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barnet. Barnet får h�ras av social-
nämnden utan vårdnadshavarens
samtycke och utan att vårdnads-
havaren är närvarande.

1. Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2022.
2. Äldre f�reskrifter gäller fortfarande f�r handläggningen av

ärenden som har inletts i tingsrätt f�re ikraftträdandet.

26



Ds2020:18 F�rfattningsf�rslag

1.11 F�rslag till f�rordning med kompletterande
bestämmelsertill BrysselII-f�rordningen

Härigenom f�reskrivs f�ljande.

F�rordningens innehåll

1 § Denna f�rordning innehåller bestämmelser som kompletterar
dels rådets f�rordning (EU) 2019/1111 av den 25 juni 2019 om
beh�righet, erkännande och verkställighet av avg�randen i
äktenskapsmål och mål om f�räldr aansvar, och om internationella
bortf�randen av barn (Bryssel II-f�rordningen), dels lagen
(2021:000) med kompletterande bestämmelser till Bryssel II-
f�rordningen.

Centralmyndighet

2 § Regeringskansliet (Utrikesdepartementet) är centralmyndighet
enligt Bryssel II-f�rordningen i Sverige.

3 § Centralmyndigheten ska bistå vid tillämpningen av Bryssel II-
f�rordningen och ha de uppgifter som f�reskrivs f�r centralmyndig -
heter i Bryssel II-f�rordningen.

Beh�rig domstol

4 § En ans�kan enligt 6 § f�rsta stycket lagen (2021:000) med
kompletterande bestämmelser till Bryssel II-f�rordningen som avser
ett avg�rande om ett barns person g�rs till

1. den tingsrätt som handlägger ett ärende enligt 21 kap. f�räldra -
balken om verkställighet av det avg�rande som ans�kan avser, eller

2. om något ärende som avses i 1 inte handläggs, en tingsrätt som
anges i 21 kap. 1 § f�räldrabalken.

En ans�kan enligt 6 § andra stycket lagen med kompletterande
bestämmelser till Bryssel II-f�rord ningen som avser ett avg�rande
om ett barns person g�rs till en tingsrätt som anges i 21 kap. 1 §
f�räldrabalken.
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5 § I andra fall än som avses i 4 § görs en ansökan 
1. enligt 6 § första stycket lagen (2021:000) med kompletterande 

bestämmelser till Bryssel II-förordningen till den tingsrätt i följande 
förteckning inom vars domsområde sökanden har sin hemvist,  

2. enligt 6 § andra stycket den lagen till den tingsrätt i följande 
förteckning inom vars domsområde motparten har sin hemvist. 

Om en sökande vid en ansökan som avses i första stycket 1 eller 
en motpart vid en ansökan som avses i första stycket 2 inte har sin 
hemvist i Sverige, görs ansökan till Nacka tingsrätt. 

Tingsrätt Domsområde 

Nacka tingsrätt 

Uppsala tingsrätt 

Eskilstuna tingsrätt 

Linköpings tingsrätt 

Jönköpings tingsrätt 

Växjö tingsrätt 

Kalmar tingsrätt 

Gotlands tingsrätt 

Blekinge tingsrätt 
Kristianstads tingsrätt 

Malmö tingsrätt 

Halmstads tingsrätt 

Göteborgs tingsrätt 

28 

Stockholms län 

Uppsala län 

Södermanlands län 

Östergötlands län 

Jönköpings län 

Kronobergs län 

Kalmar län 

Gotlands län 

Blekinge län 
Bromölla, Båstads, Hässleholms, Klippans, Kris-
tianstads, Osby, Perstorps, Simrishamns, Tome-
lilla, Åstorps, Ängelholms, Örkelljunga och 
Östra Göinge kommuner 
Bjuvs, Burlövs, Eslövs, Helsingborgs, Höganäs, 
Hörby, Höörs, Kävlinge, Landskrona, Lomma, 
Lunds, Malmö, Sjöbo, Skurups, Staffanstorps, 
Svalövs, Svedala, Trelleborgs, Vellinge och 
Ystads kommuner 

Hallands län 

Göteborgs, Härryda, Kungälvs, Lysekils, 
Munkedals, Mölndals, Orusts, Partille, Sotenäs, 
Stenungsunds, Strömstads, Tanums, Tjörns, 
Uddevalla och Öckerö kommuner 
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Vänersborgs tingsrätt Ale, Alingsås, Bengtsfors, Bollebygds, Borås, 
Dals-Eds, Färgelanda, Herrljunga, Lerums, Lilla 
Edets, Marks, Melleruds, Svenljunga, Tranemo, 
Trollhättans, Ulricehamns, Vårgårda, 
Vänersborgs och Åmåls kommuner 

Skaraborgs tingsrätt Essunga, Falköpings, Grästorps, Gullspångs, 
Götene, Habo, Hjo, Karlsborgs, Lidköpings, 
Mariestads, Mullsjö, Skara, Skövde, Tibro, Tida-
holms, Töreboda och Vara kommuner 

Värmlands tingsrätt Värmlands län 

Örebro tingsrätt Örebro län 

Västmanlands tingsrätt Västmanlands län 

Falu tingsrätt Dalarnas län 

Gävle tingsrätt Gävleborgs län 

Ångermanlands tingsrätt Västernorrlands län 

Östersunds tingsrätt Jämtlands län 

Umeå tingsrätt Västerbottens län 

Luleå tingsrätt Norrbottens län 

Underrättelseskyldighet för domstol  

6 § En domstol som med tillämpning av Bryssel II-förordningen har 
beslutat att ett avgörande som avser rättegångskostnader eller ett 
barns egendom inte ska verkställas i Sverige, ska samma dag sända 
en kopia av beslutet till Kronofogdemyndigheten. Detsamma gäller 
i fråga om senare beslut av betydelse för verkställigheten. 

Intyg om ett avgörandes äkthet 

7 § En domstol eller annan myndighet ska, om någon begär det, på 
en kopia av ett avgörande enligt Bryssel II-förordningen som har 
meddelats av myndigheten intyga att avgörandet är äkta. 
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Utfärdande, rättelse och återkallelse av intyg enligt Bryssel II-
förordningen 

8 §  Intyg enligt Bryssel II-förordningen utfärdas av den domstol 
eller annan myndighet som har meddelat avgörandet. Denna doms-
tol eller myndighet beslutar om rättelse och återkallelse enligt Brys-
sel II-förordningen av sådana intyg.  

Ansökningar och andra meddelanden till centralmyndigheten 

9 § En ansökan om biträde i ett enskilt ärende om föräldraansvar 
och andra meddelanden till den svenska centralmyndigheten ska vara 
på svenska eller engelska eller åtföljas av en översättning till något av 
dessa språk. 

Översättning 

10 § Översättningar enligt Bryssel II-förordningen ska vara på 
svenska eller engelska.  

11 § En auktoriserad translator är behörig att bestyrka översätt-
ningar enligt Bryssel II-förordningen.  

1. Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2022. 
2. Genom förordningen upphävs förordningen (2005:97) med 

kompletterande bestämmelser till Bryssel II-förordningen. 
3. Föreskrifterna i 4, 5, 8–10 och 13 §§ i den upphävda förord-

ningen gäller fortfarande för handläggningen av sådana mål och ären-
den som avser ett avgörande som har meddelats i ett förfarande som 
inleddes före ikraftträdandet. 
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1.12 F�rslag till f�rordning om ändringi f�rordningen
(1949:661) om skyldighetf�r domstolatt lämna
uppgifteri mål ochärendenenligt
f�räldrabalken, m.m.

Härigenom f�reskrivs att 3 a § f�rordningen (1949:661) om
skyldighet f�r domstol att lämna uppgifter i mål och ärenden enligt
f�räldrabalken, m.m.1 ska ha f�ljande lydelse.

N uvarande lydelse F�reslagen lydelse

3 a §2

En tingsrätt ska lämna under- En tingsrätt ska lämna under -
rättelse enligt 3 § f�rsta stycket rättelse enligt 3 § f�rsta stycket
om beslut enligt artikel 21.3 och om beslut om ett utländskt vård-
artikel 28.1 i rådets f�rordning nadsavg�rande i ett f�rfarande
(EG) nr 2201/2003 av den 27 enligt artikel 30.3, artikel 40 eller
november 2003 om domstols be- artikel 59 i rådets f�rordning
h�righet och om erkännande och (EU) 2019/1111 av den 25 juni
verkställighet av domar i 2019 om beh�righet , erkännan -
äktenskapsmål och mål om de och verkställighet av avg�ran -
f�räldraansvar samt om upphä- den i äktenskapsmål och mål om
vande av f�rordning (EG) nr f�räldraansvar, och om interna-
1347/2000, när beslutet innebär tionella bortf�randen av barn
att ett utländskt vårdnadsav- (Bryssel II-f�rordningen). Un -
g�rande ska erkännas eller är derrättelsen ska lämnas när be-
verkställbart i Sverige. Underrät- slutet har fått laga kraft.
telsen ska lämnas när beslutet
har fått laga kraft.

1. Denna f�rordning träder i kraft den 1 augusti 2022.
2. Äldre f�reskrifter gäller fortfarande f�r beslut som avser ett

utländskt avg�rande som har meddelats i ett f�rfarande som inleddes
f�re ikraftträdandet.

1 F�rordningen omtryckt 1976:811.
Senaste lydelsen av f�rordningens rubrik 1985:370.
2 Senaste lydelse 2020:293.
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1.13 F�rslag till f�rordning om ändringi f�rordningen
(1983:490) om skyldighetf�r domstolatt lämna
uppgifteri mål om äktenskapsskillnaderm.m.

Härigenom f�reskrivs att 3 a § f�rordningen (1983:490) om skyl-
dighet f�r domstol att lämna uppgifter i mål om äktenskapsskill -
nader m.m. 1 ska ha f�ljande lydelse.

N uvarande lydelse F�reslagen lydelse

3 a §2

När en domstol har avgjort ett mål genom vilket ett äktenskap
har uppl�sts eller en vigsel f�rklara ts ogiltig och avg�randet har fått
laga kraft, ska domstolen genast sända en underrättelse till
Skatteverket om avg�randet och om när det fick laga kraft.

En motsvarande underrät -
telse ska sändas i fråga om ett be-
slut som har fått laga kraft och
som innebär att ett utländskt
avg�rande om uppl�sning av ett
äktenskap ska erkännas i Sverige
när beslutet har meddelats enligt

1. 3 kap. 8 § f�rsta stycket
lagen (1904:26 s. 1) om vissa
internationella rättsf�rhållanden
r�rande äktenskap och f�rmyn -
derskap , eller

2. artikel 21.3 i rådets
f�rordning (EG) nr 2201/2003
av den 27 november 2003 om
domstols beh�righet och om
erkännande och verkställighet av
domar i äktenskapsmål och mål
om f�räldraansvar samt om
upphävande av f�rordning (EG)
nr 1347/2000.

Domstolen ska sända motsva -
rande underrättelse i fråga om ett
beslut som innebär att ett
utländskt avg�rande om upp-
l�sning av ett äktenskap ska er-
kännas i Sverige när beslutet har
meddelats enligt 3 kap. 8 § f�rsta
stycket lagen (1904:26 s. 1) om
vissa internationella rätts -
f�rhållanden r�rande äktenskap
och f�rmynderskap. En sådan
underrättelse ska också sändas i
frågaom ett beslut om ett utländ-
skt avg�rande om uppl�sning av
ett äktenskap som har meddelats
enligt artikel 30.3 eller 40 i rådets
f�rordning (EU) 2019/1111 av
den 25 juni 2019 om beh�righet ,
erkännande och verkställighet av
avg�randen i äktenskapsmål och
mål om f�räldraansvar , och om
internationella bortf�randen av

1 Senaste lydelse av f�rordningens rubrik 1991:786.
2 Senaste lydelse 2015:843.
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barn (Bryssel II-förordningen). 
Underrättelsen ska sändas när be-
slutet har fått laga kraft. 

1. Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2022. 
2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för beslut som avser ett 

utländskt avgörande som har meddelats i ett förfarande som inleddes 
före ikraftträdandet. 
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1.14 F�rslag till f�rordning om ändringi f�rordningen
(1987:452) om avgifter vid de allmänna
domstolarna

Det f�reskrivs att bilagan till f�rordningen (1987:452) om
avgifter vid de allmänna domstolarna ska ha f�ljande lydelse.

1. Denna f�rordning träder i kraft den 1 augusti 2022.
2. Äldre f�reskrifter gäller fort farande f�r ärenden som har in-

letts f�re ikraftträdandet.

B i l a g a1

Nuvarande lydelse

– – – – – – –– – – – – – –– – – – – – –– – – – – – –– – – – – – –– – –

Avgiftslista

Ans�kningsavgifter

En ans�kningsavgift tas ut med nedan angivet belopp när någon
inleder något av f�ljande.

Kategori A ................................................................................... 900 kr

Allmänna domstolsärenden:
– adoption, vårdnad eller umgängesrätt,
– tillfällig åtgärd i fråga om vårdnad, boende, umgänge eller f�r -

mynderskap enligt 8 § lagen (2008:450) med kompletterande be-
stämmelser till Bryssel II-f�rordningen eller 5 § lagen (2012:318) om
1996 års Haagkonvention,

– namn enligt lagen (2016:1013) om personnamn,
– – – – – – –– – – – – – –– – – – – – –– – – – – – –– – – – – – –– – –

1 Senaste lydelse 2018:1810.
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Föreslagen lydelse 

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 

Avgiftslista 

Ansökningsavgifter 

En ansökningsavgift tas ut med nedan angivet belopp när någon 
inleder något av följande. 

Kategori A ................................................................................... 900 kr 

Allmänna domstolsärenden: 
– adoption, vårdnad eller umgängesrätt, 
– tillfällig åtgärd enligt artikel 15 i rådets förordning (EU) 

2019/1111 av den 25 juni 2019 om behörighet, erkännande och 
verkställighet av avgöranden i äktenskapsmål och mål om 
föräldraansvar, och om internationella bortföranden av barn (Bryssel 
II-förordningen) eller 5 § lagen (2012:318) om 1996 års 
Haagkonvention, 

– namn enligt lagen (2016:1013) om personnamn, 
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 
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1.15 F�rslag till f�rordning om ändringi f�rordningen
(1987:1022) om äktenskapsregistret

Härigenom f�reskrivs att 2 § f�rordningen (1987:1022) om
äktenskapsregistret ska ha f�ljande lydelse.

N uvarande lydelse F�reslagen lydelse

2 §1

Tingsrätterna ska till äktenskapsre gistret sända in uppgifter om
1. domar varigenom en vigsel har f�rklarats ogiltig eller

domstolen har d�mt till äktenskapsskillnad,
2. domar eller beslut varigenom domstolen har avgjort ett mål om

äktenskapsskillnad utan att ha d�mt till äktenskapsskillnad,
3. beslut som innebär att ett

utländskt avg�rande om
uppl�sning av ett äktenskap ska
erkännas i Sverige när beslutet
har meddelats enligt

a) 3 kap. 8 § f�rsta stycket
lagen (1904:26 s. 1) om vissa
internationella rättsf�rhållanden
r�rande äktenskap och f�rmyn -
derskap, eller

b) artikel 21.3 i rådets
f�rordning (EG) nr 2201/2003
av den 27 november 2003 om
domstols beh�righet och om er-
kännande och verkställighet av
domar i äktenskapsmål och mål

1 Senaste lydelse 2015:906.
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3. beslut som innebär att ett
utländskt avg�rande om uppl�s -
ning av ett äktenskap ska erkän-
nas i Sverige när beslutet har
meddelats enligt 3 kap. 8 § f�rsta
stycket lagen (1904:26 s. 1) om
vissa internationella rättsf�rhål-
landen r�rande äktenskap och f�r -
mynderskap, eller
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om föräldraansvar samt om upp-
hävande av förordning (EG) nr 
1347/2000. 

4. beslut i en fråga som avser ett 
utländskt avgörande om upplös-
ning av ett äktenskap enligt artikel 
30.3 eller artikel 40 i rådets 
förordning (EU) 2019/1111 av 
den 25 juni 2019 om behörighet, 
erkännande och verkställighet av 
avgöranden i äktenskapsmål och 
mål om föräldraansvar, och om 
internationella bortföranden av 
barn (Bryssel II-förordningen). 

1. Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2022. 
2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för beslut som avser ett 

utländskt avgörande som har meddelats i ett förfarande som inleddes 
före ikraftträdandet. 
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1.16 F�rslag till f�rordning om ändringi f�rordningen
(1989:177) om erkännandeochverkställighet
av utländskavårdnadsavg�randen m.m. ochom
�verflyttning av barn

Härigenom f�reskrivs att 7 § f�rordningen (1989:177) om erkän -
nande och verkställighet av utlän dska vårdnadsavg�randen m.m. och
om �verflyttning av barn ska ha f�ljande lydelse.

N uvarande lydelse F�reslagen lydelse

7 §1

Ett uppdrag enligt 16 § lagen Ett uppdrag enligt 16 § lagen
(1989:14) om erkännande och (1989:14) om erkännande och
verkställighet av utländska vård- verkställighet av utländska vård-
nadsavg�randen m.m. och om nadsavg�randen m.m. och om
�verflyttning av barn får lämnas �verflyttning av barn får lämnas
utan att den som har hand om utan att den som har hand om
barnet har fått del av ans�kan. barnet har fått del av ans�kan.

Den som har fått uppdraget Den som har fått uppdraget
b�r handla skyndsamt. Han eller b�r handla skyndsamt. Han eller
hon b�r f�rs�ka klarlägga barnets hon b�r så långt det är m�jligt
inställning , om det är m�jligt och klarlägga barnets inställning.
lämpligt.

Denna f�rordning träder i kraft den 1 augusti 2022.

1 Senaste lydelse 2006:468.
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1.17 F�rslag till f�rordning om ändringi f�rordningen
(2006:467) om verkställighetav
vårdnadsavg�randen

Härigenom f�reskrivs att 2 och 6 §§ f�rordningen (2006:467) om
verkställighet av vårdnadsavg�ra nden ska f�ljande lydelse.

N uvarande lydelse F�reslagen lydelse

2 §
Till en ans�kan om verk-

ställighet skall fogas det avg�ran -
de som begärs verkställt, i origi-
nal eller bestyrkt kopia, tillsam-
mans med lagakraftbevis. Ett så-
dant bevis beh�vs dock inte, om
verkställighet får ske oberoende
av om avg�randet harvunnit laga
kraft.

Om ans�kan avser verkstäl -
lighet av ett avtal, skall till
ans�kan fogas avtalet i original
eller bestyrkt kopia tillsammans
med socialnämndens beslut att
godkänna avtalet.

Till en ans�kan om verk-
ställighet ska fogas det avg�ran -
de som begärs verkställt, i origi-
nal eller bestyrkt kopia, tillsam-
mans med lagakraftbevis. Ett så-
dant bevis beh�vs dock inte, om
verkställighet får ske oberoende
av om avg�randet har fått laga
kraft.

Om ans�kan avser verkstäl -
lighet av ett avtal, ska till ans�kan
fogas avtalet i original eller
bestyrkt kopia tillsammans med
socialnämndens beslut att god-
känna avtalet.

Om ans�kan avser �verflyttning av barn enligt 21 kap. 7 eller 8 §
f�räldrabalken, b�r det bifogas en handling som visar att s�kanden
har vårdnaden eller del i vårdnaden om barnet.

Ans�kan kan avse verkställig-
het på grund av rådets f�rord -
ning (EG) nr 2201/2003 av den
27 november 2003 om domstols
beh�righet och om erkännande
och verkställighet av domar i äk-
tenskapsmål och mål om f�räl -
draansvar samt om upphävande
av f�rordning (EG) nr
1347/2000 (Bryssel II-
f�rordningen) . I ett sådant fall

Ans�kan kan avse verkställig-
het på grund av rådets f�rord -
ning (EU) 2019/1111 av den 25
juni 2019 om beh�righet, erkän-
nande och verkställighet av avg� -
randen i äktenskapsmål och mål
om f�räldraansvar , och om inter-
nationella bortf�randen av barn
(Bryssel II-f�rordningen) . Sär-
skilda bestämmelser om vilka
handlingar som ska ges in f� r

39



 

 

 

 

 
  

 

 
 

  

 

 
                       

 

Författningsförslag Ds 2020:18 

skall avgörandet och en 
verkställbarhetsförklaring fogas 
till ansökan, båda i original eller 
bestyrkt kopia. En verkställ-
barhetsförklaring behöver dock 
inte bifogas, om verkställighet får 
ske utan verkställbarhetsprövning 
och avgörandet är försett med 
intyg i enlighet med Bryssel II-
förordningen. 

verkställighet finns i artiklarna 35 
och 46 i den förordningen. 

6 § 
Om något frivilligt överläm-

nande inte kommer till stånd, 
skall det i den redogörelse som 
avses i 21 kap. 2 § andra stycket 
föräldrabalken anges vad den 
som har hand om barnet har an-
fört som skäl för sin vägran att 
överlämna barnet. I redogörelsen 
bör också anges om det kan antas 
att det finns något sådant för-
hållande som enligt 21 kap. 5 
eller 6 § eller 7 § andra stycket 
föräldrabalken kan hindra ett 
överlämnande. 

Om något frivilligt överläm-
nande inte kommer till stånd, ska 
det i den redogörelse som avses i 
21 kap. 2 § andra stycket föräl-
drabalken anges vad den som har 
hand om barnet har anfört som 
skäl för sin vägran att överlämna 
barnet. I redogörelsen bör det 
också anges om det kan antas att 
det finns något sådant förhål-
lande som enligt 21 kap. 5 eller 
6 § eller 7 § andra stycket 
föräldrabalken eller artikel 56 i 
Bryssel II-förordningen kan hin-
dra ett överlämnande. 

Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2022. 
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2 Ärendet

Rådet utfärdade den 25 juni 2019 f�rordningen (EU) 2019/1111 om
beh�righet, erkännande och verkstä llighet av avg�randen i äkten -
skapsmål och mål om f�räldraansv ar, och om internationella bort -
f�randen av barn (2019 års Bryssel II-f�rordning). F�rordningen,
som b�rjar tillämpas fullt ut den 1 augusti 2022, finns i svensk lydelse
som bilaga1. F�rordningen är en omarbetning av rådets f�rordning
(EG) nr 2201/2003 av den 27 november 2003 om domstols beh�rig -
het och om erkännande och verkställighet av domar i äktenskapsmål
och mål om f�räldraansvar samt om upphävande av f�rordning (EG)
nr 1347/2000 (2003 års Bryssel II-f�rordning).

I promemorian lämnas de f�rfa ttningsf�rslag som är lämpliga
med anledning av 2019 års Bryssel II-f�rordning.
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3 En ny BrysselII-f�rordning

3.1 F�regångarna till 2019 årsBrysselII-f�rordning

En av grundtankarna med EU-samarbetet är att det ska vara enkelt
att handla, resa och flytta inom unionen. På civilrättsområdet arbetar
EU med att utveckla det rättsliga samarbetet och att bygga broar
mellan de nationella rättssystemen. Målet är att �ka rättssäkerheten
och f�rbättra tillgången till rättslig pr�vning. Det ska vara enkelt att
f�rutse vilken domstol som är beh�rig att besluta i en fråga. Det ska
också finnas effektiva f�rfaranden f�r att erkänna och verkställa be-
slut inom EU. Dessutom är det angeläget att samarbetet mellan
medlemsstaternas myndigheter fungerar väl.

Den långsiktiga trenden inom EU är att allt fler flyttar till ett
annat EU-land. Det innebär att familjeband skapas mellan personer
från olika länder. Vid en separation kan familjens anknytningar till
flera länder ge upphov till olika praktiska och juridiska frågeställ-
ningar. Det kan gälla var makar ans�ker om äktenskapsskillnad, var
en vårdnadstvist pr�vas eller hur ett avg�rande som meddelats i ett
land erkänns eller verkställs i ett annat land.

Bryssel II-konventionen om domstols beh�righet och om erkän-
nande och verkställighet av domar i äktenskapsmål var det f�rsta
EU-instrumentet på familjerättens område. Konventionen antogs av
rådet 1998, men hann aldrig träda i kraft. Genom 1999 års Amster -
damf�rdrag skapades en rättslig grund f�r att även på civilrättens
område anta f�rordningar och direktiv. Stora delar av det f�rhand -
lingsarbete som f�regått konventionen togs då till vara i den f�rsta
Bryssel II-f�rordningen, som b�rjade tillämpas den 1 mars 2001 –
rådets f�rordning (EG) nr 1347/2000 av den 29 maj 2000 om dom-
stols beh�righet och om erkännande och verkställighet av domar i
äktenskapsmål och mål om f�räldraansvar f�r makars gemensamma
barn (2000 års Bryssel II-f�rordning). F�rordningen ersattes av
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2003 års Bryssel II-f�rordning. F�ro rdningen, som b�rjade tillämpas
den 1 mars 2005, är tillämplig i alla EU:s medlemsstater utom Dan -
mark. En redog�relse f�r f�rordningens tillämplighet i f�rhållande
till F�renade kungariket finns i f�rfattningskommentaren (se in-
gressen till f�rslaget till lag med kompletterande bestämmelser till
Bryssel II-f�rordningen).

3.2 201 9 årsBrysselII-f�rordning

I enlighet med en �versynsklausul i 2003 års Bryssel II-f�rordning,
och som ett led i Europeiska kommissionens program f�r att
f�rbättra EU-lagstiftningen (det s.k. Refit-programmet) utvärde -
rade kommissionen hur f�rordningen fungerar i praktiken och �ver -
vägde n�dvändiga ändringar. Resultatet presenterades i en rapport
som antogs i april 2014 (COM [2014] 255 final). I juni 2016 pre-
senterade kommissionen ett f�rsla g till omarbetning av f�rord -
ningen. F�rslaget var i linje med kommissionens politiska riktlinjer
från 2014 som betonade att det rättsliga samarbetet mellan EU:s
medlemsstater stegvis måste f�rbättras så att det håller jämna steg
med en utveckling där allt fler medbo rgare gifter sig och bildar familj
�ver nationsgränserna. Efter f�rhan dlingar i rådet under tre års tid
antogs 2019 års Bryssel II-f�rordning. En nyhet är att det i f�rord -
ningens titel lyfts in att den också innehåller regler om interna -
tionella barnbortf�randen. F�rordningen b�rjar tillämpas den 1 au-
gusti 2022. Den kommer – liksom sin f�regångare – att tillämpas i
alla EU:s medlemsstater utom Danmark (se ingressen till f�rfatt -
ningskommentaren till f�rslaget till lag med kompletterande be-
stämmelser till Bryssel II-f�rordning en). I det f�ljande redog�rs f�r
de viktigaste f�rändringar som omarbetningen innebär.

Innehåll

2019 års Bryssel II-f�rordning är indelad i nio kapitel. Kapitel I
innehåller bestämmelser om tillämpningsområdet och definitioner
av vissa viktiga begrepp. Kapitel II behandlar frågor om beh�righet,
men innehåller också helt nya artiklar om prejudiciella frågor och
barnets rätt att uttrycka sina åsikter. En annan nyhet är att de kom-
pletterande reglerna till den i Haag den 25 oktober 1980 dagtecknade
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konventionen om de civila aspekterna på internationella bortföran-
den av barn (1980 års Haagkonvention) har samlats i ett eget kapitel 
(kapitel III). I kapitel IV finns det bestämmelser om erkännande och 
verkställighet. I kapitel V föreskrivs vad som gäller för samarbete 
mellan centralmyndigheter i frågor om föräldraansvar. I kapitel VI 
finns allmänna bestämmelser om bl.a. samarbete och kontakt mellan 
domstolar. Kapitel VII innehåller regler om att kommissionen ges 
befogenhet att anta delegerade akter. I kapitel VIII regleras förhål-
landet till andra instrument, bl.a. konventionen den 6 februari 1931 
mellan Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige innehållande 
internationellt privaträttsliga bestämmelser om äktenskap, adoption 
och förmynderskap (den nordiska äktenskapskonventionen). I kapi-
tel IX finns slutbestämmelser, däribland övergångsbestämmelser. Av 
slutbestämmelserna framgår att medlemsstaterna har en skyldighet 
att meddela vissa uppgifter till Europeiska kommissionen. Det gäller 
bl.a. vilka domstolar som är behöriga, kontaktuppgifter till central-
myndigheten och vilka språk som godtas i meddelanden till 
centralmyndigheten och i översättningar. Kommissionen kommer 
att offentliggöra denna information på kommissionens e-juridik-
portal, som innehåller rättslig information och syftar till att under-
lätta arbetet med rättsliga ärenden inom EU. 

Till den nya förordningen hör också tio bilagor. Bilagorna II–X 
avser olika intyg som ska utfärdas, medan bilaga X innehåller en jäm-
förelsetabell som hjälper läsaren att hitta motsvarigheten till en 
bestämmelse i den äldre förordningen i den nya. Hänvisningar till 
den äldre förordningen ska anses som hänvisningar till den nya 
förordningen i enlighet med tabellen. Syftet med intygen är att 
underlätta myndigheternas handläggning och hålla nere kostnaderna 
för översättning. 

Tillämpningsområde 

2019 års Bryssel II-förordning är – liksom 2003 års Bryssel II-
förordning – tillämplig på civilrättsliga frågor om äktenskapsskillnad 
och föräldraansvar. Vad som är civilrättsliga frågor har fått en mera 
utvecklad förklaring i den nya förordningen. Det anges uttryckligen 
att det bör ses som ett självständigt begrepp som ska tolkas i enlighet 
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med fast rättspraxis från EU-domstolen. Begreppet tolkas mot bak-
grund av såväl förordningens syfte och systematik som allmänna 
principer i de nationella rättsordningarna. Det kan även omfatta 
åtgärder som enligt en medlemsstats rättssystem anses vara offentlig 
rätt. Detta ligger i linje med EU-domstolens tidigare uttalande i ett 
mål som rörde finsk verkställighet av ett svenskt beslut om omedel-
bart omhändertagande av barn för vård med åtföljande placering 
enligt lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga. 
Domstolen uttalade att verkställigheten av ett sådant beslut omfattas 
av begreppet civilrättsliga frågor i den mening som avses i förord-
ningen (mål C-435/06, C., ECLI:EU:C:2007:714). Avgörande för 
om en åtgärd som yrkas faller inom tillämpningsområdet är om åt-
gärden syftar till att säkerställa en rätt som faller inom förordningens 
tillämpningsområde (jfr mål C-4/14, Bohez mot Wiertz, 
ECLI:EU:C:2015:563). Det förtydligas vidare i den nya förord-
ningen att överenskommelser som godkänts av en behörig myn-
dighet efter en prövning i sak i förordningens mening ska anses vara 
avgöranden och inte överenskommelser. 

Förordningen innehåller regler för domstolarnas handläggning av 
behörighetsfrågor. Den gäller också erkännande och verkställighet 
av avgöranden som meddelats av domstol. Liksom vad som gäller 
enligt 2003 års förordning är domstolsbegreppet i den nya förord-
ningen vidsträckt. Det omfattar varje myndighet i en medlemsstat 
som är behörig i frågor som omfattas av förordningens tillämp-
ningsområde (se artikel 2.2.1 i 2019 års Bryssel II-förordning, i fråga 
om officiella handlingar och överenskommelser, se avsnitt 7.6). 

Parallella rättegångar 

2003 och 2019 års Bryssel II-förordningar vilar på samma princip om 
hur domstolar ska agera om talan om äktenskapsskillnad eller 
föräldraansvar väcks vid domstolar i flera medlemsstater när det 
gäller samma sak och samma parter (s.k. litispendens). Principen 
innebär att företräde att pröva frågan om vilken domstol som är 
behörig att ta upp saken till prövning ges till den domstol där talan 
först väckts. 2019 års Bryssel II-förordning innehåller – efter före-
bild från 2012 års Bryssel I-förordning – en ny regel som är ett 
undantag från denna princip. Av regeln framgår att när parterna 
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exklusivt har avtalat om eller under förfarandets gång uttryckligen 
godtagit en domstols behörighet, ska den domstolen ges företräde 
att pröva behörighetsfrågan, oavsett var talan först väckts. Om en 
talan har väckts vid en annan domstol, måste den domstolen vilande-
förklara målet till dess att den domstol där talan väckts på grundval 
av avtalet eller godtagandet förklarar att den inte är behörig i enlighet 
med avtalet eller godtagandet. Om den sistnämnda domstolen däre-
mot finner att den är behörig att pröva tvisten, ska andra domstolar 
förklara sig obehöriga. Reglerna syftar till att göra exklusiva s.k. pro-
rogationsavtal mer ändamålsenliga. Det förtydligas vidare i 2019 års 
Bryssel II-förordning att bestämmelserna om litispendens inte gäller 
i fall då en domstol grundat sin behörighet enbart på artikel 15 om 
tillfälliga åtgärder till skydd för barnet eller dess egendom. 

Barnets rätt att uttrycka sina åsikter 

2003 års Bryssel II-förordning reglerar ett barns möjlighet att kom-
ma till tals i ett återlämnandeförfarande. Erkännande av ett avgöran-
de om föräldraansvar kan i vissa fall vägras om avgörandet meddelats 
utan att barnet har fått möjlighet att komma till tals. I den nya 
förordningen införs en allmän skyldighet att ge ett barn rätt att ut-
trycka sina åsikter dels när domstolen har tagit behörighet enligt 
förordningens behörighetsbestämmelser om föräldraansvar, dels i 
förfaranden om återlämnande enligt 1980 års Haagkonvention. Be-
stämmelsen är generellt hållen och innehåller vissa undantag. Den 
ska tillämpas i enlighet med Europeiska unionens stadga om de 
grundläggande rättigheterna (EU:s rättighetsstadga) och mot bak-
grund av FN:s konvention om barnets rättigheter (barnkonventio-
nen). Det föreskrivs – i enlighet med EU-domstolens praxis på om-
rådet – att de barn som är i stånd att bilda egna åsikter ska ges en 
verklig och faktisk möjlighet att också uttrycka dessa. Om domsto-
len i enlighet med nationell lag och nationella förfaranden ger ett 
barn möjlighet att uttrycka sina åsikter enligt artikeln, ska den till-
mäta barnets åsikter betydelse i förhållande till barnets ålder och 
mognad. 
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Formerna för hur barnet ska få uttrycka sin åsikt regleras även 
fortsatt i nationell lag. Förordningen föreskriver alltså inte om bar-
net ska höras i en domstol eller få samtala med en specialutbildad 
expert. 

Avskaffande av kravet på verkställbarhetsförklaring 

Enligt 2003 års Bryssel II-förordning krävs inte någon verkställbar-
hetsförklaring i fråga om s.k. privilegierade avgöranden. Till privi-
legierade avgöranden räknas dels avgöranden om umgänge, dels 
vårdnadsavgöranden som innebär att barnet ska återlämnas och som 
meddelas i de särskilda situationer då en part har fått avslag på en 
begäran om återlämnande enligt 1980 års Haagkonvention. Genom 
den nya förordningen avskaffas kravet på verkställbarhetsförklaring 
för alla avgöranden om föräldraansvar. Samtidigt införs en möjlighet 
att ansöka om att verkställighet ska vägras om avgörandet meddelats 
i strid mot vissa grundläggande rättssäkerhetsprinciper som anges i 
förordningen (s.k. vägransgrunder). Liksom vid en prövning av er-
kännande eller verkställbarhet enligt 2003 års Bryssel II-förordning 
överlåts det åt den nationella rätten att fastställa huruvida dessa 
vägransgrunder kan tillämpas självmant av domstolen eller måste 
åberopas av en part. 

Även i den nya förordningen kommer privilegierade avgöranden 
att ingå i ett särskilt snabbt förfarande. Det innebär t.ex. att den enda 
möjligheten att invända mot ett erkännande av ett privilegierat av-
görande är om det strider mot ett senare avgörande om föräldra-
ansvar om samma barn. 

Harmonisering av vissa verkställighetsregler 

Enligt 2003 års Bryssel II-förordning regleras förfarandet för 
verkställighet av lagen i det land där verkställigheten söks. 2003 års 
förordning reglerar dock vissa frågor särskilt, bl.a. vilka handlingar 
som ska ges in vid en ansökan om verkställighet. 

I den nya förordningen är det fortfarande en huvudprincip att 
förfarandet regleras av lagen i den verkställande medlemsstaten. I 
syfte att säkerställa att verkställighet får vägras eller skjutas upp i 
medlemsstaterna på i stort sett samma villkor införs emellertid 
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gemensamma regler om grunder för uppskjutande eller vägran av 
verkställighet i den verkställande medlemsstaten. 

Placering av ett barn i en annan medlemsstat 

I den nya förordningen förtydligas och utvecklas reglerna om gräns-
överskridande placeringar av barn, bl.a. i syfte att effektivisera för-
farandet och förbättra beslutsunderlaget för den placerande myn-
digheten. 

Det tar lång tid att placera ett barn i en annan medlemsstat enligt 
2003 års Bryssel II-förordning, eftersom det först utreds huruvida 
ett ingripande krävs av nationell myndighet i den berörda medlems-
staten och, om så är fallet, sedan hämtas in ett godkännande från den 
mottagande medlemsstaten. Genom de ändringar som görs i 2019 
års Bryssel II-förordning skalas det första ledet bort genom att ett 
godkännande av mottagande medlemsstat alltid krävs. Det införs 
också en särskild tidsfrist inom vilken den mottagande medlemssta-
tens ska godkänna placeringen. 

2019 års Bryssel II-förordning innehåller vidare nya bestäm-
melser som ska underlätta informationsutbytet mellan myndig-
heterna i de olika medlemsstaterna, t.ex. när det gäller uppgifter om 
anhöriga som kan ta hand om barnet och som bor i en annan med-
lemsstat. 

Officiella handlingar och särskilda överenskommelser 

I många medlemsstater ges handlingar som formaliserats av en 
myndighet eller en offentlig funktionär en ställning som exekutions-
titel. Det kan handla om att en äktenskapsskillnad registreras av en 
notarie. Dessa handlingar benämns officiella handlingar (fr. actes 
authentiques). Den nya förordningen innehåller utbyggda regler för 
dessa handlingar och för särskilda överenskommelser som har regist-
rerats. Bland annat införs särskilda intyg som ska underlätta hand-
läggningen. 
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Internationella bortf�randen av barn

Enligt 2003 års Bryssel II-f�rordning är det m�jligt f�r en part som
fått avslag på en begäran om återlämnande enligt 1980 års Haagkon -
vention att från den beh�riga domstolen i barnets hemviststat få ett
avg�rande i vårdnadsfrågan som är direkt verkställbart (eng. over-
riding mechanism). I den nya f�rordningen begränsas denna m�j -
lighet till att gälla endast vid tillämpning av vissa av vägransgrun -
derna f�r ett återf�rande av barnet enligt Haagkonventionen. Vidare
inf�rs det i den nya f�rordningen tydligare tidsfrister f�r hand -
läggningen av bortf�randeärenden. Det finns i den nya f�rordningen
också tydligare och fler m�jligheter f�r domstolen i landet dit barnet
f�rts att besluta om skyddsåtgärder f�r barnet, bl.a. i syfte att upp-
rätthålla kontakten mellan barnet och den kvarlämnade f�räldern.

3.3 Svenskanationellaregler

Kompletterande bestämmelser till 2003 års Bryssel II-f�rordning
finns i lagen (2008:450) med komple tterande bestämmelser till Brys-
sel II-f�rordningen (2008 års komp letteringslag) och f�rordningen
(2005:97) med kompletterande bestämmelser till Bryssel II-f�rord -
ningen (2005 års kompletteringsf�rordning). Det finns dessutom en
rad andra f�rfattningar som innehåller bestämmelser som har kopp -
ling till f�rordningen. F�räldrabalk en innehåller t.ex. flera bestäm -
melser som har betydelse i internationella familjemål. Det gäller bl.a.
regler om vilken domstol som är internt beh�rig i Sverige sedan
svensk domstol pekats ut som inte rnationellt beh�rig enligt f�rord -
ningen. F�räldrabalken innehåller också regler om klarläggande av
barnets inställning och om verkstä llighet av domar om vårdnad,
boende, umgänge och �verlämnande.

Vidare finns det regler om �verflyttning av barn i lagen (1989:14)
om erkännande och verkställighet av utländska vårdnadsavg�randen
m.m. och om �verflyttning av barn (�verflyttningslagen). Lagen in-
f�rlivar dels 1980 års Haagkonvention, dels den i Luxemburg den 20
maj 1980 dagtecknade konventionen om erkännande och verkstäl -
lighet av avg�randen r�rande vårdnad om barn samt om återställande
av vård av barn (Europarådskonventionen).

Frågor om tvångsomhändertaganden av barn regleras i lagen med
särskilda bestämmelser om vård av unga. I lagen finns det bl.a. regler
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om omedelbart omhändertagande av barn i vissa internationella 
situationer. Ytterligare exempel på bestämmelser med koppling till 
Bryssel II-förordningen är föreskrifterna om placering av ett barn 
över nationsgränserna i 6 kap. 11 a och b §§ socialtjänstlagen 
(2001:453). 

Svenska allmänna bestämmelser finns i lagen (1904:26 s. 1) om 
vissa internationella rättsförhållanden rörande äktenskap och för-
mynderskap (1904 års lag). Lagen tillämpas bara i den utsträckning 
som det inte finns några konventionsbundna bestämmelser i annan 
lag, vilket med tiden inneburit en påtaglig begränsning av lagens 
tillämplighet på nu aktuella områden. Lagen innehåller bl.a. bestäm-
melser om i vilka fall en svensk domstol får ta upp ett äktenskapsmål. 
Lagen innehåller också regler om erkännande och verkställighet av 
beslut om äktenskapsskillnad och behandlar frågor om förmynder-
skap för underåriga. 

I förhållande till de stater som har anslutit sig till 1970 års Haag-
konvention om erkännande av äktenskapsskillnader och hemskill-
nader finns bestämmelser som har företräde framför 1904 års lag i 
lagen (1973:943) om erkännande av vissa utländska äktenskapsskill-
nader och hemskillnader. 

På området finns det också särskilda nordiska regler som har sin 
grund i den nordiska äktenskapskonventionen. I förordningen 
(1931:429) om vissa internationella rättsförhållanden rörande äkten-
skap, adoption och förmynderskap regleras domstols behörighet att 
pröva yrkanden om äktenskapsskillnad och frågor som har samband 
med ett sådant yrkande, t.ex. vårdnad. Där regleras också vilket lands 
lag som ska tillämpas och när avgöranden från andra nordiska länder 
ska erkännas. Bryssel II-förordningen är inte i alla delar tillämplig i 
de inbördes förhållandena mellan Sverige och Finland, eftersom båda 
länderna har avgett en förklaring som innebär att bestämmelserna i 
1931 års nordiska äktenskapskonvention – och därmed också 1931 
års förordning – i vissa avseenden har företräde. 

I lagen (1977:595) om erkännande och verkställighet av nordiska 
domar på privaträttens område och lagen (1932:540) om erkännande 
och verkställighet av dom som meddelats i Island finns bestämmel-
ser som rör bl.a. avgöranden om vårdnad och umgänge inom Nor-
den. Det finns också regler i lagen (1970:375) om utlämning till Dan-
mark, Finland, Island eller Norge för verkställighet av beslut om 
vård eller behandling som är av betydelse för vissa frågor som rör 
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föräldraansvar. 1970 och 1977 års lagar innehåller föreskrifter som 
erinrar om att särskilda bestämmelser finns i 2003 års Bryssel II-
förordning. Det innebär bl.a. att förordningens verkställighetsregler 
har företräde framför lagen när det gäller avgöranden som har med-
delats i Finland (jfr prop. 2000/01:98 s. 122). 

Vidare finns den i Haag den 19 oktober 1996 dagtecknade kon-
ventionen om behörighet, tillämplig lag, erkännande, verkställighet 
och samarbete i frågor om föräldraansvar och åtgärder till skydd för 
barn (1996 års Haagkonvention). Konventionen syftar till att stärka 
skyddet för barn i internationella situationer. Genom en tillämpning 
av konventionen undviks konflikter mellan olika rättssystem vad det 
gäller behörighet, tillämplig lag eller erkännande och verkställighet 
av domar och andra avgöranden. Syftet med konventionen är också 
att utveckla det internationella samarbetet mellan myndigheter när 
det gäller skydd av barn. Konventionen är införlivad i svensk rätt 
genom lagen (2012:318) om 1996 års Haagkonvention, som också 
innehåller kompletterande bestämmelser om bl.a. beslut om tillfäl-
liga skyddsåtgärder och handläggningen av ärenden om verkställ-
barhetsförklaring av utländska avgöranden. 

När det gäller förhållandet mellan konventionen och 2019 års 
Bryssel II-förordning tillämpas konventionen på områden som inte 
omfattas av förordningen. Så är fallet i fråga om lagvalsregler, som 
saknas i Bryssel II-förordningen. Förordningen gäller framför 
konventionen när barnet har sin hemvist inom en medlemsstats 
territorium, utom Danmark. Så är även fallet när det är fråga om att 
ett avgörande från en medlemsstat ska erkännas eller verkställas i en 
annan medlemsstat, även om barnet har sin hemvist i en icke-med-
lemsstat som är part i 1996 års Haagkonvention.  

Sverige har också ingått ett antal bilaterala överenskommelser 
med andra stater om erkännande och verkställighet av domar. En 
sådan är konventionen den 15 januari 1936 mellan Sverige och 
Schweiz om erkännande och verkställighet av domar och skiljedo-
mar. Konventionen är införlivad i svensk rätt genom lagen (1936:79) 
om erkännande och verkställighet av dom som meddelats i Schweiz, 
som kan ha betydelse beträffande vissa familjerättsliga avgöranden.  
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4 Nya kompletterande f�rfattn ingar

F�rslag: Kompletterande bestämmelser till 2019 års Bryssel II-
f�rordning ska tas in i en ny lag och en ny f�rordning. De ska
benämnas lagen med kompletterande bestämmelser till Brys-
sel II-f�rordningen och f�rord ningen med kompletterande be-
stämmelser till Bryssel II-f�rordningen.

I ett flertal upplysningsbestämmelser ska hänvisningar till
2003 års Bryssel II-f�rordning ersättas med hänvisningar till 2019
års Bryssel II-f�rordning.

Skälen f�r f�rslaget

En ny kompletteringslagoch en ny kompletteringsf�rordning

I egenskap av EU-f�rordning är 2019 års Bryssel II-f�rordning di-
rekt tillämplig i svensk rätt. En EU-f�rordning varken ska eller får
inkorporeras eller transformeras till nationell rätt. Den nya Brys-
sel II-f�rordningen kräver emellertid kompletterande svenska natio -
nella bestämmelser som ser till att f�rordningen kan tillämpas i den
nationella rättsordningen.

Kompletterande bestämmelser till 2003 års Bryssel II-f�rordning
finns i dag i 2008 års kompletteringslag och 2005 års kompletterings -
f�rordning. Att f�ra in de nya bestämmelserna i dessa f�rfattningar
skulle leda till omfattande ändrin gar av f�rfattningarna. 2008 års
kompletteringslag och 2005 års kompletteringsf�rordning b�r där-
f�r ersättas av en ny lag och en ny f�rordning. Frågan är då hur f�r -
fattningarna ska benämnas. En m�jlighet skulle kunna vara att
namnge lagen och f�rordningen så att det framgår att de innehåller
regler som kompletterar 2019 års Bryssel II-f�rordning. Eftersom
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det inte kommer att finnas några författningar i kraft som komp-
letterar 2003 års Bryssel II-förordning – sådana regler som rör 2003 
års förordning kommer ju att tillämpas genom övergångsbestäm-
melserna till de nya författningarna – bedöms det dock leda till minst 
risk för missförstånd om den nya lagen och den nya förordningen 
ges samma namn som sina föregångare (se vidare avsnitt 13 om 
ikraftträdande- och övergångsbestämmelser). Motsvarande benäm-
ning valdes när 2008 års kompletteringslag ersatte lagen (2001:394) 
med kompletterande bestämmelser till Bryssel II-förordningen när 
2003 års Bryssel II-förordning trädde i stället för 2000 års Bryssel II-
förordning. 

Utöver att det i promemorian föreslås kompletterande författ-
ningar, måste andra relevanta författningar gås igenom för att säker-
ställa både att 2019 års Bryssel II-förordning får ett effektivt genom-
slag och att svenska nationella rättsregler inte strider mot förord-
ningen. Om så är fallet, kan det krävas att bestämmelserna upphävs 
eller ändras. Det kan i sammanhanget konstateras att medlemssta-
terna är skyldiga att tillämpa EU-rätten lojalt. I den mån en svensk 
nationell bestämmelse skulle stå i konflikt med Bryssel II-förord-
ningen får den inte tillämpas på ett sådant sätt att förordningen inte 
ges genomslag och att förordningens syfte äventyras (jfr mål C-
195/08 PPU, Rinau, ECLI:EU:C:2008:406). 

Följdändringar i upplysningsbestämmelser 

Ett flertal lagar innehåller upplysningar om att särskilda bestämmel-
ser finns i 2003 års Bryssel II-förordning. Bestämmelserna syftar till 
att uppmärksamma rättstillämparen på att förordningen kan ha före-
träde framför lagen i fråga. Att så är fallet följer av EU-rättens före-
träde framför nationell rätt och har inte ansetts behöva regleras sär-
skilt (se prop. 2000/01:98 s. 49). Denna lagstiftningsteknik har kriti-
serats för att ge ringa vägledning till rättstillämparna om innebörden 
av de olika regelsystemen och hur de förhåller sig till varandra. De 
svenska internationellt familjerättsliga reglerna återfinns numera i 
unionsrätten, konventioner som införlivats i nationell rätt och 
svensk autonom rätt. Det kan därför för en rättstillämpare vara en 
grannlaga uppgift att reda ut hur de olika regelverken förhåller sig 
till varandra. Samtidigt skulle en reglering som i detalj mejslar ut 
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relationen mellan de olika regelverken riskera att bli tungrodd, utan 
att för den skull kunna vara heltäckande. Det skulle också krävas 
kontinuerliga lagändringar för att se till att lagarna följer den rätts-
bildning som sker genom de avgöranden som meddelas av EU-dom-
stolen. Mot den bakgrunden bör de nuvarande hänvisningarna be-
hållas, dock att hänvisningar till 2003 års Bryssel II-förordning bör 
ersättas med hänvisningar till 2019 års Bryssel II-förordning. Det 
gäller 1904 års lag, lagen om utlämning till Danmark, Finland, Island 
eller Norge för verkställighet av beslut om vård eller behandling, la-
gen om erkännande av vissa utländska äktenskapsskillnader och 
hemskillnader, lagen om erkännande och verkställighet av nordiska 
domar på privaträttens område, lagen med särskilda bestämmelser 
om vård av unga samt socialtjänstlagen.  

I avsnitt 8 behandlas en följdändring i upplysningsbestämmelse i 
överflyttningslagen särskilt.  

En dynamisk hänvisningsteknik  

I de föreslagna lagarna kommer det att hänvisas till 2019 års Bryssel 
II-förordning. Hänvisningarna görs i flertalet fall i upplysningsbe-
stämmelser, där hänvisningen till förordningen inte ger den svenska 
lagtexten något materiellt innehåll. Hänvisningarna bör då vara dy-
namiska, dvs. avse förordningen i den vid varje tidpunkt gällande ly-
delsen. I kompletteringslagen avser flera hänvisningar förfarande-
regler. Det är ändamålsenligt att även dessa hänvisningar är av dyna-
misk karaktär (jfr prop. 2016/17:123 s. 14). Även de föreslagna sek-
retessbestämmelserna som avser ärenden enligt 2019 års Bryssel II-
förordning bör vara dynamiska (jfr prop. 2016/17:208 s. 77). Hän-
visningarna kommer alltså att omfatta eventuella ändringar i förord-
ningen. Det kan dock inte uteslutas att bestämmelserna ändå kan be-
höva ändras i samband med framtida ändringar i Bryssel II-förord-
ningen, om förordningens innehåll då ändras i sak. 
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5 Interna beh�righetsregler och
beslut om tillfälligaåtgärder

F�rslag: En ans�kan enligt artikel 15 i 2019 års Bryssel II-
f�rordning eller artikel 11 eller 12 i 1996 års Haagkonvention om
en tillfällig åtgärd g�rs till tingsr ätten i den ort där barnet vistas
eller, om barnet inte vistas i Sverige och den s�kta åtgärden avser
ett barns egendom, tingsrätten i den ort där egendomen finns.
Detta gäller inte om något annat f�ljer av bestämmelserna om
omedelbart omhändertagande av barn i lagen med särskilda be-
stämmelser om vård av unga.

Handläggningsregler f�r ärenden om en tillfällig åtgärd enligt
2019 års Bryssel II-f�rordning ska f�ras �ver från 2008 års kom-
pletteringslag till den nya komple tteringslagen. Skyldigheten att
h�ra f�räldrarna och barnet inf�r s.k. snabbupplysningar ska
skärpas i den nya kompletteringslagen och lagen om 1996 års
Haagkonvention. Det innebär att innan socialnämnden lämnar
upplysningar ska den, om det inte är olämpligt, h�ra f�räldrarna
och barnet. Det inf�rs också en m�jlighet f�r socialnämnden att
h�ra barnet utan vårdnadshavarens samtycke och utan att vård-
nadshavaren är närvarande.

Bestämmelsen i 2008 års komple tteringslag om reservforum
f�r ärenden som ska handläggas av en socialnämnd ska f�ras �ver
i sak of�rändrad till den nya kompletteringslagen.
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Skälen för förslaget 

Allmänna utgångspunkter för de svenska interna behörighetsreglerna 

En av grundstenarna i Bryssel II-förordningen är behörighetsreg-
lerna. Reglerna säkerställer att parter i EU har rätt till rättslig pröv-
ning av de frågor som omfattas av förordningens tillämpningsom-
råde. Genom att reglerna är enhetliga blir det mer förutsebart och 
tydligare för parterna och myndigheterna i vilken medlemsstat en 
fråga kan prövas. Det brukar beskrivas som att förordningen anger 
myndigheternas internationella behörighet. För domstolarnas del 
benämns denna behörighet ofta domsrätt. Om det med stöd av 
Bryssel II-förordningen finns internationell behörighet för svensk 
domstol eller annan myndighet, blir det en fråga om att bestämma 
vilken domstol eller annan myndighet som är behörig. Detta sker 
enligt de svenska interna behörighetsreglerna (ofta benämnda 
forumreglerna). 

2019 års Bryssel II-förordning har ett något vidare tillämpnings-
område än sin föregångare. Dessutom har det skett vissa föränd-
ringar av själva behörighetsbestämmelserna. Det måste därför över-
vägas om de svenska interna behörighetsreglerna fortfarande funge-
rar i de fall där svensk domstol eller annan myndighet är interna-
tionellt behörig enligt förordningen. Frågan blir med andra ord om 
det finns något behov av att införa nya svenska regler eller ändra de 
befintliga reglerna för att möjliggöra en korrekt tillämpning av 
förordningen. Det som särskilt måste uppmärksammas är om det 
finns situationer där det finns svensk internationell behörighet enligt 
förordningen, men där det är oklart vilken svensk domstol eller 
annan myndighet som är behörig att pröva frågan. Det måste också 
analyseras om det finns situationer där svenska regler står i strid med 
förordningen. I detta syfte gås förordningens behörighetsbestäm-
melser och de anslutande svenska interna behörighetsreglerna 
igenom. 

Äktenskapsmål  

Äktenskapsmål tas enligt 14 kap. 3 § äktenskapsbalken upp av tings-
rätten i den ort där en av makarna har sin hemvist. Om ingen av dem 
har sin hemvist i Sverige, tas målet upp av Stockholms tingsrätt. 
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Eftersom reglerna om behörighet i frågor om äktenskapsskillnad i 
sak är oförändrade i artiklarna 3–6 i den nya förordningen, saknas 
det i stort anledning att göra några nya överväganden om de interna 
behörighetsreglerna för sådana mål. 

En bestämmelse som dock bör övervägas särskilt finns i 6 kap. 
17 § första stycket andra meningen föräldrabalken. Där föreskrivs 
att domstolen kan ta upp frågor om vårdnad, boende och umgänge i 
samband med ett äktenskapsmål (s.k. accessorisk behörighet). 2019 
års Bryssel II-förordning innehåller ingen bestämmelse med denna 
innebörd – låt vara att bestämmelserna i artikel 4 om genkäromål, 
artikel 10 om avtal om val av domstol och artikel 14 om restbehörig-
het kan ge domsrätt till svenska domstolar i vissa fall. Föräldrabal-
kens bestämmelse, som alltså ger en vidsträckt accessorisk behörig-
het, kan bara tillämpas i den mån 2019 års Bryssel II-förordning 
innebär att svensk domstol har domsrätt. En möjlighet skulle vara 
att införa en upplysning om detta i den aktuella paragrafen. Det kan 
dock konstateras att 6 kap. föräldrabalken – med undantag för 
reservforumregeln i 6 kap. 17 § första stycket tredje meningen – inte 
innehåller några bestämmelser om internationella rättsförhållanden. 
Det kan också noteras att de allmänna behörighetsreglerna i 10 kap. 
rättegångsbalken inte innehåller några motsvarande hänvisningar till 
Bryssel I-förordningen. Risken för att den enskilda rättstillämparen 
misstar sig om förhållandet mellan Bryssel II-förordningen och de 
nationella behörighetsbestämmelserna torde vidare vara begränsad. 
Mot den bakgrunden bör en hänvisning till Bryssel II-förordningen 
kunna utelämnas. 

Mål och ärenden om vårdnad, boende och umgänge enligt 
föräldrabalken 

Enligt 6 kap. 17 § första stycket första meningen föräldrabalken tas 
frågor om vårdnad, boende och umgänge utan anknytning till ett 
äktenskapsmål upp av tingsrätten i den ort där barnet har sin hem-
vist. Av tredje meningen framgår att om det inte finns någon behörig 
domstol, tas frågorna upp av Stockholms tingsrätt. Föräldrabalken 
innehåller inte någon definition av begreppet hemvist. I praktiken 
tillämpas rättegångsbalkens definition, dvs. utgångspunkten är den 
plats där den enskilde var folkbokförd den 1 november föregående 
år (se 10 kap. 1 § andra stycket rättegångsbalken och prop. 
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2005/06:117 s. 26). Det svenska hemvistbegreppet har betecknats 
som närmast synonymt med motsvarande unionsrättsliga begrepp 
(eng. habitual residence) i Bryssel II-förordningen vilket ska tolkas 
självständigt (jfr Pålsson, Hellner, Bryssel I-förordningen jämte 
Bryssel- och Luganokonventionerna, punkt 42, 2020-02-25). Vid en 
tillämpning av Bryssel II-förordningens hemvistbegrepp finns det 
dock givetvis anledning att utgå från EU-domstolens praxis. Be-
greppet tar sikte på den plats som avspeglar var barnet i viss utsträck-
ning är integrerat i socialt hänseende och familjehänseende (se t.ex. 
mål C-111/17 PPU, OL mot PQ, ECLI:EU:C:2017:436, punkt 42). 

Föräldrabalkens reglering i 6 kap. 17 § bedömdes i samband med 
införandet av 2008 års kompletteringslag vara väl förenlig med be-
hörighetsreglerna i 2003 års Bryssel II-förordning (se prop. 
2007/08:98 s. 30). Det kan nu konstateras att den nya förordningens 
bestämmelser i artikel 7 om allmän behörighet i mål om föräldraan-
svar och artikel 8 om fortsatt behörighet avseende umgänge, som 
båda utgår från barnets hemvist, är oförändrade och därför inte krä-
ver några lagändringar. 

Den särskilda regel som anger vilken domstol som ska vara behö-
rig vid ett olovligt bortförande eller kvarhållande av ett barn är också 
i huvudsak oförändrad i artikel 9 i 2019 års Bryssel II-förordning. 
Utgångspunkten är alltså att domstolarna i den medlemsstat där 
barnet hade sin hemvist fortsätter att vara behöriga även om barnet 
genom bortförandet eller kvarhållandet senare skulle kunna anses ha 
fått ny hemvist i en annan medlemsstat. Bestämmelsen avser att mot-
verka risken för olovligt bortförande eller kvarhållande av ett barn. 
Undantag från huvudregeln görs i två situationer. Den ena situa-
tionen är att det olovliga bortförandet eller kvarhållandet har accep-
terats av varje person, institution eller annat organ som har vårdna-
den om barnet. Den andra situationen är att barnet har varit bosatt i 
den nya medlemsstaten i minst ett år efter att den som har vårdnaden 
om barnet har fått eller borde ha fått kännedom om var barnet 
befinner sig och barnet har funnit sig till rätta i sin nya miljö. Dom-
stolarna i den nya medlemsstaten kan då utöva behörighet på vissa 
villkor. I korthet går de ut på att ingen ansökan om återlämnande har 
lämnats in inom viss tid eller att ansökan har återkallats eller vägrats 
på vissa grunder. Det kan också handla om att ingen talan om vård-
nad i sak har väckts i domstol i den medlemsstat där barnet hade sin 
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hemvist omedelbart före det olovliga bortförandet eller kvarhållan-
det eller att ett avgörande i vårdnadsfrågan som inte medför att bar-
net ska återlämnas har meddelats av domstol där. Det har tidigare 
ansetts att den nuvarande bestämmelsen i 2003 års Bryssel II-
förordning inte kräver några kompletteringar i svensk rätt (prop. 
2007/08:98 s. 32). Det saknas anledning att göra någon annan 
bedömning med anledning av 2019 års Bryssel II-förordning. 

I artikel 10 i 2019 års Bryssel II-förordning föreskrivs möjlighe-
ten för parterna att i frågor om föräldraansvar i ett s.k. prorogations-
avtal avtala om behörig domstol. Parterna kan, enligt artikeln, också 
uttryckligen godta en domstols behörighet, trots att den annars inte 
är behörig enligt förordningen. Artikeln motsvarar artikel 12 i 2003 
års Bryssel II-förordning. I den nya förordningen gäller regleringen 
visserligen inte uttryckligen det fallet att en domstol som i enlighet 
med förordningen utövar sin behörighet i en fråga om äktenskaps-
skillnad också är behörig att ta upp sammanhörande frågor om föräl-
draansvar. Parterna har dock fortfarande möjlighet att under de 
förutsättningar som anges i förordningen ingå ett avtal om att den 
domstol som är behörig i fråga om äktenskapsskillnad mellan dem 
också ska vara behörig att ta upp en fråga om föräldraansvar. Den 
svenska domstolen kan då ha möjlighet att ta upp frågan genom 
regeln om accessorisk behörighet i 6 kap. 17 § första stycket andra 
meningen föräldrabalken. I 2019 års Bryssel II-förordning har vissa 
aspekter av avtal om val av domstol utvecklats och förtydligats, t.ex. 
i fråga om under vilka förutsättningar det är möjligt att ingå avtal 
efter att talan väckts och vilka formkrav som gäller för avtalet. Av 
artikel 10.2 framgår bl.a. att ett avtal ska vara skriftligt, daterat och 
undertecknat av de berörda parterna eller tas med i domstolsproto-
kollet i enlighet med nationell lag och nationella förfaranden. För 
svensk del skulle frågan kunna komma upp under ett sammanträde 
som hålls under förberedelsen av ett mål. Enligt 6 kap. 4 § 3 rätte-
gångsbalken ska det bl.a. i anteckningar tas in uppgift om det som i 
övrigt behövs inför målets avgörande. Dit får räknas en uppgift som 
innebär att domstolen är behörig enligt förordningen. Det finns 
alltså förutsättningar enligt gällande regler att dokumentera ett avtal 
om val av domstol. 

Föräldrabalken innehåller inga regler om prorogationsavtal. 
Förordningens regel får därför i första hand jämföras med den 
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allmänna behörighetsregeln i föräldrabalken som har sin grund i bar-
nets hemvist. Förordningens prorogationsregler förutses här inte 
innebära någon konflikt med denna regel. Som exempel kan tas en 
vårdnadstvist där det finns svensk domsrätt till följd av ett proro-
gationsavtal, trots att barnet inte har sin hemvist här. Om parterna i 
en sådan situation är överens om att saken ska prövas vid en viss 
tingsrätt, lär det inte finnas något hinder mot det eftersom parterna 
själva inte kan förutses göra någon invändning mot domstolens 
behörighet. Det blir då – mot bakgrund av att den domstol som pe-
kas ut enligt föräldrabalken inte är exklusivt forum – inte aktuellt att 
pröva frågan om rättegångshinder (jfr prop. 2007/08:98 s. 32 och 
rättsfallet NJA 2015 s. 218). Om det i stället är en fråga om godkän-
nande av ett avtal om vårdnad, boende eller umgänge som ska prövas 
av en socialnämnd, kan parterna emellertid inte utse en socialnämnd 
som behörig enligt artikel 10 om förutsättningar – dvs. erforderlig 
anknytning till kommunen genom att barnet är folkbokfört där – 
saknas (se 6 kap. 17 a § andra stycket föräldrabalken; jfr SOU 
2005:111 s. 190). Inte heller går det i dessa fall att tillämpa artikel 10 
i förhållande till det som föreslås vara reservforum, dvs. social-
nämnden i Stockholm (se avsnittet Reservforum för ärenden som 
handläggs av socialnämnd). Av förarbetena framgår nämligen att 
förfarandet inte är avsett att stå öppet för föräldrar som inte är folk-
bokförda i en kommun i Sverige (prop. 1997/98:7 s. 120 och 121). 
Skälet är att socialnämnderna antas ha sämre möjligheter att utreda 
barnets förhållanden och föräldrarnas lämplighet i dessa fall. Förord-
ningens domsrättsregler innebär inte att medlemsstaterna är skyl-
diga att låta ett förfarande av detta slag omfatta alla fall för vilka 
domsrätt finns. Det förhållandet att det förenklade förfarandet är 
stängt för föräldrar till ett barn som inte är folkbokfört i Sverige 
innebär inte att de saknar möjligheter att få sin sak prövad. Om det 
finns domsrätt enligt förordningen, kan föräldrarnas samförstånds-
lösning alltid prövas av domstol (jfr prop. 2007/08:98 s. 30). 

En annan fråga är vad som ska gälla för de sällsynt förekommande 
fall då prorogation skett till svensk domstol utan att någon särskild 
domstol har pekats ut. För dessa situationer kan det finnas behov av 
reservforum. Någon särskild bestämmelse om detta av det slag som 
finns i flera andra lagar som kompletterar andra unionsrättsakter 
eller internationella instrument har tidigare inte bedömts vara be-
hövlig (se prop. 2000/01:98 s. 40). I stället kan – liksom hittills – 
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reservforum enligt 6 kap. 17 § första stycket tredje meningen föräl-
drabalken tillämpas. 

Enligt förordningen måste domstolen innan den tar behörighet 
på den grunden att behörigheten godtagits under förfarandets gång 
ha upplyst parterna – i praktiken svaranden – om sin rätt att motsätta 
sig att domstolen är behörig. För att underlätta domstolarnas han-
tering kan det övervägas att ge Domstolsverket i uppdrag att ta fram 
ett standardformulär som kan användas av domstolarna i tillämpliga 
fall för att underrätta svaranden om hans eller hennes möjligheter att 
motsätta sig domstolens behörighet. Av praktiska skäl skulle infor-
mationen kunna skickas till svaranden i samma försändelse som 
stämningen när talan har väckts i en domstol i en medlemsstat som 
annars inte bedöms vara behörig enligt förordningen. Domstolen 
behöver då inte lämna informationen särskilt. Det finns därmed ock-
så förutsättningar för domstolen att fortsätta förberedelsen, om sva-
randen i svaromålet godtar domstolens behörighet. 

I artikel 11 finns det en regel om behörighet som grundas på bar-
nets närvaro. Av artikeln framgår att om barnets hemvist inte kan 
fastställas och behörighet inte kan bestämmas på grund av reglerna 
om val av domstol i artikel 10 ska domstolarna i den medlemsstat där 
barnet befinner sig vara behöriga. Trots att artikeln till sitt huvud-
sakliga innehåll inte är ny, finns det anledning att överväga om det 
krävs en intern behörighetsregel för de fall svensk domstol skulle 
vara behörig. Eftersom barnet inte har sin hemvist i Sverige, finns 
det för dessa fall inte någon behörighetsregel i föräldrabalken. I stäl-
let kommer den ovannämnda reservforumregeln att träda in och 
Stockholms tingsrätt bli behörig domstol. Det gäller alltså trots att 
barnet i dessa fall kan vistas i en helt annan del av landet. Utöver de 
praktiska problem det kan innebära för parterna att resa långt, kan 
uppgifter om barnet finnas mer tillgängliga hos myndigheterna där 
barnet befinner sig. Den samverkan som kan finnas mellan tingsrät-
ten och socialnämnden på orten när det gäller upplysningar talar i 
någon mån emot att de aktuella målen i praktiken bör koncentreras 
till en domstol. 

Ett alternativ skulle kunna vara att efter förebild från behörig-
hetsreglerna för förordnande respektive entledigande av förmyndare 
i 10 kap. 13 § föräldrabalken införa en ny behörighetsregel i 6 kap. 
17 § samma balk som innebär att om barnet inte har sin hemvist i 
Sverige, är tingsrätten i den ort där barnet vistas behörig domstol. 
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En sådan ändring skulle få konsekvenser även för andra mål där ett 
barn inte har hemvist i Sverige (se t.ex. artikel 6 i 1996 års Haagkon-
vention som är införlivad i svensk rätt genom 1 § lagen om 1996 års 
Haagkonvention). Ett annat alternativ skulle vara att införa en sär-
skild behörighetsregel i den nya kompletteringslagen, som då endast 
kommer att omfatta mål som omfattas av 2019 års Bryssel II-förord-
ning. Det får samtidigt konstateras att det skulle vara mycket få mål 
som skulle beröras av en förändrad behörighetsreglering. Det finns 
inte heller några indikationer på att den nuvarande ordningen har 
skapat problem i rättstillämpningen. Mot denna bakgrund torde de 
inte finnas tillräckliga skäl att införa en särskild behörighetsregel för 
denna situation. I stället får reservforumregeln i 6 kap. 17 § första 
stycket tredje meningen föräldrabalken tillämpas. 

Förordningens huvudregel är – som berörs i det föregående – att 
domstolarna eller myndigheterna i den medlemsstat där barnet har 
sin hemvist är behöriga. I undantagsfall kan det dock vara lämpligare 
att en domstol eller myndighet i en annan medlemsstat utövar behö-
righet. Förordningen möjliggör därför i artikel 12 för berörda dom-
stolar eller myndigheter att i en sådan situation komma överens om 
vilken domstol eller myndighet som ska utöva behörighet. Förord-
ningen innehåller relativt utförliga bestämmelser om det förfarande 
som ska tillämpas. Det har i fråga om motsvarande bestämmelser i 
2003 års Bryssel II-förordning ansetts att det inte finns skäl att kom-
plettera förordningens bestämmelser (se prop. 2007/08:98 s. 32). I 
samband med att Sverige tillträdde 1996 års Haagkonvention ansågs 
det att det på grund av konventionens konstruktion krävdes att det 
togs in en kompletterande bestämmelse om förutsättningarna för en 
svensk myndighet som får en framställning att anmoda en utländsk 
myndighet att utöva behörigheten (se prop. 2011/12:85 s. 36). Den 
frågan regleras emellertid uttryckligen av 2003 och 2019 års Brys-
sel II-förordningar, och någon särskild lagreglering krävs därför 
inte. I de frågor om förfarandet som inte regleras i förordningen får 
allmänna processuella regler om hanteringen av behörighetsfrågor 
tillämpas (jfr prop. 2007/08:98 s. 32). En domstols beslut om att an-
moda en utländsk domstol att utöva behörigheten i ett mål om 
vårdnad är ett beslut under rättegången som inte får överklagas sär-
skilt. Om den utländska domstolen åtar sig att utöva behörigheten, 
kan den svenska domstolen skriva av målet från fortsatt handlägg-
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ning. Detta beslut får överklagas. I samband med att en part över-
klagar domstolens beslut att skriva av målet kan även domstolens 
beslut att anmoda den utländska domstolen att utöva behörigheten 
överklagas (jfr prop. 2011/12:85 s. 62.) 

En domstol i en medlemsstat som inte är behörig kan enligt 2019 
års Bryssel II-förordning i exceptionella fall begära att behörigheten 
ska överföras till domstolen, om den anser att den är bättre lämpad 
att bedöma barnets bästa i det enskilda fallet (artikel 13). En förut-
sättning för att domstolen ska få göra en sådan begäran är att dom-
stolen finns i en medlemsstat som barnet anses ha en särskild an-
knytning till enligt artikel 12.4. Möjligheten att föra över ett mål till 
en domstol som är bättre lämpad att pröva målet finns redan i 2003 
års Bryssel II-förordning, men har förstärkts genom att det enligt 
2019 års Bryssel II-förordning är möjligt att överföra behörigheten 
även om parterna motsätter sig det. 

Den gällande ordningen innebär att föräldrabalkens behörighets-
regler även i denna situation reglerar de svenska domstolarnas inter-
na behörighet (se prop. 2007/08:98 s. 32). Det torde också gälla vid 
en anmodan om att utöva behörighet enligt artikel 9 i 1996 års Haag-
konvention (se prop. 2011/12:85 s. 37). I dessa fall finns det normalt 
sett inte någon särskild intern behörighetsregel i föräldrabalken, 
utan reservforumregeln pekar ut Stockholms tingsrätt som behörig 
domstol. Syftet med artikeln är emellertid att prövningen ska kunna 
ske i en domstol nära barnet. Det syftet vattnas ur något om pröv-
ningen ändå sker i en domstol som ligger på en annan ort. I tidigare 
förarbeten har det påpekats att det inte behöver innebära någon 
konflikt med de nationella behörighetsreglerna att anmoda en annan 
domstol än som följer av de nationella behörighetsreglerna i de fall 
de inte måste ses som tvingande (jfr prop. 2007/08:98 s. 32). Ett 
sådant synsätt vilar emellertid på att inte någon part motsätter sig 
domstolens behörighet. Eftersom den nya förordningen innebär att 
en anmodan kan ske mot en parts vilja, kommer inte detta synsätt 
att kunna upprätthållas fullt ut vid en tillämpning av den nya förord-
ningen. Det bör dock noteras att det är fråga om ett mycket begrän-
sat antal fall. Intresset av en sammanhållen och överskådlig reglering 
av frågorna talar för att låta den gällande ordningen bestå. Någon 
ändring föreslås därför inte. 
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Förmynderskapsärenden  

Enligt artikel 1.1 och 1.2 i 2019 års Bryssel II-förordning kan frågor 
om föräldraansvar även omfatta förmynderskap, godmanskap och 
motsvarande företeelser samt förordnande av och uppgifter för en 
person eller ett organ som ska ansvara för ett barns person eller egen-
dom eller företräda eller bistå ett barn. Även åtgärder till skydd för 
barnet i samband med förvaltning av, bevarande av eller förfogande 
över ett barns egendom omfattas. I 10 kap. 13 § föräldrabalken anges 
det att frågor om förordnande eller entledigande av förmyndare tas 
upp av tingsrätten i den ort där den som är underårig är folkbokförd. 
Om den som är underårig inte är folkbokförd i Sverige, tas frågorna 
upp av tingsrätten i den ort där han eller hon vistas. Det är för behö-
righet tillräckligt att den enskilde uppehåller sig på orten. Något krav 
på att han eller hon ska vara varaktigt bosatt där ska alltså inte ställas 
(se prop. 2005/06:117 s. 32 och 33). I praktiken torde uttrycket vis-
telseort i den svenska regleringen svara mot där barnet befinner sig, 
som är förordningens uttryckssätt i artiklarna 11 och 15. Om det 
inte finns någon annan behörig domstol, tas frågorna upp av Stock-
holms tingsrätt. Regleringen i 10 kap. 13 § föräldrabalken stämmer 
överens med den som finns i 16 kap. 2 § samma balk om behörig 
överförmyndare i frågor om tillsynen över förmyndares verksamhet. 
Överförmyndaren i Stockholm är behörig i fall där den enskilde inte 
är folkbokförd eller vistas i Sverige. Stockholms tingsrätt handlägger 
de frågor som i dessa fall förs vidare till domstol. 

Regler om god man för underåriga finns i första hand i 11 kap. 1 
och 2 §§ föräldrabalken. Om god man för underåriga utländska med-
borgare och underåriga statslösa personer finns bestämmelser i 
4 kap. 3 § i 1904 års lag samt i 11 och 12 §§ lagen (2005:429) om god 
man för ensamkommande barn. 2005 års lag hänvisar till åtskilliga 
bestämmelser i föräldrabalken. 

Av 11 kap. 25 § andra stycket föräldrabalken framgår att över-
förmyndaren för den kommun där den enskilde är folkbokförd är 
behörig myndighet i frågor om godmanskap. Om den enskilde inte 
är folkbokförd i Sverige, är överförmyndaren för den kommun där 
den enskilde vistas behörig överförmyndare. I tredje stycket i samma 
paragraf anges att om det inte finns någon behörig överförmyndare 
enligt andra stycket, är överförmyndaren i Stockholms kommun 
behörig överförmyndare. 
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De svenska interna behörighetsreglerna har tidigare ansetts vara 
förenliga med 2003 års Bryssel II-förordning (prop. 2007/08: 98 s. 
31 och 32). Den nya förordningen gör inte att det finns anledning 
att göra någon annan bedömning. 

Ärenden om tillfälliga skyddsåtgärder 

Av artikel 20.1 i 2003 års Bryssel II-förordning framgår att förord-
ningen inte hindrar domstolarna i en medlemsstat att i enlighet med 
nationell lag i brådskande fall besluta om tillfälliga åtgärder beträf-
fande ett barn som befinner sig i landet eller har egendom här. I 
3 kap. 12 § i 1904 års lag föreskrivs att om ett äktenskapsmål pågår 
utomlands får här i landet efter vad som bedöms vara skäligt prövas 
en fråga om bl.a. vårdnad, boende och umgänge. I samband med att 
1996 års Haagkonvention införlivades i svensk rätt uttalades det att 
det vid en tillämpning av 2003 års Bryssel II-förordning kan upp-
komma ett behov av att besluta om en tillfällig åtgärd även i andra 
fall än när ett äktenskapsmål pågår i en annan stat (se prop. 
2011/12:85 s. 42). Det infördes därför en möjlighet för svensk dom-
stol att i situationer som omfattas av 2003 års Bryssel II-förordning 
besluta om en tillfällig skyddsåtgärd även om den allmänna behörig-
heten ligger hos en annan stats myndigheter (se 8 § i 2008 års kom-
pletteringslag). En motsvarande regel infördes också i 5 § lagen om 
1996 års Haagkonvention.  

Artikel 15.1 i 2019 års Bryssel II-förordning har en delvis annan 
utformning än regleringen i 2003 års Bryssel II-förordning. Den nya 
bestämmelsen ger direkt internationell behörighet åt svensk domstol 
eller myndighet att fatta beslut om tillfälliga åtgärder när frågan 
slutligt ska avgöras i en annan stat. Det finns därför inte längre 
anledning att ge lagstöd åt svensk domstol att fatta beslut i dessa fall 
(jfr prop. 2011/12:85 s. 41). Förarbetena till den hittillsvarande 
regleringen innebär att de materiella åtgärder som kan beslutas om 
enligt andra bestämmelser i svensk rätt – t.ex. föräldrabalken – kan 
tillämpas i de aktuella fallen utan ytterligare reglering (se prop. 
2011/12:85 s. 41, 42, 58 och 72). Det finns inte skäl att gå ifrån den 
bedömningen. En viktig begränsning i förordningen som emellertid 
bör uppmärksammas är att åtgärderna inte kan erkännas och verk-
ställas i någon annan medlemsstat, om de inte vidtas för att skydda 
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barnet från en allvarlig risk enligt artikel 13 första stycket b i 1980 
års Haagkonvention (artikel 2.1 b och skäl 30 i ingressen). 

Enligt 2008 års kompletteringslag sker handläggningen i domstol 
av frågor om tillfälliga skyddsåtgärder enligt lagen (1996:242) om 
domstolsärenden (ärendelagen). När denna processlag valdes, kon-
staterades det att den lagen generellt ger ett snabbare förfarande än 
vad som är fallet vid en handläggning enligt rättegångsbalken (se 
prop. 2011/12:85 s. 42). Ärendelagen bör även fortsättningsvis 
tillämpas vid beslut om en tillfällig åtgärd. Valet av den lagen innebär 
bl.a. att lagens bestämmelser om sammanträde blir tillämpliga. Ären-
den om tillfälliga åtgärder torde många gånger vara av sådan karaktär 
att det behöver hållas ett sammanträde.  

Av artikel 15 i 2019 års Bryssel II-förordning framgår det inte 
vilken domstol som får pröva en fråga om en tillfällig åtgärd. Detta 
förutsätts i stället bestämmas i nationell rätt. Eftersom ärendelagen 
– och alltså inte föräldrabalken – är processlag, uppkommer frågan 
om det inte bör finnas en regel som anger vilken domstol som är 
behörig. Det förekommer visserligen författningar – t.ex. ärvdabal-
ken och aktiebolagslagen (2005:551) – där behörig domstol endast 
är underförstådd (se Eriksson, Hall, Fitger, Lagen om domstols-
ärenden, kommentaren till 6 §, 2020-04-30). I det aktuella fallet kan 
dock inte behörig domstol sägas vara underförstådd. Den underlig-
gande regleringen i förordningen ger ingen entydig fingervisning om 
vilken domstol som kan vara aktuell, och föräldrabalkens reserv-
forumregel kan inte tillämpas eftersom ärendelagen är tillämplig 
processlag. Det bör därför finnas regler om till vilken domstol som 
ansökan ska göras. Den tillfälliga åtgärden kan antingen avse ett barn 
som befinner sig i den medlemsstaten eller egendom som tillhör ett 
barn och som finns i den medlemsstaten. Det framstår som en 
ändamålsenlig ordning att beslut fattas av domstolen i den ort där 
barnet med förordningens uttryckssätt befinner sig. För att åstad-
komma en enhetlig begreppsbildning i förhållande till motsvarande 
familjerättsliga forumregler i svensk rätt – t.ex. 10 kap. 13 § första 
stycket andra meningen föräldrabalken – och då lydelserna ändå 
torde vara synonyma, bör dock barnets vistelseort vara bestäm-
mande för vilken svensk domstol som är internt behörig (jfr dock 
den allmänna regleringen i 10 kap. 1 § femte stycket rättegångs-
balken, där ”uppehåller sig” används). Med föräldrabalkens utgångs-
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punkt i barnets vistelseort, bör vidare regeln inte ha ett konkurre-
rande forum så snart frågan rör ett barns egendom (jfr dock 10 kap. 
1 § femte stycket och 3 § första stycket rättegångsbalken). Regeln 
bör i stället utformas på så sätt att endast om barnet inte vistas i Sve-
rige och frågan avser ett barns egendom ska ansökan göras till tings-
rätten i den ort där egendomen finns. De nya forumreglerna bör tas 
in i kompletteringslagen. En motsvarande forumregel bör föras in i 
5 § lagen om 1996 års Haagkonvention.  

Det bör – i enlighet med det som gäller i dag – föreskrivas i den 
nya kompletteringslagen att barnet ska få höras inför domstolen, om 
särskilda skäl talar för det och det är uppenbart att barnet inte kan ta 
skada av att höras. För att säkerställa att domstolen får ett så bra 
underlag som möjligt för sitt beslut bör det också, på motsvarande 
sätt som i mål och ärenden enligt föräldrabalken, i den nya komp-
letteringslagen finnas en möjlighet att inhämta upplysningar – s.k. 
snabbupplysningar eller snabbyttranden – från socialnämnden (jfr 
8 § tredje stycket andra meningen i 2008 års kompletteringslag). 

I 8 § tredje stycket tredje meningen i 2008 års kompletteringslag 
och i 5 § tredje stycket tredje meningen i lagen om 1996 års Haag-
konvention finns det regler om barns och föräldrars rätt att komma 
till tals inför snabbupplysningarna. Det föreskrivs att innan social-
nämnden lämnar upplysningar ska den, om det är lämpligt, höra 
föräldrarna och barnet. Regleringen i den nya kompletteringslagen 
måste anpassas till de nya reglerna om detta i artikel 21 i 2019 års 
Bryssel II-förordning. Dessutom bör förslagen i betänkandet Se 
barnet! (SOU 2017:6), som innebär att barns rätt att komma till tals 
allmänt sett stärks i mål om vårdnad, boende och umgänge, beaktas 
(se vidare avsnitt 6). Förslagen bereds i Regeringskansliet. 

Efter förebild från den stärkta rätt för barnet att komma till tals 
inför snabbupplysningar som föreslås i det nyssnämnda betänkandet 
bör det föreskrivas i den nya kompletteringslagen och i lagen om 
1996 års Haagkonvention att innan socialnämnden lämnar upplys-
ningar till domstolen ska nämnden höra föräldrarna och barnet, om 
det inte är olämpligt. Som föreslås i betänkandet bör det också före-
skrivas i nämnda lagar att barnet får höras av socialnämnden utan 
vårdnadshavarens samtycke och utan att vårdnadshavaren är när-
varande (se SOU 2017:6 s. 317–320; jfr den nuvarande lydelsen av 
6 kap. 20 § andra stycket tredje meningen föräldrabalken). Som skäl 
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för förslaget att vårdnadshavarnas samtycke inte ska vara en förut-
sättning för att låta barn komma till tals pekar utredningen bl.a. på 
att den rätt som barnkonventionen ger barnet att komma till tals i 
frågor som gäller barnet. Utredningen framhåller samtidigt att om 
vårdnadshavarna eller någon av dem motsätter sig ett samtal med 
hänsyn till barnets bästa bör den som ska samtala med barnet vara 
lyhörd inför deras bedömning. Det kan handla om att barnet redan 
talat med många olika personer och att barnet inte ska behöva göra 
det igen. Det kan också finnas fall då barnet befinner sig i en stark 
lojalitetskonflikt. Utredningen anser därför att det krävs noggranna 
överväganden för att hålla ett samtal med ett barn om föräldrarna 
motsätter sig ett sådant. Hur det i praktiken ska gå till att höra ett 
barn om föräldrarna motsatt sig det får avgöras från fall till fall. Det 
är viktigt att det finns ett samarbete med vårdnadshavarna, bl.a. av 
praktiska skäl, och vårdnadshavarna bör alltid informeras innan 
samtalet med barnet äger rum (jfr prop. 2009/10:192 s. 19).   

På motsvarande sätt som i 2003 års Bryssel II-förordning framgår 
det av artikel 15.3 i 2019 års Bryssel II-förordning att ett beslut om 
en tillfällig åtgärd ska upphöra att gälla när den domstol som är be-
hörig att pröva målet i sak har vidtagit de åtgärder den anser lämp-
liga. I samband med att regler om beslut om tillfälliga åtgärder fördes 
in i 2008 års kompletteringslag uttalades det att det är lämpligt att 
den svenska domstolen anger hur länge åtgärden gäller (se prop. 
2011/12:85 s. 42). Det togs därför in en särskild föreskrift om detta 
i lagen. En sådan föreskrift bör finnas även i den nya kompletterings-
lagen. Av artikel 15 framgår också att myndigheterna, antingen di-
rekt eller via centralmyndigheterna, ska hålla varandra underrättade 
om de åtgärder som vidtagits, bl.a. för att den myndighet som beslu-
tat om en interimistisk åtgärd ska kunna låta åtgärden upphöra i 
vetskap om att en myndighet i barnets hemviststat vidtagit den åt-
gärd som den anser lämplig i fråga om barnet. I fråga om det särskilda 
fall då en interimistisk åtgärd beslutats för att skydda ett barn från 
den risk som framgår av artikel 13 första stycket b i 1980 års Haag-
konvention, anges det i skäl 30 i förordningens ingress att 
domstolen, i den mån skyddet av barnets bästa så kräver, direkt eller 
genom centralmyndigheterna bör underrätta den domstol i med-
lemsstaten som är behörig i sakfrågan enligt denna förordning om 

70 



 

 

 

 

  

 
 

 

  
 

 

 

Ds 2020:18 Interna behörighetsregler och beslut om tillfälliga åtgärder 

de åtgärder som vidtagits. Underlåtenhet att lämna sådan informa-
tion bör emellertid inte i sig utgöra grund för att inte erkänna åtgär-
den. Någon kompletterande svensk regel om detta krävs inte. 

När reglerna om beslut om tillfälliga skyddsåtgärder fördes in i 
2008 års kompletteringslag, konstaterades det att beslut om en till-
fällig åtgärd om föräldraansvar fattas även i andra frågor än som reg-
leras i lagen, dvs. vårdnad, boende, umgänge eller förmynderskap. 
Det kan gälla socialnämndens beslut om omedelbart omhänderta-
gande enligt lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (se 
prop. 2011/12:85 s. 41, 58 och 72). Sedan dess har det tydliggjorts 
att socialnämnden har möjlighet att besluta att omhänderta barn 
omedelbart även om svenska domstolar inte är behöriga att besluta 
om beredande av vård enligt lagen (se 6 a § och prop. 2018/19:102). 
I paragrafen finns en upplysning om att den tillsammans med 7– 
9 b §§ anknyter till Bryssel II-förordningen och lagen om 1996 års 
Haagkonvention. Det bör därför i den nya kompletteringslagen 
finnas en regel som föreskriver att reglerna om beslut om tillfälliga 
skyddsåtgärder inte gäller om något annat följer av bestämmelserna 
om omedelbart omhändertagande av unga i lagen med särskilda be-
stämmelser om vård av unga. 

Reservforum för ärenden som handläggs av socialnämnd 

I 7 § i 2008 års kompletteringslag finns det en bestämmelse om 
reservforum som inte påverkas av 2019 års Bryssel II-förordning. 
Den föreskriver att om tillämpningen av Bryssel II-förordningen 
innebär att en fråga ska prövas av en nämnd som fullgör en kommuns 
uppgifter inom socialtjänsten i Sverige och det inte finns någon 
annan behörig nämnd, tas frågan upp av en nämnd i Stockholms 
kommun som fullgör sådana uppgifter. Bestämmelsen avser situatio-
ner i vilka det med stöd av Bryssel II-förordningen kan hävdas att 
det finns internationell behörighet för en nämnd som fullgör en 
kommuns uppgifter inom socialtjänsten, men där det inte finns nå-
gon behörig nämnd enligt andra nationella regler (se prop. 
2007/08:98 s. 42). Bestämmelsen bör föras över i sak oförändrad till 
den nya lagen. Det är tillräckligt att föreskriva vad som gäller för 
socialnämnd i den nya bestämmelsen, eftersom det begreppet även 
omfattar uppgifter inom socialtjänsten som kommunfullmäktige 
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bestämt ska fullgöras av en annan nämnd eller andra nämnder (se 
2 kap. 4 § andra stycket socialtjänstlagen). 

Frågor om vilken socialnämnd som prövar en fråga om godkän-
nande av placering av ett barn i Sverige enligt 2019 års Bryssel II-
förordning behandlas i avsnitt 9. 

De gemensamma bestämmelserna om handläggningen av 
behörighetsfrågor 

De gemensamma bestämmelserna om handläggningen av behörig-
hetsfrågor som gäller väckande av talan vid domstol (artikel 17), 
prövningen av behörighetsfrågan (artikel 18) och prövningen av frå-
gan om huruvida målet kan tas upp (artikel 19) är i huvudsak oförän-
drade i 2019 års Bryssel II-förordning. Det krävs inte några föränd-
ringar i svenska författningar med anledning av tilläggen som gjorts 
om när talan ska anses ha väckts när domstolen inleder ett förfarande 
självmant eller de uppdaterade hänvisningarna till Europapar-
lamentets och rådets förordning (EG) nr 1393/2007 av den 13 no-
vember 2007 om delgivning i medlemsstaterna av rättegångshand-
lingar och andra handlingar i mål och ärenden av civil eller kommer-
siell natur (delgivning av handlingar) och om upphävande av rådets 
förordning (EG) nr 1348/2000. I artikel 20.4 och 20.5 har det införts 
nya regler om parallella rättegångar (litispendens). Regeln, som är 
ett undantag från huvudprincipen att den domstol där talan väcktes 
först är behörig, syftar till att stärka prorogationsavtalens ställning 
(skäl 38 i ingressen). Det kan konstateras att bestämmelserna inte 
har en alldeles entydig avfattning. Den samlade bilden av regelverket 
får dock anses vara att när parterna har avtalat om eller godtagit 
svensk domstols exklusiva behörighet enligt artikel 10 ska den dom-
stolen ges företräde att pröva behörighetsfrågan, oavsett var talan 
först väcktes. Det krävs inte med anledning av den nya förord-
ningens reglering någon ändring i svensk författning.  

I den nya förordningen förtydligas att det enligt EU-domstolens 
praxis är den dag då ett obligatoriskt medlingsförfarande inleddes 
vid en nationell myndighet som bör anses vara den dag då talan 
väckts vid en domstol vid bedömningen av om det är fråga om litis-
pendens (se skäl 35 i ingressen; jfr mål C-467/16 Schlömp mot Land-
ratsamt Schwäbisch Hall, ECLI:EU:C:2017:993). Någon motsvarig-
het till ett sådant obligatoriskt medlingsförfarande finns inte i 
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svensk familjerätt. I betänkandet Se barnet! (SOU 2017:6), som nu 
bereds i Regeringskansliet, lämnas visserligen ett förslag på att införa 
ett krav på att föräldrar som huvudregel ska ha deltagit i informa-
tionssamtal innan någon av dem i domstol framställer ett tvistigt 
yrkande om vårdnad, boende eller umgänge. Informationssamtalet 
kan i sig inte leda till ett rättskraftigt avgörande och det finns inga 
överväganden i betänkandet som ger vid handen att inledandet av 
informationssamtal är tänkt att ge litispendensverkan enligt svensk 
intern rätt. Som en jämförelse kan det konstateras att inte ens ett av 
socialnämnden godkänt avtal om vårdnad, som får samma verkan 
som ett domstolsavgörande, enligt svensk intern rätt har ansetts hin-
dra att ett yrkande om vårdnaden prövas i ett mål som pågår när avta-
let ingås (se rättsfallet NJA 2012 s. 933). Det föreslagna informa-
tionssamtalet kan alltså inte anses vara att jämställa med ett obliga-
toriskt medlingsförfarande som kan ha litispendensverkan enligt 
förordningen. 
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6 Barnetsdelaktighet

F�rslag: Innan rätten avg�r ett ärende enligt �verflyttningslagen
om verkställighet eller �verflyttning av barn ska den så långt det
är m�jligt klarlägga barnets inst ällning. Den som fullg�r ett upp-
drag enligt lagen att verka f�r att den som har hand om barnet
frivilligt ska fullg�ra det som åligger honom eller henne, b�r alltid
f�rs�ka klarlägga barnets inställning.

Skälen f�r f�rslaget

Barnets delaktighet enligt 2003 och 2019 års Bryssel II-f�rordningar

I 2003 års Bryssel II-f�rordning regleras barnets delaktighet i f�rfa -
randet på ett indirekt sätt. Ett exempel på detta är att m�jligheten
att erkänna och f�rklara domar verkställbara är begränsad när barnet
inte har kommit tals (artiklarna 23 b och 31.2). Eftersom medlems-
staternas nationella regler om barnets delaktighet skiljer sig åt, har
svårigheter uppkommit vid tillämpningen av f�rordningen. Det har
f�rekommit att en medlemsstat har vägrat att f�rklara ett avg�rande
verkställbart med hänvisning till att den egna statens regler inte har
ansetts vara uppfyllda. Därf�r har det i 2019 års Bryssel II-
f�rordning inf�rts en allmän regel om barnets delaktighet. Den nya
regeln innebär att när en domsto l ut�var sin beh�righet enligt
f�rordningens beh�righetsregler om f�räldraansvar ska den – i enlig-
het med nationell lag och nationella f�rfaranden – ge barn som är i
stånd att bilda egna åsikter en verklig och faktisk m�jlighet att ut -
trycka sina åsikter, antingen direkt eller genom en f�reträdare eller
ett lämpligt organ (artikel 21.1). En motsvarande rätt f�r barnet gäl-
ler även i återlämnandef�rfaranden enligt 1980 års Haagkonvention
(artikel 26), se vidare nedan under rubriken Barnets delaktighet i
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återlämnandeförfaranden. I skäl 39 i ingressen utvecklas hur reglerna 
i 2019 års Bryssel II-förordning förhåller sig till andra regler i 
unionsrätten samt internationell och nationell rätt. Barnets möjlig-
het att fritt uttrycka sina åsikter i enlighet med artikel 24.1 i EU:s 
rättighetsstadga och mot bakgrund av artikel 12 i barnkonventionen 
spelar en viktig roll vid tillämpningen av förordningen. I skälet anges 
också att skyldigheten att inhämta barnets åsikt inte är absolut utan 
måste bedömas med hänsyn till barnets bästa. Domstolen har alltså 
ett utrymme för en bedömning i det enskilda fallet. Om domstolen 
beslutar att ge barnet möjlighet att höras, är domstolen skyldig att 
vidta alla lämpliga åtgärder för att anordna ett sådant hörande, med 
beaktande av barnets bästa och omständigheterna i varje enskilt fall. 
Liksom enligt 2003 års Bryssel II-förordning lämnas det till natio-
nell rätt att avgöra under vilka former ett barn ges möjlighet att 
uttrycka sina åsikter. Det regleras alltså inte huruvida barnet bör hö-
ras av rätten eller av en specialutbildad expert som rapporterar till 
rätten eller huruvida barnet bör höras i rätten eller på någon annan 
plats eller på något annat sätt.   

Bestämmelserna i artikel 21 har kommit till för att undvika att 
avgöranden inte erkänns i andra medlemsstater eller att de inte kan 
verkställas där. De har alltså ett nära samband med – och måste läsas 
i ljuset av – vägransgrunderna i artiklarna 39.2 och 41. I artiklarna 
finns det en fakultativ reglering som innebär att erkännande eller 
verkställighet av ett avgörande om föräldraansvar får vägras om av-
görandet meddelades utan att ett barn som är i stånd att bilda egna 
åsikter har getts möjlighet att uttrycka dem i enlighet med artikel 21. 
Det finns, enligt artiklarna, emellertid två situationer när vägran inte 
får ske. Den ena är att förfarandet endast avsåg barnets egendom och 
det inte var nödvändigt mot bakgrund av sakfrågan att ge barnet en 
möjlighet att uttrycka sin åsikt. Den andra är att det fanns starka 
skäl, särskilt med beaktande av ärendets brådskande natur. Sådana 
starka skäl att inte ge barnet möjlighet att uttrycka sin åsikt kan 
exempelvis vara att det råder en överhängande fara för barnets fy-
siska eller psykiska integritet eller liv och ytterligare dröjsmål skulle 
kunna medföra en risk för att denna fara förverkligas (skäl 57 i in-
gressen). Med hänsyn till det samband som finns mellan den nya reg-
leringen om barns delaktighet och vägransgrunderna och att avsikten 
med den nya regleringen är att avgöranden just ska erkännas och 
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kunna verkställas utomlands, får det förutsättas att det kan bli ak-
tuellt att göra motsvarande undantag vid tillämpningen av artikel 21. 
Den närmare tolkningen av artikeln är något som rättstillämpningen 
och ytterst EU-domstolen kommer att få ta ställning till.   

Om domstolen i enlighet med nationell lag och nationella för-
faranden ger ett barn möjlighet att uttrycka sina åsikter enligt artikel 
21.1, ska den tillmäta barnets åsikter betydelse i förhållande till bar-
nets ålder och mognad (artikel 21.2). Förordningens vägransgrunder 
är inte kopplade till att barnets åsikter har tillmätts betydelse på mot-
svarande sätt som gäller för om barnet har fått uttrycka sin åsikt.   

Allmänna utgångspunkter 

Artikel 21 om barnets delaktighet är direkt tillämplig för den 
domstol eller annan myndighet som har tagit behörighet enligt 
förordningen i frågor om föräldraansvar. Det föreskrivs visserligen 
inte uttryckligen, men regleringen måste uppfattas vara en minimi-
reglering. Det bedöms alltså inte finnas något hinder mot att en 
svensk reglering, som ställer högre krav i fråga om barnets 
delaktighet eller motsvarar förordningens krav, tillämpas vid sidan 
av förordningen.   

Frågan om svensk rätts förenlighet med förordningen är i prak-
tiken mer vidsträckt än att bara avse förfaranden där en domstol har 
grundat sin behörighet på förordningens regler. Indirekt får förord-
ningen betydelse även för rent nationella förfaranden. Avgöranden i 
sådana förfaranden kan nämligen bli föremål för erkännande och 
verkställighet enligt förordningen och kommer då att prövas mot 
vägransgrunderna som knyter an till kraven i artikel 21. Det är därför 
angeläget att även andra förfaranden än sådana som omfattas av arti-
kel 21 uppfyller förordningens krav. Risken är annars att avgöranden 
som meddelats i sådana förfaranden inte erkänns eller kan verkställas 
i EU, om det skulle bli aktuellt. 

Sedan ett par decennier tillbaka pågår en rättsutveckling där bar-
nets roll som rättighetsinnehavare stärks. Sedan 2011 anges det i 
regeringsformen att det allmänna ska verka för att barns rätt tas till-
vara (1 kap. 2 § femte stycket). Av samma bestämmelse framgår se-
dan tidigare att det allmänna ska motverka diskriminering av män-
niskor på grund av bl.a. ålder. Det markerar att barn i princip ska 
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bemötas som jämlika individer med rätt till medinflytande enligt sin 
utvecklingsnivå när det gäller frågor som rör dem själva (se prop. 
2001/01:72 s. 50). Till följd av Sveriges anslutning till barnkonven-
tionen reformerades i lagstiftning som trädde i kraft 1996 barns rätt 
att komma till tals i mål om vårdnad och umgänge. En bestämmelse 
infördes i 6 kap. föräldrabalken om att domstolen vid bedömningen 
av barnets bästa ska ta hänsyn till barnets vilja med beaktande av 
barnets ålder och mognad. Reformen innebar också att den som gör 
en utredning i mål om vårdnad och umgänge ska försöka klarlägga 
barnets inställning (prop. 1994/95:224).  

Det anses numera inte finns någon nedre åldersgräns för när barn 
ska ges möjlighet att komma till tals. Barn anses kunna bilda åsikter 
vid mycket ung ålder, även om de inte kan uttrycka dem verbalt 
(FN:s kommitté för barnets rättigheter, Allmän kommentar nr 12, 
CRC/C/GC/12, punkt 21). Ett exempel på denna utveckling, av 
relevans för Bryssel II-förordningens tillämpningsområde, är att 
barnets inställning så långt det är möjligt ska klarläggas vid en pla-
cering över landsgränserna (6 kap. 11 a och b §§ socialtjänstlagen). 
Vidare har 2014 års vårdnadsutredning lämnat förslag på att stärka 
barnets delaktighet i betänkandet Se barnet! (SOU 2017:6). För-
slagen innehåller bl.a. en ny bestämmelse om barnets rätt att komma 
till tals och att få information. Det föreslås också att barnets rätt att 
fritt uttrycka sina åsikter inom ramen för en utredning stärks. Ett 
annat förslag är att det ska komma till klarare uttryck att barnet som 
regel ska höras innan socialnämnden lämnar s.k. snabbupplysningar 
inför ett interimistiskt beslut. Förslagen bereds i Regeringskansliet. 

Barnkonventionen har också inkorporerats i svensk lag genom la-
gen (2018:1197) om Förenta nationernas konvention om barnets 
rättigheter. I artikel 12 i konventionen anges att ett barn som är i 
stånd att bilda egna åsikter har rätt att fritt uttrycka dessa i alla frågor 
som rör barnet, varvid åsikterna ska tillmätas betydelse i förhållande 
till barnets ålder och mognad.  

Det kan konstateras att det pågår arbete på olika håll med att 
stärka barns delaktighet i frågor som rör dem. Inom ramen för den 
översyn som görs i denna promemoria ligger inte att samordna de 
olika regleringarna om barns delaktighet som finns i svensk rätt. 
Översynen syftar i stället till att säkerställa att förordningen får ett 
effektivt genomslag och att den nationella rätten inte strider mot 
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förordningen. Om svensk rätt inte lever upp till förordningens krav, 
bör det också lämnas förslag till hur lagen bör ändras för att göra det. 

Barnets delaktighet vid frågor om vårdnad, boende och umgänge 

Domstolen ska vid alla beslut om vårdnad, boende och umgänge ta 
hänsyn till barnets vilja med beaktande av barnets ålder och mognad 
(6 kap. 2 a § tredje stycket föräldrabalken, jfr den nya lydelse av 
bestämmelsen som föreslås i betänkandet Se barnet! SOU 2017:6 s. 
313). Barnets vilja ska också beaktas vid förfaranden som inte inne-
bär att något beslut fattas. Om barnet har en bestämd önskan och 
har nått en sådan mognad att den bör respekteras, bör domstolen i 
allmänhet följa barnets vilja. Det ställs inte upp någon bestämd ålder 
för när barnets vilja ska beaktas, och barnet har enligt bestämmelsen 
en rätt att uttala sin vilja – inte en skyldighet (se prop. 1994/95:224 
s. 53, prop. 1997/98:7 s. 105 och prop. 2005/06:99 s. 45, 47 och 48). 
Skyldigheten att ta hänsyn till barnets vilja gäller inte bara för dom-
stolar utan även vid andra myndigheters handläggning av frågor om 
vårdnad, boende och umgänge. Ett sådant exempel är när social-
nämnden godkänner ett avtal mellan föräldrarna i en fråga om vård-
nad, boende eller umgänge (se prop. 1997/98:7 s. 86).  

Regleringen i föräldrabalken innebär att domstolen har en skyl-
dighet att se till att barnet har haft möjlighet att komma till tals. Det 
kan ske inom ramen för en sådan utredning som domstolen kan 
uppdra åt socialnämnden att verkställa. Den som verkställer en sådan 
utredning ska, om det inte är olämpligt, försöka klarlägga barnets 
inställning och redovisa den för domstolen (6 kap. 19 § tredje 
stycket föräldrabalken). Detta synsätt svarar mot utgångspunkten 
enligt förordningen att barnets rätt att uttrycka sin åsikt ska utgå 
från barnets bästa. En situation som särskilt lyfts fram i förord-
ningen är när föräldrarna har träffat en överenskommelse (skäl 39 i 
ingressen). Även om den lösning som föräldrarna är ense om i all-
mänhet också kan antas vara bäst för barnet och det av det skälet kan 
saknas anledning att ta reda på barnets inställning, gäller även i dessa 
fall grundprincipen att domstolen ska ta hänsyn till barnets vilja (se 
prop. 1994/95:224 s. 35, se även prop. 1990/91:8 s. 59). Svensk rätt 
är något tydligare i fråga om att hänsyn ska tas till barnets vilja även 
i denna situation än vad förordningen ger uttryck för. Mot bakgrund 
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av förordningens karaktär av minimireglering, finns det emellertid 
inget hinder mot att tillämpa de striktare svenska reglerna. Det finns 
också en möjlighet att höra barnet inför rätten. Det får ske om sär-
skilda skäl talar för det och det är uppenbart att barnet inte kan ta 
skada av att höras (6 kap. 19 § sjätte stycket föräldrabalken). Svensk 
rätt har sin utgångspunkt i att det normalt är till barnets bästa att 
komma till tals på andra sätt, t.ex. genom att få framföra sin åsikt 
inom ramen för en utredning om vårdnad, boende eller umgänge. 
Eftersom förordningen inte reglerar formerna för barns hörande, 
finns det inte anledning att föreslå någon ändring av de befintliga 
reglerna. Hänsyn måste tas till barnets vilja även vid interimistiska 
beslut om vårdnad, boende eller umgänge. Inför ett sådant beslut 
kan domstolen inhämta s.k. snabbupplysningar från socialnämnden 
(6 kap. 20 § föräldrabalken). Ett interimistiskt beslut måste dock 
med nödvändighet fattas utan att en fullständig utredning har kun-
nat göras. Det kan därför inte ges någon garanti för att barnet kom-
mer till tals inför ett sådant beslut. Socialnämnden bör dock så långt 
det är möjligt vara lyhörd för att barnet kan vilja framföra sin åsikt 
(prop. 1994/95:224 s. 37). Situationen kan jämställas med det ut-
tryckliga undantag för brådskande fall som finns i artikel 39.2 b i 
2019 års Bryssel II-förordning. 

Skyldigheten för domstolar och socialnämnder att vid alla beslut 
om vårdnad, boende och umgänge ta hänsyn till barnets vilja med 
beaktande av barnets ålder och mognad ligger mycket nära ordaly-
delsen i förordningen. De möjligheter som finns för i första hand 
domstolen att ge bestämmelserna en ändamålsenlig verkan, dvs. att 
uppdra åt t.ex. socialnämnden att verkställa en utredning, att in-
hämta snabbupplysningar eller att i undantagsfall höra barnet inför 
domstol, uppfyller också förordningens krav på att barnet ska ges en 
verklig och faktisk möjlighet att framföra sin åsikt. Kravet i förord-
ningen måste här ses i ljuset av ett rättsfall från EU-domstolen (mål 
C-491/10 PPU, Joseba Andoni Aguirre Zarraga mot Simone Pelz, p. 
66, ECLI:EU:C:2010:828). EU-domstolen uttalade att det varken i 
EU:s rättighetsstadga eller i 2003 års Bryssel II-förordning 
föreskrivs en ovillkorlig skyldighet för domstolen i ursprungsmed-
lemsstaten att låta barnet komma till tals genom ett hörande, och 
den nationella domstolen har således lämnats ett visst utrymme för 
egna bedömningar. När domstolen bestämt sig för att höra barnet, 
med beaktande av barnets bästa och omständigheterna i det enskilda 
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fallet, ska den dock vidta alla nödvändiga åtgärder med avseende på 
ett sådant hörande i syfte att ge bestämmelserna ändamålsenlig ver-
kan, genom att erbjuda barnet en verklig och faktisk möjlighet att 
komma till tals. 

Den sammantagna bedömningen är att det mot bakgrund av de 
krav på barnets rätt att uttrycka sina åsikter som uppställs i 2019 års 
Bryssel II-förordning inte finns anledning att föreslå ändringar i 
föräldrabalkens regler om barns delaktighet vid frågor om vårdnad, 
boende och umgänge. Det kan också konstateras att de förslag som 
lämnas inom ramen för betänkandet Se barnet!, och som för närva-
rande bereds i Regeringskansliet, innebär en ytterligare förstärkning 
av barnets delaktighet. 

Barnets delaktighet vid frågor om barnets egendom 

Det finns flera bestämmelser som tar sikte på barnets delaktighet vid 
förfaranden som avser barnets egendom. En situation är när en un-
derårig inte har någon förmyndare och domstolen ska förordna en 
sådan (10 kap. 5 § föräldrabalken). Domstolen ska då ge en underårig 
som fyllt sexton år tillfälle att yttra sig, om det kan ske. Den som har 
fyllt sexton år kan också själv ansöka om förordnande eller entledi-
gande av sin förmyndare (10 kap. 18 § föräldrabalken). Åldersgrän-
sen motsvarar den ålder då ett barn – med vissa begränsningar – kan 
ingå eller säga upp avtal om anställning eller annat arbete och själv 
bestämma över det som han eller hon förvärvat genom detta arbete 
(6 kap. 12 § och 9 kap. 3 § föräldrabalken). Det kan också bli aktuellt 
att förordna god man för en underårig person. God man kan bl.a. 
förordnas för att vårda den underåriges rätt i ett dödsbo som den 
underårige och hans eller hennes förmyndare har del i, eller i vissa 
andra situationer då den underårige har ett intresse som strider mot 
hans eller hennes vårdnadshavares intresse (11 kap. 2 § föräl-
drabalken). Den som har fyllt sexton år ska ges tillfälle att yttra sig i 
ärendet om förordnande av god man, om det kan ske (11 kap. 16 § 
samma balk). 

Enligt föräldrabalken ges barnet alltså vid sexton års ålder en 
friare ställning och behörighet att vidta vissa åtgärder i fråga om sin 
egendom. Från den tidpunkten ska barnet också få tillfälle att yttra 
sig. Regleringen i föräldrabalken går därmed längre än det som gäller 
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enligt 2019 års Bryssel II-förordning som vid frågor som rör barns 
egendom innehåller ett uttryckligt undantag från skyldigheten att ge 
barn möjlighet att uttrycka sina åsikter. Mot den bakgrunden finns 
det inte anledning att föreslå några ändringar i föräldrabalkens regler 
om barns delaktighet vid frågor om barnets egendom. 

Barnets delaktighet vid frågor om tvångsomhändertaganden 

Insatser inom socialtjänsten för barn och ungdomar får göras i 
samförstånd med den unge och hans eller hennes vårdnadshavare. 
Under vissa förutsättningar är det dock möjligt att bereda någon 
som är under 18 år vård även utan de samtycken från vårdnadshavare 
och den unge själv som krävs enligt socialtjänstlagen (1 § lagen med 
särskilda bestämmelser om vård av unga). Den unge ska däremot få 
relevant information inför beslutet och också ges möjlighet att 
framföra sina åsikter i frågor som rör honom eller henne. Om den 
unge inte framför sina åsikter, ska hans eller hennes inställning så 
långt det är möjligt klarläggas på annat sätt. Vidare ska den unges 
åsikter tillmätas betydelse i förhållande till hans eller hennes ålder 
eller mognad. Dessutom har den som har fyllt femton år rätt att själv 
föra sin talan i mål och ärenden, medan ett yngre barn bara får höras 
i domstol om han eller hon inte kan antas ta skada av det (36 § lagen 
med särskilda bestämmelser om vård av unga). 

Det kan konstateras att lagen ger den unge rätt till information. 
Den innehåller också krav på att klarlägga den unges inställning och 
tillmäta den unges åsikter betydelse som står i paritet med eller går 
längre än vad som föreskrivs i 2019 års Bryssel II-förordning. Det 
bör alltså inte föreslås några ändringar i lagen. 

Barnets delaktighet vid placering över landsgränserna 

När en svensk socialnämnd fattar beslut om att ett barn behöver vård 
eller boende utanför det egna hemmet, kan Bryssel II-förordningen 
vara tillämplig (se artikel 1.2 d i förordningen). Enligt 6 kap. 11 a 
och b §§ socialtjänstlagen ska barnets inställning så långt det är möj-
ligt klarläggas vid en placering över landsgränserna. Socialnämnden 
ska dokumentera och redovisa inställningen. Om det inte har ansetts 
möjligt att klarlägga barnets inställning, ska orsakerna till detta noga 
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dokumenteras och redovisas. Det kan förekomma situationer där det 
är olämpligt att efterfråga barnets inställning. En bedömning av om 
ett barns inställning kan inhämtas måste därför göras från fall till fall. 
Det är omständigheter som är relaterade till barnets person som av-
gör om det är lämpligt att inställningen klarläggs (se prop. 
2011/12:85 s. 65–68). I 11 kap. 10 § första stycket socialtjänstlagen 
finns det dessutom en allmän regel om handläggning av ärenden hos 
socialnämnden. Regeln har anpassats till artikel 12 i barnkonven-
tionen (se prop. 2012/13:10 s. 38). I paragrafen föreskrivs att ett 
barn ska få relevant information inför en åtgärd som rör barnet och 
också ges möjlighet att framföra sina åsikter i frågor som rör honom 
eller henne. Om barnet inte framför sina åsikter, ska hans eller hen-
nes inställning så långt det är möjligt klarläggas på annat sätt. Barnets 
åsikter ska tillmätas betydelse i förhållande till hans eller hennes ål-
der och mognad. 

Regleringen motsvarar i allt väsentligt det som gäller enligt lagen 
med särskilda bestämmelser om vård av unga. Av samma skäl som i 
fråga om tvångsåtgärder görs därför bedömningen att socialtjänst-
lagens reglering av barns delaktighet vid placering över landsgrän-
serna väl uppfyller förordningens krav. 

Barnets delaktighet i återlämnandeförfaranden 

Av artikel 26 i 2019 års Bryssel II-förordning framgår att artikel 21 i 
förordningen också ska tillämpas med avseende på återlämnande-
förfaranden enligt 1980 års Haagkonvention. Det innebär att barnets 
rätt att framföra sin åsikt och att åsikten ska tillmätas betydelse i 
förhållande till barnets ålder och mognad även gäller i sådana 
förfaranden. Av 17 § i överflyttningslagen framgår att domstolen ska 
inhämta barnets mening innan den avgör ett ärende om överflyttning 
(återlämnande), om det inte är omöjligt med hänsyn särskilt till bar-
nets ålder och mognad. Ett fall när barnets mening inte kan inhämtas 
är då barnet hålls gömt här i landet (se prop. 1988/89:8 s. 46). Skill-
naden mellan lagens reglering och regleringen i 2003 års Bryssel II-
förordning har ansetts vara marginell (se artikel 11.2 i 2003 års 
Bryssel II-förordning och prop. 2007/08:98 s. 33). 
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Som berörs i tidigare avsnitt anses det i nyare lagstiftning inte 
finnas någon nedre åldersgräns för när ett barn ska kunna vara delak-
tigt. Undantag som går ut på att ett barn inte ska ges tillfälle att yttra 
sig på grund av det inte uppnått en viss ålder eller viss mognad ut-
mönstras successivt ur lagstiftningen. Det synsättet bör få genom-
slag vid utformningen av 17 § överflyttningslagen. En i praktiken 
förekommande situation när det gäller internationella barnbort-
föranden är att den förälder som har fört bort barnet håller sig och 
barnet gömda och att barnet därför inte kan komma till tals. En oin-
skränkt skyldighet att inhämta barnets inställning riskerar alltså att 
eliminera möjligheterna att få till stånd återlämnanden när barn 
olovligt har förts bort. Det kan i sammanhanget inte heller bortses 
från att det finns en tidsfrist för domstolens handläggning som i sin 
tur har sin grund i ett internationellt åtagande. Den tidsfristen skulle 
alltså inte alltid kunna upprätthållas med en ovillkorlig regel. 

Socialtjänstlagens reglering om placering över landsgränserna, 
som är anpassad till barnkonventionen, har beröringspunkter med 
den nu aktuella frågan. Med den regleringen som förebild bör det 
föreskrivas att rätten så långt det är möjligt ska klarlägga barnets in-
ställning. Det saknas anledning att ha olika regler beroende på om 
Bryssel II-förordningen är tillämplig eller inte. Förslagen bör alltså 
omfatta samtliga fall som omfattas av paragrafen i överflyttnings-
lagen – dvs. även i sådana situationer då 2019 års Bryssel II-förord-
ning inte är tillämplig. 

Det framgår av 16 § i överflyttningslagen att innan rätten beslutar 
om verkställighet eller överflyttning får den uppdra åt en ledamot 
eller suppleant i socialnämnden eller en tjänsteman inom socialtjän-
sten att verka för att den som har hand om barnet frivilligt ska full-
göra vad som åligger honom eller henne. Ett sådant uppdrag får även 
lämnas åt någon annan lämplig person. Av 7 § andra stycket förord-
ningen (1989:177) om erkännande och verkställighet av utländska 
vårdnadsavgöranden m.m. och om överflyttning av barn framgår att 
den som fullgör uppdraget bör försöka klarlägga barnets inställning, 
om det är möjligt och lämpligt. Som en konsekvens av den utvidgade 
skyldigheten att ge barnet möjlighet att framföra sin åsikt som före-
slås i överflyttningslagen bör det i 1989 års förordning anges att 
barnets inställning alltid bör försöka klarläggas.  
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7 Erkännandeoch verkställighet

7.1 Erkännandeochverkställighetenligtden nya
BrysselII-f�rordningen

Bryssel II-f�rordningen reglerar inte bara vilken medlemsstats
domstolar eller andra myndigheter som får pr�va en tvist. Den inne-
håller också regler om hur avg�randen som meddelats i en med-
lemsstat erkänns och kan verkställas i en annan medlemsstat. När
det gäller avg�randen om f�räldraansvar krävs det enligt huvud -
regeln i 2003 års Bryssel II-f�rord ning en verkställbarhetsf�rklaring
innan domen från en medlemsstat kan verkställas i en annan med-
lemsstat. Vissa s.k. privilegierade avg�randen kan emellertid verk-
ställas utan verkställbarhetsf�rklari ng. Hit h�r dels avg�randen om
umgänge som inbegriper rätten att ta barnet till en annan plats än där
barnet har sin hemvist (artikel 2.10), dels vårdnadsavg�randen som
meddelats av en domstol i barnets hemviststat i de särskilda situa-
tioner då en part har fått avslagpå en begäran om återlämnande enligt
1980 års Haagkonvention och som innebär att barnet ska återlämnas
(artikel 29.6).

I 2019 års Bryssel II-f�rordning slopas helt kravet på verkställ-
barhetsf�rklaring. Det innebär att utgångspunkten är att ett avg� -
rande som meddelats i en annan medlemsstat jämställs med ett avg� -
rande som har meddelats i den verkställande medlemsstaten. Det blir
alltså generellt m�jligt f�r en part att vända sig direkt till en verk-
ställande myndighet f�r att få ett utländskt avg�rande verkställt utan
att f�rst beh�va ans�ka om en verkställbarhetsf�rklaring hos en
domstol. Det kommer därmed att bli enklare och gå snabbare att få
ett avg�rande verkställt i en annan medlemsstat. Detta är till f�rdel
f�r barnet och f�räldrarna som många gånger påverkas negativt av
att verkställigheten av det avg�ra nde som den utländska domstolen
bed�mt vara till barnets bästa drar ut på tiden. Om lång tid går från
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det att avgörandet meddelades till dess att verkställighet sker, kan 
dessutom olika förändringar ha skett i barnets och föräldrarnas lev-
nadsomständigheter, vilket kan påverka avgörandets aktualitet. 

Samtidigt som kravet på verkställbarhetsförklaring slopas införs 
det i 2019 års Bryssel II-förordning ett antal rättssäkerhetsgarantier. 
Dessa garantier motsvarar grunderna för vägran av erkännande och 
verkställbarhet enligt 2003 års Bryssel II-förordning. Förenklat tar 
många av vägransgrunderna sikte på allvarliga brister i det utländska 
avgörandet eller förfarandet. Det gäller bl.a. om ett erkännande eller 
en verkställighet av avgörandet uppenbart strider mot grunderna för 
rättsordningen i den verkställande medlemsstaten (ordre public), 
om svaranden inte har delgetts stämningsansökningen i tid och på 
lämpligt sätt eller – under vissa förutsättningar – om avgörandet är 
oförenligt med ett annat avgörande. Vägransgrunderna är uttöm-
mande reglerade. En prövning av om ett avgörande strider mot ordre 
public får inte innefatta en omprövning av ursprungsdomstolens 
behörighet. Det kan också noteras att det förhållandet att ett avgö-
rande meddelats i strid med förordningens litispendensreglering – 
till skillnad från vad som gäller enligt t.ex. Bryssel I-förordningen – 
inte är en vägransgrund (se skäl 56 i ingressen, jfr mål C-455/15 
PPU, P mot Q, ECLI:EU:C:2015:763). I fråga om privilegierade av-
göranden är vägransgrunderna mera begränsade. Vägran kan då ske 
av ett avgörande om det är oförenligt med ett senare avgörande.  

Liksom tidigare kommer själva verkställighetsförfarandet att reg-
leras i nationell rätt. I den nya Bryssel II-förordningen harmoniseras 
emellertid – i syfte att öka förutsebarheten – vissa grunder för att 
skjuta upp eller vägra verkställighet av avgöranden som rör föräldra-
ansvar. Det rör sig om omständigheter som uppstår efter det att av-
görandet meddelades i ursprungsmedlemsstaten. Det handlar t.ex. 
om att avgörandet överklagas i ursprungsmedlemsstaten, att en an-
sökan om vägran av verkställighet har getts in eller att barnet utsätts 
för en allvarlig risk för fysisk eller psykisk skada om verkställighet 
sker. Om den allvarliga risken är av bestående karaktär, får verkstäl-
lighet av avgörandet t.o.m. vägras. 

Härutöver finns det möjlighet att tillämpa nationella grunder för 
att skjuta upp eller vägra verkställighet. En tillämpning av dessa na-
tionella grunder förutsätter dock att de inte är oförenliga med väg-
rans- eller uppskjutandegrunderna i förordningen. Verkställighet av 
ett avgörande om vårdnad, boende, umgänge eller överlämnande av 
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barn pr�vas enligt reglerna i 21 kap. f�räldrabalken. I f�rsta hand
g�rs en ans�kan om verkställighet till tingsrätten där barnet har sin
hemvist. Verkställighet av ett avg� rande som avser en åtgärd till
skydd f�r barnets egendom eller som avser rättegångskostnader sker
däremot enligt uts�kningsbalken och pr�vas av Kronofogdemyndig -
heten. Beroende på vad verkställigheten r�r skiljer sig alltså regel-
verket och pr�vningsordningen åt.

Det är inte aktuellt att i denna promemoria f�reslå några generella
f�rändringar av de nationella verkställighetsf�rfarandena. Det finns
emellertid anledning att analysera f�rhållandet mellan vägrans- och
uppskjutandegrunderna i 2019 års Bryssel II-f�rordning på den ena
sidan och de svenska nationella verkställighetsreglerna på den andra
sidan. Vidare b�r det �vervägas hur och av vilken myndighet pr�v -
ningen av f�rordningens olika vägrans- och uppskjutandegrunder
ska g�ras. En utgångspunkt f�r den nya pr�vningsordningen b�r
vara att den så långt det är m�jligt ska passa in i den svenska rättsord -
ningen. En annan utgångspunkt b�r vara att pr�vningen ska ske vid
den domstol som finns närmast barnet (jfr prop. 2005/06:99 s. 71).
Pr�vningen av olika frågor b�r – i m�jligaste mån – samlas i en pr�v -
ningsinstans. En samlad pr�vning blir mer lätt�verskådlig och inne-
bär tids- och kostnadsbesparingar f�r parterna och domstolarna.
Samtidigt innebär det f�rhållandet att verkställighetspr�vningen
sker enligt olika regelverk (f�räldrabalken respektive uts�knings -
balken) och i f�rsta instans av olika myndigheter (en tingsrätt res-
pektive Kronofogdemyndigheten) att särskilda �verväganden kan
beh�va g�ras f�r att få en ändamålsenlig funktionsf�rdelning mellan
de skilda pr�vningsinstanserna. Det finns i sammanhanget anledning
att beakta hur motsvarande pr�vni ngsordningar ser ut enligt komp -
letterande f�rfattningar till andra unionsrättsakter.
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7.2 Verkställighet

F�rslag: Om ett avg�rande är verkställbart enligt 2019 års Bryssel
II-f�rordning, ska avg�randet få verkställas enligt 21 kap. f�räl -
drabalken, om det avser ett barns person, och enligt uts�knings -
balken, om det avser rättegångskostnader eller ett barns egen-
dom. Det som är f�reskrivet om verkställighet av en svensk dom-
stols avg�rande i motsvarande fall ska gälla f�r verkställigheten.
Om det inte finns någon motsvarighet till det utländska avg�ran -
det, ska avg�randet verkställas som en dom. Detta gäller inte om
något annat f�ljer av 2019 års Bryssel II-f�rordning.

I en redog�relse f�r ett medlingsuppdrag ska det även anges
om det finns något f�rhålland e som enligt Bryssel II-f�rord -
ningen kan hindra ett �verlämnande.

Skälen f�r f�rslaget

Beh�riga verkställande myndigheter

Ut�ver att kravet på verkställbarhets f�rklaring tas bort helt innebär
2019 års Bryssel II-f�rordning f�rändringar när det gäller den fak-
tiska verkställigheten av ett utländskt avg�rande. Medan 2003 års
Bryssel II-f�rordning som utgångspunkt inte innehåller regler om
själva verkställighetsf�rfarandet, finns det i 2019 års Bryssel II-
f�rordning flera nya regler som delvis harmoniserar f�rfarandet i
medlemsstaterna. Däremot står det medlemsstaterna fritt att inom
vissa ramar utse vilken eller vilka myndigheter som är beh�riga att
pr�va frågan om verkställighet. En ans�kan om verkställighet ska ges
in till den myndighet som är beh�r ig verkställande myndighet enligt
lagen i den verkställande medlemsstaten (artikel 52). En beh�rig
verkställande myndighet kan enligt f�rordningen vara domstolar,
exekutionsbiträden och andra myndigheter i enlighet med vad som
fastställs i nationell lag (skäl 60 i ingressen).

Av 4 § i 2008 års kompletteringslag framgår det att när en ans�kan
om verkställbarhetsf�rklaring bifalls eller en sådan f�rklaring inte
beh�vs, får det utländska avg�randet verkställas enligt 21 kap. f�räl -
drabalken om det avser ett barns person och enligt uts�kningsbalken
om det avser ett barns egendom eller rättegångskostnader.
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Det stora flertalet avgöranden som verkställs enligt 2003 års 
Bryssel II-förordning rör ett barns person. I sådana fall är en 
tingsrätt behörig verkställande myndighet och en ansökan görs dit 
(21 kap. 1 § föräldrabalken). Det kan emellertid bli aktuellt att verk-
ställa avgöranden som rör andra frågor än ett barns person. Avgö-
randet kan avse rättegångskostnader hänförliga till ett förfarande 
som omfattas av förordningen (se artikel 73 i 2019 års Bryssel II-
förordning, jfr prop. 2000/01:98 s. 44 och 45). Det kan i något fall 
även bli aktuellt att verkställa avgöranden som avser en åtgärd till 
skydd för ett barns egendom. Det kan t.ex. röra åtgärder för att 
hindra att viss egendom avyttras (se artikel 1.2 e i 2019 års Bryssel II-
förordning, jfr prop. 2007/08:98 s. 41). I sådana fall är alltså utsök-
ningsbalken tillämplig enligt 2008 års lag. Av 1 kap. 3 § utsöknings-
balken framgår att verkställighet åvilar Kronofogdemyndigheten. En 
ansökan om verkställighet görs dit (jfr 2 kap. 1 § samma balk). Det 
ska i sammanhanget noteras att åtgärder avseende egendom som inte 
rör skydd för barnet faller utanför Bryssel II-förordningens tillämp-
ningsområde och i stället verkställs med stöd av 2012 års Bryssel I-
förordning (skäl 10 i ingressen till 2019 års Bryssel II-förordning). 

Det saknas anledning att på grund av den nya förordningen frångå 
den ordning som gäller i dag. Behöriga verkställande myndigheter 
bör alltså vara en tingsrätt om det är ett avgörande som avser ett 
barns person, och Kronofogdemyndigheten, om det är ett avgörande 
som avser rättegångskostnader eller ett barns egendom. Polismyn-
digheten har visserligen vissa uppgifter i samband med verkställig-
heten (se 21 kap. föräldrabalken och förordningen [2006:467] om 
verkställighet av vårdnadsavgöranden). Myndigheten får till och med 
vidta vissa omedelbara åtgärder (se 21 kap. 10 § andra stycket föräl-
drabalken). Det innebär dock inte att myndigheten blir en behörig 
verkställande myndighet i den mening som avses i artikel 52 i förord-
ningen. De uppgifter och åtgärder som faller på Polismyndigheten 
är i stället antingen en direkt följd av tingsrättens beslut eller under-
ställs tingsrättens kontroll omedelbart efteråt. Det kan t.ex. handla 
om att bestämma tidpunkt för hämtning eller omhändertagande av 
ett barn. Det kan också handla om att vidta tillfälliga åtgärder när 
beslut från tingsrätten inte kan avvaktas. Besluten prövas i efterhand 
av tingsrätten. 
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Om förfarandet för överflyttning enligt 1980 års Haagkonven-
tion används, tillämpas – liksom hittills – det som föreskrivs i över-
flyttningslagen beträffande de åtgärder som kan bli aktuella. De 
bestämmelserna är anpassade till att det är fråga om ett snabbt för-
farande för överflyttning (se prop. 2007/08:98 s. 39). Prövningen 
görs då av Stockholms tingsrätt (13 § i överflyttningslagen). Verk-
ställighetsreglerna i 2019 års Bryssel II-förordning och komplette-
ringslagen kommer dock att vara tillämpliga på avgöranden enligt 
vilka ett barn ska återlämnas till en annan medlemsstat enligt 1980 
års Haagkonvention och som måste verkställas i en annan medlems-
stat än den där avgörandet meddelades (se artikel 1.3, artikel 2.1 an-
dra stycket a och artikel 96). Detsamma gäller tillfälliga åtgärder som 
beslutats av en domstol och som har beslutats enligt förordningens 
artikel 27.5 jämförd med artikel 15 (se artikel 2.1 andra stycket b och 
tredje stycket och skäl 59 i ingressen). 

Meddelande om vilka de behöriga myndigheterna är ska lämnas 
till Europeiska kommissionen (artikel 103.1 d). 

Verkställighet enligt föräldrabalken respektive utsökningsbalken 

En fråga som har nära samband med vilka myndigheter som ska vara 
behöriga att pröva frågor om verkställighet är den om vilka regler 
som ska gälla för verkställigheten. 

I förarbetena till 2000 års Bryssel II-förordning konstaterades det 
att bestämmelserna i 21 kap. föräldrabalken är utformade främst med 
avseende på frågor om vårdnad, boende och umgänge, och på verk-
ställighetsåtgärder som går ut på överlämnande av eller sammanträf-
fande med barn. I de allra flesta fall rör avgöranden om föräldraan-
svar som ska verkställas enligt förordningen sådana frågor. Det note-
rades att det undantagsvis kunde förekomma avgöranden utan någon 
direkt motsvarighet i föräldrabalken, exempelvis att en förälder före-
läggs att lämna information om barnet till den andra föräldern. Det 
uttalades dock att samma intressen uppenbarligen gör sig gällande 
här som vid verkställigheten av avgöranden om vårdnad, boende eller 
umgänge. Barnets bästa bör även då komma i främsta rummet, och 
man bör verka för att föräldrarna frivilligt fullgör vad som åligger 
dem innan det blir aktuellt med tvångsåtgärder. Det ansågs därför 
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att avgörandena om föräldraansvar enligt förordningen skulle verk-
ställas enligt 21 kap. föräldrabalken. Det konstaterades vidare att det 
inte fanns anledning att undanta några regler i kapitlet från tillämp-
ning eller att införa särskilda kompletterande regler för verkställig-
het enligt förordningen. (Se prop. 2000/01:98 s. 42.)  

Det har alltså ansetts att reglerna är tillräckligt flexibla och att de 
möjliggör verkställighet även om det utländska avgörandet rör andra 
frågor om föräldraansvar än vårdnad, boende och umgänge. Verk-
ställighetsdomstolen får, liksom vid verkställighet av svenska avgö-
randen, bedöma lämpligheten av olika åtgärder. 

Det utländska umgängesavgörandet kan också vara utformat på 
annat sätt än i Sverige. Exempelvis skiftar det mellan medlemsstater-
na i vilken grad omständigheterna vid umgänget preciseras. I svenska 
avgöranden anges vanligen endast dag och klockslag för umgänget. I 
andra medlemsstater förekommer mer detaljerade föreskrifter. Även 
möjligheterna att ställa upp olika typer av villkor skiftar. Ett exempel 
är att umgängesföräldern lämnar vissa bankgarantier eller finansiella 
garantier i syfte att säkerställa att barnet återlämnas. Det har ansetts 
att verkställighetsdomstolen även i dessa fall – på motsvarande sätt 
som gäller för svenska avgöranden – kan följa de anvisningar om um-
gänget som kan finnas i avgörandet, t.ex. om plats för umgänget eller 
närvarande personer från myndigheter, och pröva om de villkor som 
har ställts upp för umgänget är uppfyllda. (Se prop. 2000/01:98 s. 
46.) 

Verkställighetsreglerna i 21 kap. föräldrabalken kan tillämpas 
även i de fall där det handlar om att vidta en åtgärd med anledning av 
ett beslut i en annan stat att ett barn ska vara placerat utanför det 
egna hemmet där. I de fall där det blir aktuellt med en verkställighet 
med stöd av förordningen handlar det om att flytta barnet tillbaka 
till det land där beslutet om placering fattades. Utgångspunkten är 
även här att myndigheterna så långt det är möjligt ska eftersträva ett 
frivilligt fullgörande. Även om det skulle vara fråga om att vidta 
tvångsåtgärder, är bestämmelserna i 21 kap. föräldrabalken lämpliga 
(jfr dock i fråga om 2003 års Bryssel II-förordning mål C-4/14 
Bohez mot Wiertz, ECLI:EU:C:2015:563). De tillämpas analogt i de 
fall där det med stöd av lagen med särskilda bestämmelser om vård 
av unga blir aktuellt att hämta ett barn med Polismyndighetens hjälp. 
I samband med övervägandena till kompletteringslagstiftningen till 
2003 års Bryssel II-förordning och 1996 års Haagkonvention 
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gjordes bedömningen att förfarandet i 21 kap. föräldrabalken får 
anses väl ägnat för internationell verkställighet även av beslut att ett 
barn ska vara placerat utanför det egna hemmet (prop. 2007/08:98 s. 
38 och prop. 2011/12:85 s. 40). Det saknas anledning att göra någon 
annan bedömning nu. 

Bestämmelserna i 2019 års Bryssel II-förordning gäller – som 
berörs i det föregående – även för avgöranden om rättegångskost-
nader och om åtgärder till skydd för barnets egendom. För dessa fall 
har det inte varit aktuellt att använda verkställighetsförfarandet 
enligt 21 kap. föräldrabalken, eftersom det förfarandet tar sikte på 
åtgärder som gäller barnets person. Verkställigheten sker i stället en-
ligt utsökningsbalkens regler. (Se prop. 2000/01:98 s. 44 och prop. 
2007/08:98 s. 38.)  

De överväganden som har gjorts i de tidigare lagstiftningsären-
dena har fortfarande goda skäl för sig. Det innebär att det även i den 
nya lagen bör föreskrivas att ett utländskt avgörande får verkställas 
enligt 21 kap. föräldrabalken om det avser ett barns person och enligt 
utsökningsbalken om det avser ett barns egendom eller rättegångs-
kostnader. Eftersom kravet på verkställbarhetsförklaring nu tas bort 
helt, kommer en sådan förklaring inte längre vara en förutsättning 
för verkställighet. 

En skillnad i förhållande till tidigare är att 2019 års Bryssel II-
förordning innebär en delvis harmonisering av verkställigheten. Det 
kan innebära att svenska nationella verkställighetsregler i vissa fall 
inte kan tillämpas (artikel 51). Svenska nationella verkställighetsreg-
ler kan därmed behöva sättas åt sidan om de är oförenliga med 
förordningen (artikel 57). I kompletteringslagen bör det därför tas 
in ett förbehåll av innebörd att de svenska reglerna i 21 kap. föräldra-
balken och utsökningsbalken bara ska gälla om inte något annat 
följer av 2019 års Bryssel II-förordning. 

Verkställighet som ett motsvarande svenskt avgörande 

Förslagen innebär alltså att ett utländskt avgörande ska kunna verk-
ställas – beroende på vad avgörandet rör – enligt 21 kap. föräldra-
balken av en tingsrätt eller enligt utsökningsbalken av Kronofogde-
myndigheten. En fråga som uppkommer i det sammanhanget är hur 
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de utländska avgörandena ska sättas in i det svenska systemet för 
verkställighet. 

Utgångspunkten i 2019 års Bryssel II-förordning är att verkstäl-
lighetsförfarandet regleras av lagen i verkställighetsmedlemsstaten, 
med förbehåll för förordningens bestämmelser om verkställighet. 
Utan att det påverkar tillämpningen av artiklarna 41, 50, 56 och 57 
ska ett avgörande som har meddelats i en medlemsstat och som är 
verkställbart i ursprungsmedlemsstaten verkställas i den verkstäl-
lande medlemsstaten på samma villkor som ett avgörande som har 
meddelats i den medlemsstaten (artikel 51.1). 2003 och 2019 års 
Bryssel II-förordningar ger i detta avseende uttryck för samma syn-
sätt när det gäller utländska avgöranden. Det innebär att det inte 
finns något utrymme för att i nationell lag införa särskilda bestäm-
melser som tillämpas i fråga om utländska avgöranden, om de inte 
också kan tillämpas i rent nationella fall. Exempelvis följer alltså 
verkställigheten av ett utländskt avgörande om umgänge i Sverige av 
de regler om verkställighet som finns i föräldrabalken. I den svenska 
kompletteringslagstiftningen har detta kommit till uttryck genom 
regleringen att för verkställigheten ska gälla vad som är föreskrivet 
om verkställighet av svensk domstols avgörande i motsvarande fall 
(4 § tredje stycket i 2008 års kompletteringslag).  

Den nya Bryssel II-förordningen innehåller – liksom sina före-
gångare – inget krav på att det utländska avgörandet ska ha fått laga 
kraft. När det gäller svenska avgöranden om vårdnad, boende, um-
gänge eller överlämnande av barn kan verkställighet sökas även om 
domen eller beslutet inte har fått laga kraft, men vissa åtgärder kan 
inte vidtas då. I 21 kap. 1 § föräldrabalken sägs att domstolen inte får 
vidta åtgärder enligt 2–4 §§, t.ex. förelägga vid vite eller besluta att 
barnet ska hämtas genom Polismyndighetens försorg, om det inte är 
särskilt medgivet att verkställighet ändå får ske. För att säkerställa 
ett tillfredsställande skydd för motparten och barnet har det ansetts 
att det är rimligt att samma begränsningar av möjliga verkställighets-
åtgärder gäller för utländska avgöranden om föräldraansvar som ska 
verkställas på grund av förordningen (prop. 2000/01:98 s. 44). Regle-
ringen är utformad efter förebild i 12 § lagen om erkännande och 
verkställighet av nordiska domar på privaträttens område. Den nya 
Bryssel II-förordningen kan – trots den delvisa harmoniseringen av 
verkställighetsförfarandet – inte sägas aktualisera några avgörande 
nya aspekter när det gäller den principiella utgångspunkten att ett 
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utländskt avgörande verkställs som ett motsvarande svenskt. Det 
finns därför inte anledning att gå ifrån den utformning som tidigare 
valts. Det föreslås därför en klargörande bestämmelse om att för 
verkställigheten ska gälla det som är föreskrivet om verkställighet av 
en svensk domstols avgörande i motsvarande fall. Som anges ovan 
föreslås ett allmänt förbehåll att det bara gäller om inte något särskilt 
gäller enligt förordningen. 

Bryssel II-förordningen omfattar också officiella handlingar och 
en särskild form av överenskommelser som inte har någon motsva-
righet i Sverige (artikel 65.2). Dessa bör verkställas som en dom, lik-
som andra avgöranden som saknar en svensk motsvarighet (se även 
avsnitt 7.6 om officiella handlingar). 

Den delvisa harmoniseringen av förfarandet i 2019 års Bryssel II-
förordning innebär att vissa bestämmelser i förordningen kommer 
att tillämpas utöver eller i stället för föräldrabalkens verkställighets-
bestämmelser. I det följande behandlas ett antal konsekvenser av 
detta. 

Ansökningshandlingar 

I 2 § fjärde stycket förordningen om verkställighet av vårdnadsav-
göranden föreskrivs vilka handlingar som ska ges in vid en ansökan 
som avser verkställighet på grund av 2003 års Bryssel II-förordning. 
Vilka handlingar som ska ges in för verkställighet av olika avgö-
randen föreskrivs nu direkt i artiklarna 35 och 46 i 2019 års 
Bryssel II-förordning. Bestämmelserna i artikeln tillämpas alltså 
i stället för de regler som annars gäller enligt svensk rätt. Det finns 
normalt sett inte anledning att i svensk rätt föreskriva vad som redan 
framgår av unionsrätten. Det bör därför vara tillräckligt att 2006 års 
verkställighetsförordning begränsas till att upplysa om att det i de 
aktuella artiklarna i 2019 års Bryssel II-förordning finns särskilda 
bestämmelser om vilka handlingar som ska ges in för verkställighet.  

Delgivning i Sverige av intyg och avgörande  

Ett exempel på regler i 2019 års Bryssel II-förordning som ska 
tillämpas utöver de nationella bestämmelserna är kravet på delgiv-
ning av intyg och ursprungsmedlemsstatens avgörande. Regleringen 
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innebär att någon verkställighetsåtgärd inte får vidtas innan den per-
son mot vilken verkställighet söks har delgetts det intyg som ska ut-
färdas av den domstol i ursprungsmedlemsstaten som har meddelat 
avgörandet. Om avgörandet inte tidigare har delgetts, ska även det 
delges (artikel 55). Delgivningen ska ske i rimlig tid före den första 
verkställighetsåtgärden (skäl 64 i ingressen). Ett motsvarande krav 
på delgivning av såväl intyg som avgörande finns i artikel 43 i 2012 
års Bryssel I-förordning (jfr prop. 2013/14:219 s. 68 och 69).  

Regleringen i förordningen kräver inte någon ändring eller kom-
plettering av svensk rätt. Inte sällan leder svårigheterna att delge till 
problem för myndigheterna. Reglerna i den nya Bryssel II-förord-
ningen bedöms inte medföra några ytterligare svårigheter i detta av-
seende. I många fall torde tingsrätten redan behöva delge en ansökan 
om verkställighet enligt 21 kap. föräldrabalken med motparten (jfr 
21 kap. 16 § i balken och 46 § ärendelagen). Även i utsöknings-
förordningen (1981:981) finns det regler för Kronofogdemyndig-
heten om delgivning i vissa fall i fråga om bl.a. mål om verkställighet 
som avses i utsökningsbalken (utsökningsmål), se t.ex. 6 kap. 1 § 
andra stycket. Inte minst när intyget eller ursprungsmedlemsstatens 
avgörande måste delges finns det ofta praktiska vinster med att sända 
handlingarna tillsammans med verkställighetsansökan i en och sam-
ma försändelse. Regler om delgivning när en handling ska sändas från 
en medlemsstat till en annan för delgivning finns i Europapar-
lamentets och rådets förordning (EG) nr 1393/2007 om delgivning 
i medlemsstaterna av rättegångshandlingar och andra handlingar i 
mål och ärenden av civil eller kommersiell natur och om upphävande 
av rådets förordning (EG) nr 1348/2000 (EU:s delgivningsförord-
ning), se skäl 36 i ingressen till 2019 års Bryssel II-förordning. En 
översyn av EU:s delgivningsförordning pågår i syfte att digitalisera 
och effektivisera delgivningsförfarandet. 

Begränsning av verkställigheten vid en begäran om översättning 

Ett annat exempel på när 2019 års Bryssel II-förordning ska tilläm-
pas utöver de nationella bestämmelserna är reglerna om begränsning 
av verkställigheten vid en begäran om översättning. Av artikel 55 i 
förordningen framgår att den person mot vilken verkställighet be-
gärs i Sverige har rätt att begära en översättning av den dom som 
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begärs verkställd och – i tillämpliga fall – fritextfältet i ett intyg, om 
avgörandet eller intyget inte är avfattat på eller översatt till ett språk 
som han eller hon förstår eller till svenska om han eller hon har sin 
hemvist här. Om en översättning begärs, får inga andra verkställig-
hetsåtgärder än säkerhetsåtgärder vidtas förrän översättningen har 
tillhandahållits. De åtgärder som regleras i 21 kap. 10 § föräldra-
balken måste anses vara säkerhetsåtgärder i den mening som avses i 
de aktuella bestämmelserna. I paragrafen föreskrivs att om det är fara 
för att barnet förs ur landet eller om saken av annan anledning är 
brådskande, kan rätten omedelbart besluta att barnet ska tas om 
hand av socialnämnden eller på annat lämpligt sätt. Rätten får besluta 
att omhändertagandet ska verkställas genom Polismyndighetens för-
sorg. Om ett beslut inte kan avvakta, får Polismyndigheten vidta så-
dana omedelbara åtgärder som kan ske utan skada för barnet. Åt-
gärden ska genast anmälas till rätten som prövar om den ska bestå. 
Omhändertagandebeslutet ska omprövas av rätten, om det ännu gäl-
ler när ärendet ska avgöras. Förordningen bedöms alltså inte ställa 
upp något hinder mot att tillämpa reglerna i 21 kap. 10 § föräldra-
balken om beslut i brådskande fall. Även enligt 16 kap. 11 § utsök-
ningsbalken får Kronofogdemyndigheten genast vidta en behövlig 
åtgärd, om saken är brådskande. Det kan handla om att det är fara 
för att egendom sticks undan eller förs bort av annat skäl. Krono-
fogdemyndigheten får då genast vidta behövlig åtgärd, t.ex. ta hand 
om egendomen, försegla den eller, om den finns hos tredje man, 
meddela förbud för denne att utlämna egendomen (se Walin, Gre-
gow, Millqvist, Persson, Utsökningsbalken, kommentaren till 
16 kap. 11 §, 2020-05-18). Det torde även i dessa fall kunna vara fråga 
om en säkerhetsåtgärd som kan vidtas enligt förordningen.  

Ett möjligt scenario är att verkställighetsåtgärder hinner vidtas 
innan svaranden har begärt en översättning. När en översättning be-
gärs ska verkställighetsåtgärder – som inte avser säkerhetsåtgärder – 
ställas in. Det innebär att inga nya sådana åtgärder för verkställighet 
får vidtas innan en översättning har tillhandahållits. Redovisning av 
omhändertagen egendom är t.ex. en ny åtgärd i målet som bör anstå. 
Hur en begäran om översättning påverkar hanteringen av egendom 
som lämnats ut regleras inte i förordningen utan får avgöras enligt 
utsökningsbalkens regler i tillämpliga delar (jfr prop. 2013/14:219 s. 
69). 

96 



 

 

 

 

 

 
 

 

 

Ds 2020:18 Erkännande och verkställighet 

Arrangemang för utövande av umgänge 

Det finns också fall då 2019 års Bryssel II-förordning och den sven-
ska nationella verkställighetsregleringen överlappar varandra eller 
när EU-förordningen tillåter att den svenska regleringen komplet-
terar EU-förordningen. Det finns anledning att klara ut det närmare 
förhållandet dem emellan. 

Det sagda gäller t.ex. arrangemang som beslutas av verkställig-
hetsdomstolen för utövande av umgänge. Verkställighetsdomstolen 
kan, enligt 2019 års Bryssel II-förordning, besluta om sådana arran-
gemang, om nödvändiga arrangemang inte alls eller endast otillräck-
ligt regleras i ursprungsmedlemsstatens avgörande. En förutsättning 
är att de väsentliga inslagen i avgörandet iakttas (artikel 54). Syftet 
med regleringen är att precisera eller konkretisera ett avgörande som 
annars är för vagt för att kunna verkställas (skäl 61 i ingressen). Reg-
leringen har en motsvarighet i de svenska nationella verkställighets-
reglerna. Enligt 21 kap. 4 § tredje stycket föräldrabalken kan rätten, 
om den beslutar om verkställighet av ett avgörande om umgänge 
som har fått laga kraft, komplettera eller ändra vad som har bestämts 
om de praktiska arrangemangen för utövande av umgänget om det 
är nödvändigt för att umgänget ska kunna ske. 

Den svenska regleringen, som ofta kallas för jämkning, har ut-
formats för att nära ansluta till 2003 års Bryssel II-förordning (se 
prop. 2005/06:99 s. 83). Möjligheterna till kompletteringar och änd-
ringar har också ansetts vara desamma i de rent nationella fallen och 
de fall där verkställighet sker med stöd av 2003 års Bryssel II-
förordning (se prop. 2007/08:98 s. 38). En skillnad i 2019 års Brys-
sel II-förordning är emellertid att bestämmelsen inte längre begrän-
sas till enbart praktiska arrangemang (jfr artikel 48 i 2003 års Brys-
sel II-förordning). Den nya förordningen anger nämligen också att 
det finns en rätt för verkställande domstol att bestämma olika rätts-
liga villkor som föreskrivs enligt verkställighetslandets lag. Det kan 
gälla anpassningar till sådant som krävs enligt verkställighetslagstift-
ningen; i förordningens ingress nämns deltagande av en barnavårds-
myndighet eller en psykolog vid verkställigheten (skäl 61). Några 
motsvarande särskilda rättsliga villkor som inte redan följer av 
21 kap. 4 § tredje stycket föräldrabalken och som kan bli aktuella att 
föreskriva i själva verkställighetsbeslutet finns inte i svensk rätt. En 
annan sak är att det framgår direkt av lag att någon som kan vara till 
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stöd för barnet normalt ska närvara vid hämtning. Om det är möjligt 
ska en barnläkare, barnpsykiater eller barnpsykolog medverka vid 
hämtning eller omhändertagande (21 kap. 11 § föräldrabalken). 
Polismyndigheten kallar dem som enligt paragrafen ska närvara när 
åtgärden vidtas (12 § förordningen om verkställighet av vårdnadsav-
göranden). Det bedöms inte finnas något hinder enligt 2019 års 
Bryssel II-förordning mot att tillämpa dessa bestämmelser i sam-
band med hämtning eller omhändertagande. 

Uppskjutande och vägran enligt artikel 56 vid verkställighet av 
avgöranden som avser ett barns person 

En nyhet i 2019 års Bryssel II-förordning är att det regleras under 
vilka förutsättningar den verkställande myndigheten eller domstolen 
kan skjuta upp eller vägra verkställighet av ett utländskt avgörande 
(artikel 56). Dessa grunder tar – i stora drag – sikte på ändrade om-
ständigheter efter det att avgörandet meddelades. De måste därmed 
skiljas från vägran av verkställighet som grundar sig på artiklarna 39, 
41 och 50 och som riktar in sig på olika brister i det ursprungliga 
förfarandet eller avgörandet. Grunderna för uppskov och vägran i 
artikel 56 förutsätts kunna prövas som en del av verkställighets-
förfarandet och inte i ett särskilt förfarande. Av artikel 57 framgår 
att de skäl för uppskjutande eller vägran av verkställighet som gäller 
enligt lagen i den verkställande medlemsstaten ska tillämpas såvida 
dessa inte är oförenliga med tillämpningen av artiklarna 41, 50 och 
56. Denna regel får uppfattas på det sättet att svenska bestämmelser 
får tillämpas så länge som de inte underminerar syftet med förord-
ningen och regleringen i de aktuella artiklarna. I förordningens in-
gress anges också att tillämpningen av nationella vägransgrunder inte 
bör leda till att villkoren och formerna för de grunder som föreskrivs 
i förordningen utvidgas (skäl 62). Det finns också några exempel på 
vilka nationella vägransgrunder som är tillåtna enligt förordningen. 
Till de exempel som nämns hör att det finns ett formellt fel i en 
verkställighetsåtgärd eller att åtgärden redan har genomförts eller 
har blivit omöjlig att uppfylla. Det kan i det sistnämnda fallet handla 
om att den person som barnet ska överlämnas till har blivit allvarligt 
sjuk eller har frihetsberövats eller avlidit (skäl 63). Den uppräkning 
av nationella vägransgrunder som finns i skälet kan inte anses vara 
uttömmande. 
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Enligt artikel 56.1 får verkställighetsdomstolen på ansökan eller 
självmant skjuta upp verkställighetsförfarandet om avgörandets 
verkställbarhet har skjutits upp i ursprungsmedlemsstaten. Det kan 
t.ex. handla om att avgörandet har överklagats (skäl 67). Det får an-
tas att denna punkt delvis överlappar några av punkterna i artikel 
56.2 som behandlas nedan. 

Som skäl för att skjuta upp verkställigheten enligt artikel 56.2 
anges bl.a. att avgörandet har överklagats, att överklagandetiden inte 
har gått ut, att en ansökan om vägran av verkställighet har getts in 
eller att den person mot vilken verkställighet begärs har ansökt om 
återkallelse av ett intyg. Det föreslås ovan att den nuvarande reg-
leringen om att ett avgörande ska verkställas som ett motsvarande 
svenskt avgörande behålls. Vidare är utgångspunkten enligt 21 kap. 
1 § andra stycket föräldrabalken att ett avgörande om vårdnad, 
boende eller umgänge ska ha fått laga kraft för att verkställighet ska 
få ske. Därför kommer det sällan att bli aktuellt i Sverige att skjuta 
upp verkställigheten av avgöranden om föräldraansvar med hänvis-
ning till förordningens regel att avgörandet har överklagats i ur-
sprungsmedlemsstaten (artikel 56.2 a). Detsamma gäller grunden 
som avser att överklagandetiden inte har gått ut (artikel 56.2 b). En 
situation där de svenska reglerna ändå öppnar upp för verkställighet 
är om det är särskilt medgivet att verkställighet ändå får ske. Det 
handlar om interimistiska beslut som innebär att ett avgörande får 
verkställas trots att det inte har fått laga kraft. Enligt svensk rätt får 
domstolen alltså, om det behövs, besluta om vårdnad, boende eller 
umgänge för tiden till dess att frågan har avgjorts genom en dom 
eller ett beslut som har fått laga kraft eller föräldrarna har träffat ett 
avtal om frågan och avtalet har godkänts av socialnämnden (6 kap. 
20 § föräldrabalken). Domstolen kan även förordna att en dom får 
verkställas trots att den inte har fått laga kraft (jfr 17 kap. 14 § rätte-
gångsbalken). Det kan alltså bli aktuellt med verkställighet i Sverige 
av motsvarande utländska interimistiska beslut som fattats av en 
domstol som varit behörig att pröva målet i sak (jfr skäl 59 i ingres-
sen). Om det beslutet överklagas i ursprungsmedlemsstaten, aktua-
liseras alltså frågan om att skjuta upp verkställigheten. Eftersom den 
verkställande domstolen inte har någon information om att ett över-
klagande faktiskt har skett och det intyg som ska bifogas inte ger 
några upplysningar i frågan, är det angeläget att parterna upplyser 
domstolen om detta. 
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En annan grund för att skjuta upp verkställigheten enligt förord-
ningen är att en ansökan om vägran av verkställighet enligt artikel 
41, 50 eller 57 har getts in (artikel 56.2 c). Hänvisningen till artikel 
57 väcker frågor. Den artikeln innehåller nämligen inte några regler 
för vägran av verkställighet utan förtydligar bara att nationella upp-
skjutande- och vägransgrunder som inte är oförenliga med förord-
ningen får tillämpas. Regleringen måste rimligen uppfattas som att 
om en part har motsatt sig en ansökan om verkställighet kan det 
föranleda ett uppskjutande enligt förordningen oavsett grunden för 
bestridandet. 

I artikel 56.4 föreskrivs att verkställigheten i undantagsfall får 
skjutas upp om den skulle innebära att barnet utsätts för allvarlig risk 
för fysisk eller psykisk skada på grund av tillfälliga hinder som har 
uppstått efter det att avgörandet meddelades eller på grund av någon 
annan betydande ändring av omständigheterna. Det kan till exempel 
handla om att barnet efter det att avgörandet i sak meddelats ut-
trycker en tydlig invändning som är så stark att den, om den igno-
rerades, skulle innebära att barnet utsattes för en allvarlig risk för 
fysisk eller psykisk skada (skäl 69 i ingressen). Verkställigheten ska 
återupptas så snart den allvarliga risken för fysisk eller psykisk skada 
upphör. Denna grund för att skjuta upp verkställigheten har likheter 
med regleringen i 21 kap. 9 § andra stycket föräldrabalken. Av den 
framgår att en verkställighetsåtgärd som beslutats, t.ex. hämtning, 
ska skjutas upp om barnet på grund av sjukdom inte bör flyttas eller 
om det finns något annat särskilt hinder. Mycket talar för att regle-
ringarna i många fall skulle ge samma resultat. Det kan dock inte 
uteslutas att det kan finnas situationer då förordningen skulle kunna 
leda till ett annat resultat än föräldrabalkens bestämmelse. Dessutom 
har förordningens reglering ett nära samband med möjligheten att 
vägra verkställighet av avgörandet enligt artikel 56.6. Enligt förord-
ningens systematik ska frågan om uppskjutande prövas först, medan 
föräldrabalkens reglering går ut på att uppskjutande blir aktuellt 
först sedan ett verkställighetsbeslut fattats. Det framstår som 
naturligt att i den mån EU-förordningen och föräldrabalksbestäm-
melsen reglerar samma sak tillämpa EU-förordningen. I den mån en 
fråga som regleras i 21 kap. 9 § andra stycket inte regleras i EU-
förordningen (jfr ”annat särskilt hinder”) kan det dock bli aktuellt 
att tillämpa den nationella regleringen. En förutsättning för en sådan 
tillämpning är att regleringen inte är oförenlig med förordningen (jfr 
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artikel 57). En sådan bedömning bör lämnas till rättstillämpningen 
att göra utifrån omständigheterna i varje enskilt fall.  

Enligt artikel 56.5 ska domstolen i fall som avses i 56.4 vidta 
lämpliga åtgärder för att underlätta verkställighet i enlighet med 
nationell lag och nationella förfaranden och i enlighet med barnets 
bästa. Enligt 21 kap. 2 § föräldrabalken får domstolen – innan den 
beslutar om verkställighet – uppdra åt en ledamot eller suppleant i 
socialnämnden eller en tjänsteman inom socialtjänsten att verka för 
att den som har hand om barnet frivilligt ska fullgöra vad som åligger 
honom eller henne. Ett sådant medlingsuppdrag får även lämnas åt 
någon annan lämplig person. Den som har fått uppdraget ska inom 
den tid som domstolen bestämmer lämna en redogörelse för de åt-
gärder som har vidtagits och vad som i övrigt har kommit fram. Ti-
den får inte sättas längre än två veckor. Rätten får dock förlänga ti-
den, om det finns förutsättningar för att nå en frivillig fullgörelse. I 
redogörelsen ska det anges vad den som har hand om barnet har 
anfört som skäl för sin vägran att överlämna barnet och om det kan 
antas att det finns något sådant förhållande som enligt 21 kap. 5 eller 
6 § eller 7 § andra stycket föräldrabalken kan hindra ett överläm-
nande (6 § förordningen om verkställighet av vårdnadsavgöranden). 
Den redovisade möjligheten till medling enligt föräldrabalken be-
döms kunna tillämpas även vid verkställighet med stöd av 2019 års 
Bryssel II-förordning. Eftersom även 2019 års Bryssel II-förordning 
reglerar förhållanden som kan hindra ett överlämnande, bör dock 
den angivna regeln i 2006 års verkställighetsförordning om vilka för-
hållanden som ska redovisas i redogörelsen ändras så att den även 
omfattar hinder mot ett överlämnande enligt Bryssel II-förord-
ningen. 

Om barnet utsätts för en allvarlig risk för fysisk eller psykisk 
skada på grund av tillfälliga hinder som har uppstått efter det att av-
görandet meddelades eller på grund av någon annan betydande änd-
ring av omständigheterna och den risken är av bestående karaktär, 
får verkställighetsdomstolen vägra verkställighet (artikel 56.6). En-
ligt 21 kap. 5 § föräldrabalken får, om barnet har nått en sådan ålder 
och mognad att dess vilja bör beaktas, verkställighet inte ske mot 
barnet vilja utom då rätten finner det nödvändigt av hänsyn till bar-
nets bästa. När det gäller bedömningen av om verkställigheten är 
nödvändig med hänsyn till barnets bästa, anges det i förarbetena en-
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dast att det av rättens beslut uttryckligen måste framgå att bedöm-
ningen har gjorts (se NJA II 1967 s. 500). Det sägs alltså inget när-
mare om hur den ska göras. Rätten ska också vägra verkställighet, 
om det är uppenbart att verkställigheten är oförenlig med barnets 
bästa (21 kap. 6 § föräldrabalken). Avsikten är att säkerställa skyddet 
av barnet. Bland de förhållanden som domstolen ska beakta kommer 
i första hand risken för att barnet far illa. Att det finns en risk, som 
inte är ringa, har angetts som det viktigaste exemplet på fall då det är 
uppenbart att verkställigheten inte är förenlig med barnets bästa. 
Det kan t.ex. vara fråga om en risk för att barnet utsätts för över-
grepp eller att föräldern begår kriminella handlingar eller är inne i ett 
pågående missbruk. Barnets viljeinriktning ges också betydelse vid 
prövningen av risken för eventuella skadeverkningar med en verk-
ställighet. Ytterligare ett exempel på att verkställigheten kan vara 
uppenbart oförenlig med barnets bästa är att omständigheter som är 
av grundläggande betydelse för barnet hastigt kan ha ändrats – det 
kan t.ex. ha visat sig att den förälder som barnet ska flyttas över till 
saknar bostad (prop. 2005/06:99 s. 80, 81, 98 och 99). 

Förutsättningarna för att vägra verkställighet enligt artikel 56.6 i 
2019 års Bryssel II-förordning är i flera avseenden likartade med väg-
ransgrunderna i 21 kap. föräldrabalken. Det finns dock skillnader. 
Risken för barnet med att genomföra verkställigheten ska enligt 
förordningens ordalydelse vara allvarlig för att verkställigheten ska 
vägras, medan den enligt uttalanden i förarbetena till den svenska 
lagen ska vara inte ringa. Den svenska lagtexten ställer dock högre 
krav på utredningen genom att det ska vara uppenbart att verkställig-
heten inte är förenlig med barnets bästa. Det är mycket svårt att på 
förhand slå fast om och i så fall hur dessa skillnader skulle påverka i 
ett enskilt fall. Det kan dock konstateras att om en fråga täcks av 
båda en nationell och en unionsrättslig vägransgrund, har Bryssel II-
förordningen företräde. För att det i ett enskilt fall ska bli aktuellt 
att tillämpa den svenska regleringen måste det – som berörs i det 
föregående – först konstateras att den inte är oförenlig med förord-
ningen. 

Enligt artikel 56.2 eller 56.4 krävs det en ansökan för att ett upp-
skjutande ska kunna beslutas av domstolen på dessa grunder. Det-
samma gäller för vägran av verkställighet enligt artikel 56.6. Det står 
klart att en part – i första hand en förälder – kan framställa ett sådant 
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yrkande. I de fall en utländsk myndighet som motsvarar socialnämn-
den har varit part i det utländska förfarandet torde den enligt de prin-
ciper som tillämpas för verkställighetsärenden enligt 21 kap. 
föräldrabalken även kunna vara en part. En motsatt slutsats skulle ju 
kunna innebära att en myndighet som varit part i det ursprungliga 
förfarandet i ursprungsmedlemsstaten skulle vara fråntagen möjlig-
heten att delta i förfarandet i verkställighetsmedlemsstaten. Enligt 
svensk rätt är det dock inte möjligt för barnet att vara part i 
verkställighetsärendet (jfr artikel 56.2). 

Att nyssnämnda frågor enligt förordningen bara kan komma 
under domstolens prövning efter yrkande kan ytligt betraktat fram-
stå som främmande för en svensk rättstillämpare. Syftet med be-
stämmelsen får dock antas vara att förhindra att domstolen själv-
mant går in i en omprövning av avgörandet i ursprungsmedlems-
staten. Risken med en omfattande automatisk prövning i verkställig-
hetsmedlemsstaten är givetvis att förordningens effektivitet urhol-
kas. På ett mer övergripande plan kan detta syfte sägas sammanfalla 
med utgångspunkterna för den svenska verkställighetsprövningen. 
Domstolens prövning är här inriktad på att översiktligt kontrollera 
att åtgärderna för verkställighet inte kommer i konflikt med barnets 
bästa. Domstolen går bara in i en officialprövning när det är uppen-
bart att en åtgärd inte är till barnets bästa. I det stora flertalet fall 
görs domstolens prövning med utgångspunkt i parternas yrkanden, 
inställningar och de sakomständigheter som parterna för fram.  

En särskild fråga är vilken processhandling som ska krävas av en 
part för att han eller hon ska kunna aktualisera frågan om uppskju-
tande eller verkställighet – dvs. gjort en ansökan med förordningens 
terminologi. Förordningens uttryckssätt måste sättas i ett svenskt 
processrättsligt sammanhang. Det innebär t.ex. att en ansökan om 
uppskjutande eller vägran många gånger kommer att motsvaras av 
att motparten i svaret anger att han eller hon motsätter sig yrkandet 
om verkställighet (se 16 § andra stycket ärendelagen). Förord-
ningens reglering måste också ses i ljuset av att domstolen har ett 
övergripande ansvar för avgörandet. Om det framkommer att det 
finns skäl för uppskjutande eller vägran, bör domstolen inte vara för-
hindrad att ta upp frågan med parterna för att efterhöra deras inställ-
ning. Ett sådant synsätt ligger i linje med domstolens ansvar för att 
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klarlägga de omständigheter som är av betydelse för att kunna fast-
ställa att en verkställighet är inom ramen för det som är förenligt 
med barnets intresse (se prop. 2005/06:99 s. 98). 

Uppskjutande och vägran enligt artikel 56 vid verkställighet av 
avgöranden som inte avser ett barns person 

Inte alla avgöranden som kan begäras verkställda enligt Bryssel II-
förordningen avser ett barns person. Om ett avgörande avser ett 
barns egendom (artikel 1.2 e) eller rättegångskostnader (artikel 73) 
föreslås ovan att utsökningsbalkens regler ska tillämpas vid verkstäl-
ligheten. En särskild fråga blir hur förordningens bestämmelser om 
uppskjutande och vägran av verkställighet ska tillämpas i det förfa-
randet. I dessa fall kommer Kronofogdemyndigheten att vara verk-
ställande myndighet. Uppskjutande- och vägransgrunderna i artikel 
56 kommer då – i relevanta delar – att tillämpas av myndigheten. 
Möjligheten till uppskjutande har sin grund i det gränsöverskridande 
verkställighetssamarbetet, och har därmed ingen direkt motsvarig-
het i utsökningsbalkens bestämmelser, utan den är närmast att likna 
vid de anstånd som Kronofogdemyndigheten fattar beslut om. I 
praktiken innebär ett uppskjutande att man avvaktar med verkstäl-
ligheten och att ansökan om verkställighet finns kvar hos Krono-
fogdemyndigheten, dvs. att ärendet är öppet. Av förordningen får 
anses följa att verkställigheten normalt kan återupptas när det för-
hållande som ligger till grund för beslutet inte längre föreligger, t.ex. 
när myndigheten i ursprungsstaten har avslagit ett överklagande (jfr 
prop. 2010/11:120 s. 28). Det finns också en möjlighet för den verk-
ställande myndigheten att enligt Bryssel II-förordningens regler, i 
de fall då en ansökan om uppskjutande har beviljats på grund av att 
tidsfristen för att överklaga i ursprungsmedlemsstaten inte har gått 
ut, ange en tidsfrist inom vilken ett överklagande ska ges in i ur-
sprungsmedlemsstaten (artikel 56.2 c och 56.3). Fristen avser när ett 
överklagande ska ha getts in i ursprungsmedlemsstaten för att ett 
uppskjutande av verkställighetsförfarandet ska kunna beviljas eller 
fortsatt gälla. Tidsfristen har alltså bara verkan i verkställighets-
förfarandet och påverkar inte tidsfristen för överklagande i ur-
sprungsmedlemsstaten (skäl 68 i ingressen). Denna regel har sin 
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motsvarighet i 2012 års Bryssel I-f� rordning och syftar till att mot -
verka att verkställighet skjuts upp under lång tid i avvaktan på att ett
avg�rande ska få laga kraft i ursprungsmedlemsstaten.

Vid sidan av f�rordningens reglering ska Kronofogdemyndig -
heten – inom de ramar som medges i artikel 57 – beakta de hinder
mot verkställighet som finns enligt uts�kningsbalken, t.ex. att den
mot vilken verkställighet s�ks har betalat en fordran avseende rätte -
gångskostnader (3 kap. 21 § uts�kningsbalken). I de fall myndighe -
ten – liksom f�r �vrigt verkställighetsdomstolen i ärenden som avser
ett barns person – fattar beslut om att skjuta upp eller vägra verk-
ställighet med st�d av artikel 56, b�r i �vrigt vanliga regler f�r hand-
läggningen tillämpas, t.ex. i fråga om skäl f�r beslutet och upp-
lysningar om m�jligheten att �verklaga (jfr prop. 2010/11:120 s. 28).

7.3 Beh�rig domstoli särskildavägransärenden

F�rslag: En ans�kan enligt artikel 40 eller 59 i 2019 års Bryssel II-
f�rordning om att ett avg�rand e inte ska erkännas eller verk-
ställas i Sverige ska tas upp av tingsrätten. Detsamma ska gälla en
ans�kan enligt artikel 30.3 i f�rordningen om att det inte finns
grund f�r att vägra ett erkännande av ett avg�rande. En ans�kan
i dessa fall ska g�ras av någon som har varit part i den utländska
rättegången och som är ber�rd av frågan.

Det ska f�reskrivas i f�rordning vilka tingsrätter som kan vara
beh�riga att pr�va ans�kningarna och hur den lokala inb�rdes
beh�righeten f�rdelas mellan domstolarna. En ans�kan, som av-
ser ett avg�rande om ett barns person, ska g�ras till den tingsrätt
som enligt 21 kap. f�räldrabalken handlägger ett ärende om verk-
ställighet av avg�randet, eller, om någon sådant ärende inte hand -
läggs, en tingsrätt som anges i 21 kap. 1 § f�räldrabalken. I annat
fall ska beh�riga tingsrätter vara desamma som pr�var �verkla -
ganden i uts�kningsmål och tingsrätternas domsområden vara
desamma som f�r dessa tingsrätter. Vilken domstol som i det en-
skilda fallet är beh�rig ska i dessa fall bestämmas utifrån var den
som ans�ker om att ett avg�rande inte ska erkännas eller verkstäl -
las i Sverige har sin hemvist eller utifrån var motparten har sin
hemvist, om det gäller en ans�kan om att det inte finns grund f�r
att vägra ett erkännand e av ett avg�rande.
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Skälen för förslaget 

Vägransförfarandet enligt 2019 års Bryssel II-förordning  

2019 års Bryssel II-förordning utgår liksom 2003 års Bryssel II-
förordning från att ett avgörande som har meddelats i en medlems-
stat ska erkännas i de andra medlemsstaterna utan att något särskilt 
förfarande behöver anlitas (artikel 30.1). Utgångspunkten blir då att 
frågor om giltigheten av ett utländskt avgörande normalt ska prövas 
av den myndighet och i det sammanhang där de i varje särskilt fall 
förekommer. Förordningen innehåller emellertid regler om särskilda 
vägransförfaranden. Det gäller vägran av erkännande respektive 
verkställighet och förklaringar att det inte finns någon grund för att 
vägra erkännande. För dessa förfaranden måste en särskild domstol 
för prövningen pekas ut (artiklarna 30.4, 40.1 och 58.1 första me-
ningen). 

Förordningen förutsätter alltså att det i nationell rätt ska pekas 
ut vilka domstolar som ska göra vägransprövningen. I förordningen 
anges att en part som motsätter sig verkställighet i möjligaste mån 
och i enlighet med den verkställande medlemsstatens rättssystem 
bör kunna åberopa nationella och unionsrättsliga vägransgrunder i 
ett och samma förfarande (skäl 62 i ingressen). Det som uttrycks i 
skälet är en målsättning från unionslagstiftarens sida som måste sät-
tas in i de ramar som den nationella rättsordningen sätter upp. I slut-
ändan står det medlemsstaterna fritt att bestämma i vilken eller vilka 
domstolar den särskilda vägransprövningen ska ske. Meddelande om 
vilka domstolar som utses ska lämnas till kommissionen, som kom-
mer att göra informationen tillgänglig på e-juridikportalen 
(artikel 103). 

Vägransförfarandet enligt 2003 års Bryssel II-förordning 

Ansökningar om verkställbarhetsförklaring av utländska avgöran-
den görs i dag till den tingsrätt som regeringen föreskriver (2 § i 2008 
års kompletteringslag). En dom som har meddelats i en medlemsstat 
erkänns i de andra medlemsstaterna utan att något särskilt förfa-
rande behöver anlitas. En berörd part kan dock genom att anlita för-
faranden som föreskrivs om verkställbarhetsförklaring få fastställt 
att ett avgörande ska erkännas eller inte erkännas (artikel 21.3). 

106 



 

 

 

 
 

 
 

 

  
 

 

Ds 2020:18 Erkännande och verkställighet 

I 2005 års kompletteringsförordning läggs närmare fast till vilka 
domstolar ansökningar som avses i 2008 års kompletteringslag görs. 
En ansökan som helt eller delvis avser ett barns person görs, om an-
sökan avser erkännande, till den tingsrätt som anges i 21 kap. 1 § 
föräldrabalken (4 § 1 i 2005 års förordning). Av andra stycket i den 
nyssnämnda paragrafen i föräldrabalken framgår att en ansökan om 
verkställighet av en dom eller ett beslut om vårdnad, boende, um-
gänge eller överlämnande av barn görs till tingsrätten i den ort där 
barnet har sin hemvist. I fjärde stycket föreskrivs att om en annan 
tingsrätt handlägger ett mål mellan samma parter om vårdnaden, 
boendet eller umgänget, får en ansökan om verkställighet också gö-
ras till den tingsrätten. Den regeln har kommit till för att möjliggöra 
en samordning av mål där det pågår ett mål i sak mellan samma parter 
om barnets vårdnad, boende eller umgänge och verkställighetsären-
den (se prop. 2005/06:99 s. 72). Av femte stycket framgår att om det 
inte finns någon annan behörig domstol, tas frågan om verkställighet 
upp av Stockholms tingsrätt. 

En ansökan om verkställbarhetsförklaring, som helt eller delvis 
avser ett barns person, görs till den tingsrätt som följer av artikel 
29.2 i 2003 års Bryssel II-förordning (4 § i 2005 års kompletterings-
förordning). Det innebär att behörigheten bestäms efter hemvisten 
för den person mot vilken verkställighet begärs eller efter hemvisten 
för det barn som ansökan avser. 

Hänvisningen till 21 kap. 1 § föräldrabalken innebär att samtliga 
tingsrätter i landet kan vara behöriga att handlägga ärenden om er-
kännande och verkställbarhetsförklaring som helt eller delvis avser 
ett barns person. Vidare innebär hänvisningen i 4 § 1 i 2005 års 
förordning till 21 kap. 1 § föräldrabalken att det finns regler om vil-
ken domstol som i det enskilda fallet kan vara behörig. I de fall som 
beskrivs i 4 § 2 bestäms emellertid den lokala behörigheten av 2003 
års Bryssel II-förordning.  

I annat fall än som avses i den nyssnämnda 4 § – dvs. i praktiken 
om ansökan avser ett avgörande om barns egendom eller rättegångs-
kostnader – görs en ansökan enligt 2 § första stycket i 2008 års 
kompletteringslag som avser erkännande till den tingsrätt där mot-
parten har sin hemvist, medan den lokala behörigheten för en ansö-
kan om verkställbarhetsförklaring avgörs av artikel 29.2 i 2003 års 
Bryssel II-förordning (se 5 § i 2005 års kompletteringsförordning). 
Dessa regler anger alltså vilken tingsrätt som i det enskilda fallet är 
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behörig. I en förteckning i paragrafen räknas det upp vilka tingsrätter 
som kan vara behöriga. De tingsrätter som anges i förteckningen är 
sådana tingsrätter som prövar överklaganden i utsökningsmål, vilket 
också enligt huvudregeln är behörig domstol vid verkställbarhets-
prövning i svensk domstol (se prop. 2013/14:219 s. 85). Förteck-
ningen innebär att bara 24 av landets 48 tingsrätter kan vara behöriga 
att pröva ansökningar i dessa fall. 

De gällande reglerna om behörig domstol för att pröva erkän-
nande eller verkställbarhet av avgöranden som rör ett barns person 
är utformade för att prövningen ska kunna ske vid samma domstolar 
som prövar verkställigheten av ett avgörande enligt 21 kap. föräldra-
balken. Denna ordning är motiverad utifrån intresset – framför allt 
för parterna – av en prövning i samma domstol. Det underlättar ock-
så för domstolarnas handläggning om prövningen sker i samma 
domstol (se prop. 2013/14:219 s. 89, se även prop. 2007/08:98 s. 36– 
39 och prop. 2000/01:98 s. 41–44). Om ett avgörande inte avser ett 
barns person sker dock verkställigheten enligt utsökningsbalken (se 
prop. 2007/08:98 s. 37 och 38 och prop. 2000/01:98 s. 41–46). I dessa 
fall ligger behörigheten för verkställbarhetsprövningen i stället hos 
de domstolar som prövar överklaganden av beslut i utsökningsmål. 
Bakom denna ordning ligger de fördelar som finns med att verk-
ställbarhetsprövningen och överklaganden i utsökningsmål kan ske 
i samma domstol (se prop. 2013/14:219 s. 85–87).  

Reglering av vägransförfarandet i lag och förordning 

Vid utformningen av vägransprövningen enligt 2019 års Bryssel II-
förordning gör sig många olika aspekter gällande. Det kan till att 
börja med konstateras att det på motsvarande sätt som i annan 
lagstiftning om erkännande och verkställighet av utländska avgö-
randen bör finnas bestämmelser i lag som anger vilken domstol som 
ska göra vägransprövningen enligt 2019 års Bryssel II-förordning 
(jfr t.ex. 4 § lagen med kompletterande bestämmelser om domstols 
behörighet och om erkännande och internationell verkställighet av 
vissa avgöranden). De närmare detaljerna om vilka domstolar som 
ska vara behöriga att pröva ansökningarna och hur den lokala inbör-
des behörigheten ska fördelas är en fråga om domstolsorganisatio-
nen som regeringen med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen kan 
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meddela föreskrifter om. Föreskrifter om nyssnämnda frågor bör 
därför tas in i en förordning.  

Vägransförfarandet när det gäller utländska avgöranden som avser ett 
barns person 

Avsikten med den gällande ordningen har varit att prövningen av na-
tionella och unionsrättsliga vägransgrunder i möjligaste mån ska ske 
i samma domstol. Enligt denna ordning har prövningen av verk-
ställighetsfrågan dock fått avvakta att frågan om verkställbarhetsför-
klaring prövats av tingsrätten.  Med 2019 års Bryssel II-förordning 
kan en parallell prövning av vägransgrunderna bli aktuell. Det gör att 
skälen för en samlad prövning är ännu starkare. 

En skillnad i 2019 års Bryssel II-förordning i förhållande till dess 
föregångare som blir av betydelse i sammanhanget är att 2019 års 
Bryssel II-förordning inte innehåller några harmoniserade lokala 
behörighetsregler. Det innebär alltså att det är upp till de enskilda 
medlemsstaterna att avgöra vilka anknytningskriterier som ska gälla 
för att bestämma vilken domstol som är behörig att pröva verkstäl-
lighetsfrågan. 

När det gäller de olika utländska avgöranden som kan verkställas 
enligt 2019 års Bryssel II-förordning gör sig delvis olika övervägan-
den gällande. Det beror – som berörs i det föregående – på att verk-
ställigheten sker enligt olika regelverk – föräldrabalken respektive 
utsökningsbalken.  Beroende på vad verkställigheten rör kan alltså 
tingsrätt eller Kronofogdemyndigheten vara verkställighetsmyndig-
het. 

I fråga om en ansökan om vägran av verkställighet av ett utländskt 
avgörande som avser ett barns person finns det givetvis stora förde-
lar om ärendet prövas av den tingsrätt där det redan pågår ett ärende 
om verkställighet. Det är också en sådan ordning som unionslag-
stiftaren i skälen pekar ut som den mest ändamålsenliga. Prövningen 
av vägransgrunder enligt artikel 59 jämförd med artikel 39 bör därför 
– om möjligt – ske i den tingsrätt som enligt 21 kap. föräldrabalken 
handlägger ett ärende om verkställighet av det utländska avgörandet. 
Frågan kommer då – liksom motsvarande ärenden i dag – att prövas 
i ett separat ärende och som utgångspunkt prövas av en domare. 
Detta kommer att skilja sig från ärendet om verkställighet enligt 
21 kap. föräldrabalken, som enligt huvudregeln prövas av en lagfaren 
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domare och tre nämndemän (se 21 kap. 12 § första stycket första 
meningen föräldrabalken). Den prövning som ska ske är mycket be-
gränsad och avser vissa renodlat juridiska frågeställningar. Det be-
döms därför inte finnas anledning att införa några särskilda sam-
mansättningsregler för dessa ärenden. 

Denna ordning kan när det gäller ett barns person givetvis inte bli 
aktuell när det inte finns något pågående verkställighetsärende i 
tingsrätt. För dessa fall bör – efter förebild för vad som gäller i dag – 
vägransfrågan prövas av den domstol som hade prövat verkställig-
hetsfrågan enligt 21 kap. 1 § föräldrabalken. Detta innebär att en en-
hetlig ordning skapas för vägransprövningen av frågor som avser ett 
barns person. Det innebär också att en prövning i någon av Sveriges 
samtliga 48 tingsrätter kan komma i fråga. 

Det bör därför i förordning föreskrivas att en ansökan som avser 
ett barns person ska göras till den tingsrätt som enligt 21 kap. 
föräldrabalken handlägger ett ärende om verkställighet av det ut-
ländska avgörandet, eller, om någon sådant ärende inte handläggs, 
den tingsrätt som anges i 21 kap. 1 § föräldrabalken. 

Vägransförfarandet när det gäller avgöranden som inte avser ett barns 
person 

När verkställigheten däremot ska ske enligt utsökningsbalken – dvs. 
i fråga om rättegångskostnader eller ett barns egendom – aktualiseras 
andra aspekter på frågan om vilken myndighet som ska vara behörig 
att pröva vägransgrunder enligt artikel 59 jämförd med artikel 39. 
Intresset av en sammanhållen prövning skulle kunna tala för att låta 
vägransgrunderna prövas av Kronofogdemyndigheten. Den myndig-
heten prövar – som första instans – invändningar mot verkställighet 
enligt utsökningsbalken (3 kap. 21 §). Något hinder mot att låta frå-
gan prövas av Kronofogdemyndigheten finns inte heller enligt 2019 
års Bryssel II-förordning, eftersom förordningens domstolsbegrepp 
omfattar även Kronofogdemyndigheten. Till saken hör dock att ett 
förläggande av prövningen till den myndigheten skulle innebära att 
den skulle pröva frågor som normalt inte prövas där. Det gäller t.ex. 
frågor om ordre public och om huruvida ett domstolsavgörande är 
oförenligt med ett annat domstolsavgörande. Kronofogdemyndig-
heten prövar inte heller motsvarande vägransgrunder enligt andra 
jämförbara andra unionsrättsakter och internationella instrument. 
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En sådan ordning skulle också innebära att en faktisk prövning kan 
ske i ytterligare en instans i förhållande till vad som gäller avgöran-
den som avser ett barns person. Ett bättre alternativ är att – efter 
förebild från den gällande ordningen – föreskriva att behöriga tings-
rätter att pröva aktuella vägransgrunder är de 24 tingsrätter som prö-
var överklaganden i utsökningsmål och att tingsrätternas domsom-
råden är desamma som för dessa tingsrätter. Dessa tingsrätter har 
erfarenhet av att bedöma vägransgrunder enligt flera andra unions-
rättsakter och internationella instrument. Detta alternativ har också 
den fördelen att det skapas ett sammanhållet system för prövning av 
verkställighetsärenden med internationell anknytning i domstol. 
Övervägande skäl talar därför för att utse de 24 tingsrätterna till 
behöriga domstolar. Vilken tingsrätt som i det enskilda fallet är be-
hörig bör sedan bestämmas utifrån de utgångspunkter enligt 2012 
års Bryssel I-förordning som i det aktuella avseendet har samma 
konstruktion som 2019 års Bryssel II-förordning. Det innebär att 
vilken domstol som i det enskilda fallet är behörig bestäms av var 
den som ansöker om att ett avgörande inte ska verkställas i Sverige 
har sin hemvist (se 2 § förordningen [2014:1517] om erkännande 
och verkställighet av vissa utländska avgöranden på privaträttens 
område och 4 § första stycket lagen med kompletterande bestäm-
melser om domstols behörighet och om erkännande och interna-
tionell verkställighet av vissa avgöranden, se även prop. 2013/14:219 
s. 71–76 och 85–87). 

En återstående fråga är vad som ska gälla i fråga om sådana an-
sökningar om vägran av erkännande av ett utländskt avgörande som 
inte avser ett barns person. Ett sådant erkännande kan ta sikte på en 
fråga om barns egendom (se artikel 39), men kan även gälla t.ex. en 
fråga om äktenskapsskillnad (se artikel 38). Dessa frågor prövas 
enligt gällande ordning av de nyssnämnda 24 tingsrätterna. Det är 
också de tingsrätterna som prövar frågor om erkännande av ett 
utländskt avgörande om äktenskapsskillnad enligt 3 kap. 8 § lagen 
(1904:26 s. 1) om vissa internationella rättsförhållanden rörande 
äktenskap. Det innebär en enhetlig prövningsordning i förhållande 
till var ansökningar om vägran av verkställighet som inte avser ett 
barns person prövas. Det finns därför skäl att – i enlighet med vad 
som gäller i dag – föreslå att samma 24 tingsrätter ska vara behöriga. 
När det gäller vilken tingsrätt som i det enskilda fallet ska vara be-
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hörig, bör – av ovan redovisade skäl – behörigheten bestämmas uti-
från var den som ansöker om att ett avgörande inte ska verkställas i 
Sverige har sin hemvist. För att bestämma hemvist kan med fördel 
de allmänna principer som kommer till uttryck i 7 kap. 2 § i 1904 års 
lag och 6 kap. 2 § lagen (2019:234) om makars och sambors förmö-
genhetsförhållanden i internationella situationer tillämpas. 

Det bör framgå av den nya kompletteringsförordningen att en 
ansökan om en förklaring att det inte finns grund för att vägra ett 
erkännande ska bestämmas utifrån var motparten har sin hemvist (jfr 
2 § 2 förordningen om erkännande och verkställighet av vissa ut-
ländska avgöranden på privaträttens område). 

Domstolen är oförhindrad att – i enlighet med nationell rätt – 
pröva vilken som helst av vägransgrunderna oavsett vilka skäl som 
förts fram av sökanden (se skäl 62 i ingressen). Ett sådant synsätt 
ligger i linje med att det övergripande syftet med ordre public-regle-
ringen i annan svensk rätt är att domstolar inte ska medverka till 
verkställighet i fall där det skulle vara höggradigt stötande om så 
skedde (jfr rättsfallet NJA 2018 s. 323). Det är också förenligt med 
det inslag av officialprövning som finns vid svenska domstolars 
handläggning av frågor som rör vårdnad, boende och umgänge (jfr 
rättsfallet NJA 2019 s. 160). Det rimmar dessutom väl med hur 
prövningen allmänt förutsatts ske enligt andra centrala unionsrätts-
akter (jfr Pålsson, Hellner, Bryssel I-förordningen jämte Bryssel-
och Luganokonventionerna, punkt 153, 2020-05-22).  

Att en prövning kan ske av de olika vägransgrunderna oavsett 
åberopande får anses följa av allmänna principer i svensk rätt. En 
annan sak är att domstolens prövning och handläggning många gån-
ger kan begränsas, om det kan ske utan att syftet med prövningen 
förfelas. I praktiken innebär det att domstolen normalt bör kunna 
utgå från vad som framgår av själva avgörandet och parternas skrivel-
ser. Någon lagreglering av frågan bedöms inte behövas. 

Rätt att inleda ett ärende 

Enligt artikel 30.3 i 2019 års Bryssel II-förordning får en berörd part 
ansöka om ett avgörande om att det saknas sådana skäl för att vägra 
erkännande enligt artiklarna 38 och 39 i förordningen. Eftersom ett 
erkännande sker automatiskt, är det först när en åtgärd åberopas i en 
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medlemsstat som en eventuell tvistig fråga om huruvida det finns 
grund för att inte erkänna avgörandet kan bli föremål för prövning. 
Det kan dröja, och det kan finnas ett legitimt behov av att få klarlagt 
att det inte finns någon grund för att vägra erkännande av avgöran-
det. Bestämmelsen i artikel 30.3 syftar till att tillgodose detta behov. 
Av skäl 54 i ingressen framgår att det avgörs av nationell rätt vem 
som är att betrakta som berörd part som har rätt att göra en ansökan 
om en förklaring att det inte finns någon grund för att vägra ett 
erkännande. En motsvarande bestämmelse finns i 2012 års Bryssel I-
förordning med den skillnaden att regleringen av vem som får göra 
ansökan där bestäms av unionsrätten.  

Vem som kan göra en ansökan om erkännande enligt artikel 21.3 
i 2003 års Bryssel II-förordning regleras inte i 2008 års komplet-
teringslag. Det kan konstateras att det inte finns någon motsvarande 
lagreglering i de nationella verkställighetsreglerna i föräldrabalken. 
Utgångspunkten enligt den balken är att en ansökan om verkställig-
het initieras av en part. Vanligen rör det sig om en förälder till barnet. 
Även en social myndighet bör kunna vara part i sådana verkställig-
hetsärenden där det är fråga om umgänge och talan har förts av myn-
digheten inför avgörandet i sak (jfr 6 kap. 15 a § första och andra 
styckena föräldrabalken och prop. 1982/83:165 s. 26). Vem som kan 
göra en ansökan om verkställighet är bara indirekt reglerat i utsök-
ningsbalken på det sättet att sökanden ska ge in den exekutionstitel 
på grund varav verkställighet söks (2 kap. 2 § andra stycket). 

I de flesta fall är det inte i svensk internationellt processrättslig 
lagstiftning angivet vem som kan göra en ansökan om erkännande 
och verkställighet av ett utländskt avgörande. När det gäller erkän-
nande av utländska avgöranden om äktenskapsskillnad, kan det 
emellertid noteras att det i 3 kap. 8 § i 1904 års lag föreskrivs att en 
ansökan om att ett utländskt beslut om upplösning av äktenskap ska 
gälla eller inte gälla i Sverige görs av en make. Enligt 9 § lagen 
(1985:367) om internationella faderskapsfrågor får vidare frågan om 
ett utländskt avgörande gäller i Sverige prövas efter en ansökan av 
någon som har varit part i den utländska rättegången och vars rätt 
frågan rör. Med utgångspunkt i dessa regleringar bör det krävas att 
en ansökan görs av någon som har varit part i den utländska rätte-
gången. Som ytterligare krav bör anges att parten är berörd av frågan 
(jfr artikel 24 i 1996 års Haagkonvention). 
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I 2019 års Bryssel II-förordning finns det inte någon reglering om 
vem som får ansöka om vägran av verkställighet. En utgångspunkt 
är då att frågor som inte omfattas av förordningen regleras av natio-
nell lag (artikel 59.1). När det nu införs en reglering om vem som får 
ansöka om en förklaring att det saknas skäl att vägra verkställighet 
framstår det som lämpligt att införa motsvarande reglering om vem 
som kan ansöka om vägran av verkställighet. 

Prövning av vägran av erkännande i ett pågående mål eller ärende 

Ibland kan frågan om erkännande av ett utländskt avgörande bli en 
prejudiciell fråga (eng. incidental question) i ett mål eller ärende som 
handläggs av en domstol här i landet. Den domstolen får då avgöra 
frågan (artikel 30.5). Det innebär alltså att om en part i en svensk 
rättegång gör gällande att en utländsk dom inte ska erkännas här och 
den utländska domen rör en fråga som är av betydelse för den 
svenska domstolens prövning, är den svenska domstolen behörig att 
pröva om ett erkännande ska vägras. Någon lagreglering av dessa fall 
krävs inte, utan de kan hanteras enligt vanliga regler för rättegången 
(jfr prop. 2013/14:219 s. 73 och 80). 

Prövning av vägran av ett privilegierat avgörande 

Enligt artikel 50 i 2019 års Bryssel II-förordning kan det bli aktuellt 
att vägra att erkänna eller verkställa ett privilegierat avgörande när 
avgörandet är oförenligt med ett senare meddelat avgörande. I artikel 
56.2 c anges det också att en ansökan om vägran grundad på artikel 
50 kan leda till att verkställigheten skjuts upp. Förordningen ger inte 
ett uttryckligt svar på vilken domstol som förutses göra prövningen 
enligt artikel 50. Mot bakgrund av bl.a. att det saknas reglering om 
ett särskilt förfarande för denna vägransprövning och att medlems-
staterna inte förväntas anmäla någon särskild domstol ligger det nära 
till hands att dra slutsatsen att prövningen ska göras av verkställig-
hetsdomstolen, dvs. den domstol som handlägger frågan om verk-
ställighet enligt 21 kap. föräldrabalken. Ett alternativt synsätt är att 
om det inte finns några särskilda regler i förordningen, framgår det 
av artikel 59.1 att förfarandet regleras av lagen i den verkställande 
medlemsstaten. Om avsikten varit att frågan skulle kunna prövas i 
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ett särskilt f�rfarande enligt nationella regler, hade det – på motsva -
rande sätt som i fråga om vägranspr�vningen av de icke-privile-
gierade avg�randena – varit rimligt att f�rfarandet skulle anmälas till
Europeiska kommissionen f�r att underlätta f�r rättstillämparna.
Det måste därf�r sättas i fråga om denna tolkning är f�renlig med
f�rordningens ändamål. En rimligare slutsats blir i stället att pr�v -
ningen av vägran enligt artikel 50 av ett privilegierat avg�rande får
g�ras av verkställighetsdomstolen, dvs. den domstol som handlägger
frågan om verkställighet enligt 21 kap. f�räldrabalken. Någon sär-
skild lagreglering krävs därmed inte.

7.4 Processlagf�r särskildavägransärenden

F�rslag: Vid handläggning av särskilda vägransärenden ska
ärendelagen tillämpas, om inte något annat f�ljer av 2019 års
Bryssel II-f�rordning.

Skälen f�r f�rslaget

Vilken processlagska gällaf�r den särskilda vägranspr�vningen?

F�rfarandena f�r pr�vning av frågor om vägran av erkännande eller
verkställighet enligt artiklarna 40 och 59 och om en f�rklaring enligt
artikel 30.3 att det saknas grund f�r att vägra erkännande avg�rs – i
den mån de inte regleras av 2019 års Bryssel II-f�rordning – av na-
tionell rätt. Frågan blir då vilken processlag som ska styra domsto -
larnas handläggning av dessa ärenden. Vid vägranspr�vningen sker
inte någon pr�vning i sak, utan en begränsad pr�vning av de vägrans-
grunder som anges i f�rordningen. Det kan f�rutses att pr�vningen
som regel kan g�ras på handlingarna. En tillämpning av ärendelagen
framstår – på motsvarande sätt som gäller i dag och som också gäller
f�r den jämf�rbara vägranspr�vningen enligt 2012 års Bryssel I-
f�rordning – som den mest ändamålsenliga (jfr prop. 2013/14:219 s.
79 och 90–92). Det b�r alltså f�reskrivas i lag att ärendelagen ska
tillämpas, om inte något annat f�ljer av 2019 års Bryssel II-
f�rordning.
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I de fall där förordningen innehåller processuella bestämmelser 
men där dessa inte kan anses vara uttömmande, kompletterar 
ärendelagen förordningen. Förordningen medger att ett beslut med 
anledning av en ansökan om vägran av verkställighet får överklagas, 
och att ett avgörande som meddelats med anledning av ett sådant 
överklagande får överklagas (artiklarna 61 och 62). Av ärendelagen 
framgår att ett beslut får överklagas till hovrätten respektive Högsta 
domstolen och att prövningstillstånd krävs i bägge instanserna (39 
och 40 §§ ärendelagen). Uppgifter om överklagandeinstanser ska 
meddelas kommissionen enligt artikel 103.1 e. 

Ärendena om vägran av verkställighet enligt artikel 59 av utländ-
ska avgöranden som avser ett barns person kommer att prövas i ett 
särskilt ärende i den domstol som annars handlägger frågan om verk-
ställighet enligt 21 kap. föräldrabalken. I det ordinära verkställig-
hetsärendet i samma domstol kan frågor om vägran enligt artikel 50, 
om uppskjutande och vägran enligt artikel 56 eller om vägran på 
nationell grund komma upp till prövning. Detta aktualiserar frågan 
om en gemensam handläggning av ärendena. Ärendelagen innehåller 
inte några bestämmelser om förening av ärenden (kumulation). I 
många fall utesluter reglerna att ärendena avgörs av rätten i samma 
sammansättning (jfr 3 § ärendelagen och 21 kap. 12 § föräldrabal-
ken). Om sammansättningsreglerna inte är ett hinder kan en gemen-
sam handläggning tillåtas ske, om det är lämpligt (se prop. 
1995/96:115 s. 42). I fråga om lämplighetsbedömningen bör 14 kap. 
rättegångsbalken om kumulation av mål kunna vara vägledande (se 
även prop. 2016/17:95 s. 15 och 16). 

Enligt artikel 60 ska ärenden om vägran av verkställighet hand-
läggas skyndsamt. Bestämmelsen kommer att tillämpas vid sidan av 
ärendelagens regler, och kräver ingen kompletterande svensk regle-
ring. För domstolens del innebär detta att ärendet måste handläggas 
med förtur. Ett skyndsamhetskrav är i dessa sammanhang inte något 
främmande. Ett sådant krav på skyndsamhet gäller även enligt 15 § i 
överflyttningslagen. Även i det fallet är den svenska regleringen en 
konsekvens av ett internationellt åtagande (artikel 11 i 1980 års 
Haagkonvention).    
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Jäv vid pr�vning av nationella och unionsrättsligavägransgrunder

När pr�vningen av nationella och unionsrättsliga vägransgrunder
kan ske i samma instans i olika ärenden kan det inte uteslutas att det
uppkommer situationer som aktualiserar om det finns jäv. Den frå-
gan b�r då avg�ras enligt de allmänna jävsbestämmelserna i ärende-
lagen, som hänvisar till rättegångsbalken. En domare är enligt dessa
bestämmelser jävig att handlägga ett ärende om det f�religger någon
särskild omständighet som är ägnad att rubba f�rtroendet f�r doma-
rens opartiskhet i ärendet (3 § ärendelagen och 4 kap. 13 § rätte -
gångsbalken). En sådan omständighet kan vara att domaren redan
tidigare har tagit ställning till samma stridiga sakf�rhållande som ska
pr�vas i ärendet. Normalt är pr�vningen i de olika frågorna sådana
att något jävsf�rhållande inte uppkommer. Om f�rhållandena un-
dantagsvis är sådana att en part kan hysa ett berättigat tvivel om do-
marens opartiskhet vid pr�vningen av verkställigheten, utg�r de all-
männa jävsreglerna ett tillräckligt skydd. Det är givetvis även med en
allmän reglering av vikt att jävsfrågan �vervägs i varje enskilt fall (jfr
prop. 2013/14:219 s. 93).

7.5 Underrättelseskyldighet

F�rslag: En domstol som med tillämpni ng av 2019 års Bryssel II-
f�rordning har beslutat att ett utländskt avg�rande som avser ett
rättegångskostnader eller ett barns egendom inte ska verkställas i
Sverige, ska samma dag sända en kopia av beslutet till Krono -
fogdemyndigheten. Detsamma ska gälla i fråga om senare beslut
av betydelse f�r verkställigheten.

Domstolarna ska lämna underrättelser till Skatteverket om be-
slut enligt 2019 års Bryssel II-f�rordning i frågor om vägran en-
ligt 2019 års Bryssel II-f�rordning av erkännande av utländska
avg�randen om äktenskapsskillnad. Domstolarna ska vidare läm-
na underrättelser till Skattever ket, socialnämnden i den kommun
där barnet är folkbokf�rt och Centrala studiest�dsnämnden om
beslut i frågor enligt 2019 års Bryssel II-f�rordning om vägran av
erkännande och verkställighet av ut ländska vårdnadsavg�randen.

117



 

 

 

 

 

  

 
 

 

 

 

 

Erkännande och verkställighet Ds 2020:18 

Skälen för förslaget: När verkställighet söks hos Kronofogde-
myndigheten av ett utländskt avgörande som är verkställbart enligt 
2019 års Bryssel II-förordning och som inte avser ett barns person 
kan motparten inte bara med stöd av artikel 41 i förordningen ansöka 
till tingsrätt om att verkställighet ska vägras. Han eller hon kan också 
göra gällande att verkställigheten ska skjutas upp eller vägras enligt 
artikel 56. Dessutom kan han eller hon enligt de förutsättningar som 
anges i artikel 57 föra fram nationella vägransgrunder hos Krono-
fogdemyndigheten. Det förhållandet att vissa grunder för att vägra 
verkställighet ska prövas av tingsrätt medan andra ska prövas av 
Kronofogdemyndigheten kan skapa osäkerhet om vilken invändning 
som ska föras fram i vilken instans. Det är därför givetvis angeläget 
att motverka riskerna för rättsförluster för enskilda. 

När det gäller 2012 års Bryssel I-förordning har det inrättats en 
ordning som innebär att Kronofogdemyndigheten ska underrätta 
svaranden om förordningens vägransförfarande när han eller hon i 
ett utsökningsmål för fram en vägransgrund som enligt förord-
ningen ska prövas av domstol (8 § lagen med kompletterande be-
stämmelser om domstols behörighet och om erkännande och inter-
nationell verkställighet av vissa avgöranden). Svaranden får sedan 
själv ta ställning till om han eller hon vill ansöka till domstol om 
vägran av verkställighet. 

En motsvarande situation som i Bryssel I-förordningen kan 
uppkomma enligt Bryssel II-förordningen. I fråga om den senare 
förordningen gör sig emellertid flera aspekter gällande. En första 
sådan är att färre avgöranden begärs verkställda enligt Bryssel II-
förordningen. En annan aspekt är att det av dessa mål bara är ett fåtal 
som ska handläggas hos Kronofogdemyndigheten. I många fall kom-
mer inte heller problemet att uppstå. Mot den bakgrunden finns det 
inte tillräckliga skäl att inrätta en formell ordning med underrättelse-
skyldighet. Om en part för fram omständigheter som inte kan prö-
vas i utsökningsmålet utan som får prövas av domstol i ett särskilt 
förfarande om vägran av verkställighet, får det i stället enligt all-
männa regler ankomma på Kronofogdemyndigheten att hjälpa par-
ten till rätta (se 6 § andra stycket förvaltningslagen [2017:900]). 

En part som har ansökt till tingsrätt om vägran av verkställighet 
har också anledning att informera Kronofogdemyndigheten om 
detta förhållande så att det kan beaktas av myndigheten vid hand-
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läggningen av ett mål om verkställighet. Det är givetvis i det sam-
manhanget av stor vikt att myndigheterna kommunicerar med va-
randra för att undvika att enskilda lider rättsförluster. En alltför om-
fattande underrättelseskyldighet – särskilt i fall som är sällsynt före-
kommande och därför svåridentifierade för den som handlägger 
ärendet – riskerar emellertid att innebära administrativa pålagor för 
domstolarna utan att erbjuda enskilda några påtagliga rättssäkerhets-
garantier. Det bedöms därför inte finnas tillräckliga skäl för att in-
föra någon underrättelseskyldighet för domstolen i denna situation. 

På ett annat sätt förhåller det sig om domstolen har beviljat en 
ansökan om vägran enligt artikel 41. I dessa fall har det fattats ett 
beslut som innebär att det utländska avgörandet inte får verkställas 
här. Det finns då – på motsvarande sätt som i 3 § förordningen om 
erkännande och verkställighet av vissa utländska avgöranden på 
privaträttens område – anledning att ålägga domstolen en särskild 
underrättelseskyldighet. Det bör därför föreskrivas i förordning att 
en domstol som med tillämpning av 2019 års Bryssel II-förordning 
har beslutat att ett utländskt avgörande inte ska verkställas i Sverige 
enligt artikel 41, samma dag ska sända en kopia av beslutet till 
Kronofogdemyndigheten. Detsamma gäller i fråga om senare beslut 
av betydelse för verkställigheten. 

I flera förordningar finns underrättelseskyldigheter som syftar 
till att Skatteverket och andra myndigheter ska kunna uppdateras 
med uppgifter om utländska avgöranden som erkänts eller förklarats 
verkställbara i Sverige. 

Enligt 3 a § andra stycket förordningen (1983:490) om skyldighet 
för domstol att lämna uppgifter i mål om äktenskapsskillnader m.m. 
och 2 § förordningen (1987:1022) om äktenskapsregistret ska 
domstolen sända en underrättelse till Skatteverket när ett beslut 
meddelats om att erkänna en utländsk äktenskapsskillnad i Sverige 
enligt artikel 21.3 i 2003 års Bryssel II-förordning. Det motsvaras i 
2019 års Bryssel II-förordning närmast av ett ställningstagande en-
ligt artikel 30.3 till om det saknas grund för att vägra erkännande i 
Sverige. Underrättelseskyldigheten för denna typ av avgörande bör 
gälla. Underrättelseskyldigheten bör även avse beslut i frågor om 
vägran av erkännande av utländska äktenskapsskillnader enligt arti-
kel 40 i 2019 års Bryssel II-förordning.  
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Av 3 a § f�rordningen (1949:661) om skyldighet f�r domstol att
lämna uppgifter i mål och ärenden enligt f�räldrabalken, m.m. fram-
går att en domstol ska underrätta Skatteverket, socialnämnden i den
kommun där barnet är folkbokf�rt och – i vissa fall – Centrala
studiest�dsnämnden om beslut som innebär att ett avg�rande om
vårdnad enligt 2003 års Bryssel II-f�rordning ska erkännas i Sverige
enligt artikel 21.3 eller har f�rklarats verkställbart här enligt artikel
28.1. Denna underrättelseskyldighe t motsvaras i 2019 års Bryssel II-
f�rordning närmast av beslut enligt artiklarna 30.3, 40 och 59 i fråga
om vägran av erkännande eller verkställighet. Underrättelseskyldig -
heten b�r alltså omfatta sådana beslut.

Liksom hittills b�r underrättels eskyldigheten träda in f�rst när
beslutet fått laga kraft.

Den f�reslagna underrättelseskyldigheten avser samtliga beslut,
dvs. såväl bifall som avslag, i fråga om huruvida vägran ska ske av ett
avg�rande enligt artikel 30.3, 40 eller 59 i Bryssel II-f�rordningen.
Det kan konstateras att det är svårt att g�ra en säker bed�mning av
vilka beslut som myndigheterna har behov av f�r att säkerställa att
registren f�rses med korrekta uppgifter. Det är tänkbart att den
f�reslagna underrättelseskyldighe ten enligt f�rordningarna kan be-
gränsas när ytterligare information finns tillgänglig om vilka beslut
som beh�ver registerf�ras hos myndigheterna.

7.6 Officiellahandlingaroch�verenskommelser

F�rslag: Vägransf�rfarandet f�r utländska avg�randen ska tilläm-
pas även i fråga om sådana officiella handlingar och �verens -
kommelser som avses i 2019 års Bryssel II-f�rordning.

Skälen f�r f�rslaget: I 2003 års Bryssel II-f�rordning anges det
att handlingar som har upprättats eller registrerats som officiella
handlingar (fr. actes authentiques) och är verkställbara i en med-
lemsstat samt �verenskommelser som är verkställbara i ursprungs-
medlemsstaten ska erkännas och f�rklaras verkställbara under sam-
ma f�rutsättningar som domar. I 2019 års Bryssel II-f�rordning av-
skaffas kravet på verkställbarhets f�rklaring. Dessutom innehåller
f�rordningen en utbyggd och mer detaljerad reglering om officiella
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handlingar med särskilda bestämmelser om intyg, rättelse och åter-
kallelse av intyget och vägran av erkännande eller verkställighet 
(artiklarna 64–68). 

För att avgöra vad som enligt 2019 års Bryssel II-förordning avses 
med en officiell handling måste ställning först tas till om social-
nämnden ska anses vara en domstol i förordningens mening. Till en 
domstol räknas varje sådan myndighet i en medlemsstat som är be-
hörig i frågor som omfattas av förordningens tillämpningsområde 
(artikel 2.1.2). Enligt EU-domstolens praxis ges begreppet domstol 
en vid tolkning och omfattar även administrativa myndigheter som 
är behöriga i vissa äktenskapsfrågor eller frågor om föräldraansvar. 
Varje avgörande som godkänts av en domstol efter en prövning i sak 
i enlighet med nationell lag eller nationella avgöranden erkänns eller 
verkställs som ett avgörande enligt förordningen (skäl 14 i ingressen, 
se även artikel 2.1.1). 

En särskild fråga blir därför om avtal om vårdnad, boende eller 
umgänge som godkänns av socialnämnden efter en prövning av om 
avtalet är förenligt med barnets bästa är en officiell handling enligt 
2019 års Bryssel II-förordning. År 2018 godkändes ca 3 400 sådana 
avtal, varav ca 2 100 avsåg vårdnad (se Mängdstatistik familjerätt, 
MFOF). Avtalet får enligt svensk rätt motsvarande effekt som ett 
avgörande av domstol. Ett godkänt avtal kan därmed verkställas som 
ett domstolsavgörande som har fått laga kraft. De tidigare förarbe-
tena får uppfattas som att socialnämnden har bedömts vara en dom-
stol i förordningens mening och de godkända avtalen vara domar 
enligt förordningen (se prop. 2007/08:98 s. 18). Avtalen har alltså 
inte ansetts vara officiella handlingar enligt 2003 års Bryssel II-
förordning. Denna bedömning avviker från de slutsatser som dragits 
i fråga om avtal om underhållsskyldighet som godkänts av social-
nämnden. Sådana godkända avtal har nämligen ansetts vara en offi-
ciell handling enligt andra unionsrättsakter (se t.ex. prop. 
2005/06:48 s. 21 och prop. 2010/11:120 s. 15). Mot bakgrund av att 
socialnämnden gör en sakprövning av avtal står det klart att den är 
en domstol enligt begreppsbildningen i 2019 års Bryssel II-förord-
ning. Det leder till slutsatsen att ett godkänt avtal om vårdnad, 
boende eller umgänge inte är en officiell handling enligt förord-
ningen. 

Enligt 6 kap. 17 a § föräldrabalken är det socialnämnden i den 
kommun där barnet är folkbokfört som prövar om ett avtal mellan 
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föräldrarna ska godkännas. Folkbokföringen är inte i sig ett till-
räckligt kriterium för att konstatera att socialnämnden är interna-
tionellt behörig enligt förordningen (jfr prop. 1997/98:7 s. 120 och 
121 samt prop. 2007/08:98 s. 18). Socialnämnden kan alltså behöva 
kontrollera att den är internationellt behörig enligt 2019 års Brys-
sel II-förordning. 

Ett annat uttryck som förekommer i 2019 års Bryssel II-
förordning är överenskommelser som har registrerats. Dit räknas 
inte domar där en svensk domstol i en dom i ett indispositivt familje-
mål förordnat i enlighet med en samförståndslösning som träffats 
mellan parterna. Inte heller omfattas förlikningar som i ett disposi-
tivt mål stadfästs av en svensk domstol genom dom. I fråga om an-
givna domar som omfattas av förordningens tillämpningsområde 
blir i stället Bryssel II-förordningens regler om erkännande och 
verkställighet av avgöranden tillämpliga. 

En konsekvens av det anförda är att officiella handlingar som har 
upprättats formellt eller registrerats och överenskommelser som har 
registrerats inte förekommer i den svenska rättsordningen. Några 
svenska myndigheter behöver alltså inte meddelas till kommissionen 
(se artiklarna 2.2.2 b, 2.2.3 och 103.1 a). Däremot kan det föreslagna 
vägransförfarandet komma att tillämpas även i fråga om utländska 
officiella handlingar och överenskommelser (jfr t.ex. prop. 
2014/15:105 s. 73 och prop. 2018/19:50 s. 100). Det förekommer 
t.ex. i flera medlemsstater – bl.a. Italien – ett förenklat skilsmässo-
förfarande där ett äktenskap kan upplösas efter att en överenskom-
melser ingås inför en notarie. Sådana äktenskapsskillnader registre-
ras i dag av Skatteverket i folkbokföringsdatabasen mot uppvisande 
av ett s.k. Bryssel II-intyg eller mot att den överenskommelse om 
äktenskapsskillnad som ingåtts visas upp. Även ett registerutdrag ur 
landets civilregister godtas. 
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8 Internationella bortf�ran den av
barn

F�rslag: Upplysningen i �verflyttnin gslagen om att särskilda be-
stämmelser finns i 2003 års Bryssel II-f�rordning ska ändras till
att i stället upplysa om att sådana bestämmelser finns i 2019 års
Bryssel II-f�rordning.

Skälen f�r f�rslaget

2019 årsBryssel II-f�rordning och �verflyttningslagen

Sverige tillträdde f�r drygt 30 år sedan 1980 års Haagkonvention.
Konventionen syftar till att motver ka olovliga bortf�randen av barn
i internationella f�rhållanden. Haagkonventionen är genomf�rd i
svensk rätt genom �verflyttningsla gen. Genom 2003 års Bryssel II-
f�rordning inf�rdes komplettera nde regler till 1980 års Haagkon -
vention. Det innebär att �verflyttningslagen fortfarande gäller, men
att även Bryssel II-f�rordningens kompletterande regler måste beak-
tas i f�rhållande till EU:s medlemsstater, utom Danmark (se prop.
2007/08:98 s. 33). Avsikten med reglerna i Bryssel II-f�rordningen
är att gå ett steg längre än konven tionen och ge ett ännu bättre skydd
f�r barn inom EU. Överflyttningslagen innehåller också en särskild
upplysning om att det finns särskilda bestämmelser i 2003 års
Bryssel II-f�rordning (1 § fjärde stycket).

I 2019 års Bryssel II-f�rordning läggs det ytterligare fokus på de
situationer som avser internatione lla bortf�randen av barn. Det
framgår bl.a. av den nya f�rordning ens titel. I f�rordningen samlas
också reglerna om barnbortf�rande i ett nytt kapitel (kapitel III). På
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detta sätt förväntas förordningen bli mer lättöverskådlig för rätts-
tillämparna. 

2019 års Bryssel II-förordning utgår – liksom den tidigare förord-
ningen – från att 1980 års Haagkonvention ska tillämpas mellan 
medlemsstaterna. Det framgår uttryckligen av förordningen att arti-
klarna 23–29 och artiklarna i kapitel VI kompletterar konventionen. 

Reglerna i 2019 års Bryssel II-förordning är direkt tillämpliga och 
kräver alltså i sig inte någon åtgärd för genomförande. En särskild 
fråga som bör ställas är om det förhållandet att Bryssel II-förord-
ningen nu innehåller än mer långtgående regler innebär att det upp-
står skillnader i handläggningen av olika ärenden enligt 1980 års 
Haagkonvention som i ett nationellt perspektiv inte ter sig motive-
rade och som bör föranleda ändringar. 

En ändring som bör föreslås är att uppdatera upplysnings-
bestämmelsen i 1 § fjärde stycket överflyttningslagen så att den upp-
lyser om att särskilda bestämmelser finns i 2019 års Bryssel II-
förordning och inte i 2003 års Bryssel II-förordning. Ett exempel på 
när förordningen innehåller särskilda bestämmelser som komplet-
terar överflyttningslagen och 1980 års Haagkonvention är vid tillfäl-
liga åtgärder. Av artikel 27.2 och 27.5 framgår nämligen att interimi-
stiska beslut kan fattas under ett återlämnandefarande. Frågan kom-
mer alltså att prövas av den domstol – Stockholms tingsrätt – som i 
första instans prövar frågor om återlämnande enligt 11 § i 1989 års 
lag. 

Tidsfrister 

Den nya Bryssel II-förordningen föreskriver – liksom dess föregån-
gare – att handläggningen ska vara skyndsam (artiklarna 23.1, 24.1 
och 28.1). Detta krav stämmer överens med skyndsamhetskravet i 
15 § andra stycket överflyttningslagen. Av bestämmelsen i överflytt-
ningslagen följer att om ett ärende om överflyttning inte har avgjorts 
inom sex veckor från det att ansökan gjordes, är domstolen på sö-
kandens begäran skyldig att redogöra för orsaken till dröjsmålet. En-
ligt artikel 24.2 i 2019 års Bryssel II-förordning gäller – liksom enligt 
2003 års Bryssel II-förordning – en bestämd tidsgräns på sex veckor 
för domstolen att meddela sitt avgörande, såvida detta inte är omöj-
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ligt på grund av exceptionella omständigheter. För en domstol i för-
sta instans börjar tidsfristen att löpa när ärendet inleds (jfr skäl 42 i 
ingressen). Tidsfristen i 2019 års Bryssel II-förordning är strängare 
formulerad än enligt överflyttningslagen. Skälet till att överflytt-
ningslagen inte innehåller samma bestämda tidsgräns för de svenska 
domstolarnas handläggning av ärenden om överflyttning som inte 
omfattas av Bryssel II-förordningen är att dessa ärenden ofta kan 
antas vara mer krävande och därför svårare att handlägga med samma 
snabbhet (se prop. 2007/08:98 s. 34).  

En nyhet i 2019 års Bryssel II-förordning är att det har tydlig-
gjorts att fristen gäller även i högre rätt. Fristen börjar här att löpa 
vid den tidpunkt då alla de obligatoriska etapperna i förfarandet har 
avslutats (artikel 24.3). Till de obligatoriska etapperna får anses höra 
att i förekommande fall delge överklagandet och slutföra en even-
tuell kommunicering i ärendet. Även tid för delgivning av kallelse till 
förhandling får anses höra dit (jfr skäl 42 i ingressen). I praktiken 
kommer förordningens nya reglering, för svenskt vidkommande, 
därmed snarare innebära att högre rätt får mer tid för sin handlägg-
ning än den har enligt den – låt vara inte lika skarpa – sexveckors-
fristen i lagen som, enligt vad som upplysts, tillämpas även i högre 
rätt. 

En ytterligare nyhet är att skyndsamhetskravet och en tidsfrist 
om sex veckor uttryckligen även gäller den behöriga verkställande 
myndigheten (artikel 28). 

Förordningens tidsfrister för högre rätt och för den faktiska 
verkställigheten är direkt tillämpliga och kräver inga kompletterande 
svenska lagregler. Skillnaderna mellan överflyttningslagens tillämp-
ning och den nya Bryssel II-förordningens regler bedöms vara så 
begränsade att de inte kräver någon lagändring.  

Instanskedjan 

I skäl 42 i ingressen anges att medlemsstaterna bör överväga att 
begränsa antalet möjliga överklaganden av ett avgörande som beviljar 
eller vägrar återlämnande av ett barn enligt 1980 års Haagkonvention 
till ett enda överklagande. För svensk del skulle det i så fall bli fråga 
om en förkortad instanskedja där Svea hovrätt blir sista instans. Det 
kan konstateras att en sådan ordning skulle få konsekvenser för 
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prejudikatbildningen på området. Flera av dem utvecklas i Målutred-
ningens betänkande Mål och medel – särskilda åtgärder för vissa mål-
typer i domstol (SOU 2010:44 s. 359–362). Enligt Målutredningen 
bör särskilda åtgärder användas restriktivt och den minst ingripande 
åtgärden som kan möta behovet bör väljas. Det har också tidigare 
ansetts att Målutredningens utgångspunkter bör gälla som inrikt-
ning för det fortsatta arbetet med att säkerställa att mål och ärenden 
i domstol avgörs effektivt och med hög kvalitet (se prop. 2011/12:1 
utgiftsområde 4 s. 27). 

Till konsekvenserna hör att hovrätten skulle vara både kontroll-
instans och prejudikatinstans. Risken är därmed att domstolens 
arbete med prejudikatbildningen kommer att bli begränsat. Till bil-
den hör också att en klagande part i första hand vill åstadkomma en 
ändring i tingsrättens avgörande. Han eller hon kommer sannolikt 
att fokusera på att övertyga domstolen om att underrättens avgö-
rande är felaktigt. Att parterna inte i överklagandet påpekar och ar-
gumenterar för att det är av vikt för ledning av rättstillämpningen att 
överklagandet prövas i högre rätt, i samma utsträckning som om 
hovrätten vore en renodlad prejudikatinstans, försvårar arbetet med 
att hitta prejudikatvärda frågor. Problem kan också uppstå med hur 
domstolens avgöranden uppfattas. Det kan vara svårt för mottagaren 
att avgöra vad som är ett prejudikat och vad som är ett ordinärt avgö-
rande. 

Det går inte heller att bortse ifrån att en förkortad instanskedja 
av detta slag innebär ett avsteg ifrån den grundlagsfästa principen om 
att Högsta domstolen är landets högsta allmänna domstol. 

Till bilden hör också att prövningstillstånd krävs i såväl Svea hov-
rätt som Högsta domstolen. Det finns alltså goda processrättsliga 
förutsättningar för en skyndsam handläggning av ärendena. Någon 
indikation på att handläggningen av ärendena skulle dra ut på tiden 
finns inte heller. Den nuvarande instansordningen bör alltså behål-
las. 

Samförståndslösningar om frågor om föräldraansvar 

Som behandlas i avsnitt 5 är det enligt 2019 års Bryssel II-förordning 
under vissa förutsättningar möjligt för parter att komma överens om 
vilken domstol som ska vara behörig i en fråga om föräldraansvar 
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(artikel 10). Denna möjlighet gäller även i situationer då ett barn 
olovligt har förts bort eller hålls kvar i en annan medlemsstat (se 
artikel 9). Mot denna bakgrund anges i skäl 22 i ingressen att det 
under vissa omständigheter bör vara möjligt för föräldrarna att i 
samband med återlämnandeförfaranden enligt 1980 års Haagkon-
vention nå en samförståndslösning och för den domstol som hand-
lägger frågan om återlämnande att utöva behörighet även i fråga om 
samförståndslösningen. Medlemsstater där Haagärenden prövas av 
en särskilt utpekad domstol (s.k. koncentrerad behörighet) bör där-
för överväga att ge den domstol vid vilken talan väckts om återläm-
nande möjlighet att i enlighet med 1980 års Haagkonvention också 
utöva den behörighet som överenskommits eller godtagits av 
parterna enligt denna förordning. 

Enligt svensk rätt gäller att ärenden som avser ansökningar om 
överflyttning av olovligt bortförda eller kvarhållna barn med stöd av 
1980 års Haagkonvention handläggs av Stockholms tingsrätt (13 § 
tredje meningen överflyttningslagen) medan frågor om vårdnad, 
boende eller umgänge enligt 6 kap. 17 § första stycket första me-
ningen föräldrabalken i stället som huvudregel tas upp av domstolen 
i den ort där barnet har sin hemvist. I de flesta fall som det nu är 
fråga om, dvs. situationer där ett barn olovligen förts hit eller hålls 
kvar i Sverige, har barnet dock inte sin hemvist här (se prop. 
2005/06:99 s. 72), vilket innebär att Stockholms tingsrätt kommer 
att vara reservforum (6 kap. 17 § första stycket första meningen 
föräldrabalken). Då kommer behörig domstol för de bägge frågorna 
att sammanfalla. 

Frågan är ändå om det – som föreslås i förordningens ingress – 
finns anledning att införa en särskild reglering som möjliggör att frå-
gor om vårdnad, boende och umgänge kan prövas i Stockholms 
tingsrätt även i de särskilda situationer när svensk domstol har be-
hörighet enligt Bryssel II-förordningen, men en annan tingsrätt är 
behörig enligt föräldrabalkens bestämmelser om barnets hemvist. 
Det kan konstateras att föräldrabalkens behörighetsreglering som 
pekar ut barnets hemvist inte är exklusivt forum (se rättsfallet NJA 
2015 s. 218). Det innebär att om käranden väcker talan i strid med 
behörighetsregeln i föräldrabalken ska domstolen avvisa talan endast 
om svaranden gör foruminvändning eller uteblir. Om parterna är 
överens, kan det inte förutses att det blir aktuellt att avvisa talan. 
Några praktiska problem för parterna torde därför den nuvarande 
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ordningen inte innebära. Det finns därför inte anledning att föreslå 
någon särskild behörighetsregel för denna situation. 

Tingsrättens handläggning kommer att ske i separata mål och 
ärenden. Det finns inga förutsättningar att kumulera målet och ären-
det. Det hindrar dock inte att domstolen utnyttjar möjligheter till 
en samordning av handläggningen. Samma domare som handlägger 
målet bör kunna handlägga ärendet, under förutsättning att situa-
tionen inte är sådan att domaren är jävig.  

Alternativ tvistlösning 

Enligt 2019 års Bryssel II-förordning har domstolen en skyldighet 
att verka för alternativ tvistlösning (artikel 25). Domstolen ska så 
tidigt som möjligt och under vilket skede som helst av förfarandet 
antingen direkt, eller i lämpliga fall med biträde av centralmyn-
digheterna, uppmana parterna att överväga om de är villiga att delta 
i medling eller någon annan metod för alternativ tvistlösning såvida 
detta inte strider mot barnets bästa, är olämpligt i det enskilda fallet 
eller onödigt skulle försena förfarandet. Våld i nära relationer pekas 
särskilt ut som en situation då medling inte är lämplig (skäl 43 i 
ingressen). 

Enligt 16 § första stycket överflyttningslagen får domstolen – 
innan den beslutar om verkställighet eller överflyttning enligt lagen 
– uppdra åt en ledamot eller suppleant i socialnämnden eller en 
tjänsteman inom socialtjänsten att verka för att den som har hand 
om barnet frivilligt ska fullgöra vad som åligger honom eller henne. 
Ett sådant uppdrag får även lämnas åt någon annan lämplig person. 
Uppdrag får lämnas endast om det kan antas att detta kommer att 
leda till att barnet överlämnas utan att ärendets behandling onödigt 
fördröjs. Det är alltså inte obligatoriskt att lämna ett uppdrag utan 
en prövning ska göras i varje enskilt fall. Om det kan antas att det 
kan komma att leda till att barnet överlämnas frivilligt, bör ett upp-
drag lämnas (se prop. 1992/93:139 s. 16). Överflyttningslagens 
fakultativa regler utgår alltså från att ett uppdrag bör lämnas om det 
förväntas kunna leda till ett positivt resultat. 

Förordningen innehåller alltså en obligatorisk regel med flera 
undantagsfall som ska jämföras med den svenska fakultativa regle-
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ringen som föreskriver ett undantagsfall. Det är fråga om olika regle-
ringstekniker som dock har samma ändamål och funktion. I det stora 
flertalet fall kommer de också att leda till samma resultat. Det kan 
dock inte uteslutas att förordningen i något enstaka fall kommer att 
innebära en skyldighet att verka för en samförståndslösning trots att 
domstolen inte funnit skäl att lämna ett uppdrag enligt lagen. 
Domstolen kommer då att ha en allmän skyldighet att verka för en 
samförståndslösning enligt förordningen. Någon sådan motsva-
rande skyldighet finns inte i dag i överflyttningsärenden. Det är dock 
inte något som är främmande för svenska domstolar i andra fall. Som 
en jämförelse finns det i tvistemål en skyldighet för domstolen att 
verka för att parterna förliks eller på annat sätt uppnår en samför-
ståndslösning, om det inte är olämpligt med hänsyn till målets be-
skaffenhet och övriga omständigheter (42 kap. 17 § första stycket 
rättegångsbalken). Skyldigheten att verka för en samförstånds-
lösning gäller även i indispositiva tvistemål (se prop. 2010/11:128 s. 
25). 

Det krävs alltså inte några författningsändringar med anledning 
av regleringen om alternativ tvistlösning i 2019 års Bryssel II-förord-
ning. 

Interimistiska åtgärder och interimistisk verkställbarhet 

I artikel 27.2 i 2019 års Bryssel II-förordning anges att domstolen 
under vilket skede som helst av förfarandet, i enlighet med artikel 
15, får pröva huruvida kontakt mellan barnet och den person som 
har ansökt om återlämnande av barnet bör säkerställas med hänsyn 
till barnets bästa. Bestämmelsen möjliggör för den domstol där ett 
återlämnandeförfarande pågår – dvs. Stockholms tingsrätt eller hög-
re rätt när ett överklagande skett – att fatta beslut om umgänge eller 
motsvarande som en tillfällig åtgärd enligt artikel 15. Förordningens 
bestämmelse är direkt tillämplig och kräver inga kompletterande 
svenska bestämmelser. 

Domstolen har i ett förfarande om återlämnande av barn enligt 
1980 års Haagkonvention också möjlighet att i samband med ett be-
slut om återlämnande av barnet vidta en tillfällig åtgärd enligt artikel 
15 för att skydda barnet från den allvarliga risk som avses i artikel 13 
första stycket b i 1980 års Haagkonvention, under förutsättning att 
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prövningen eller vidtagandet av sådana åtgärder inte onödigt skulle 
försena återlämnandeförfarandet (artikel 27.5). Vidare kan att ett av-
görande om återlämnande av barnet förklaras interimistiskt verk-
ställbart, utan hinder av att det överklagats, om det med tanke på 
barnets bästa krävs att barnet återlämnas innan överklagandet har av-
gjorts (artikel 27.6). Svensk domstol kan alltså med stöd av förord-
ningen förordna att ett avgörande om återlämnande får verkställas 
trots att det inte fått laga kraft. I övrigt kan konstateras att det i 19 § 
första stycket i överflyttningslagen föreskrivs att domstolen ome-
delbart kan besluta att barnet ska tas om hand av socialnämnden eller 
på annat lämpligt sätt om det i ett ärende finns risk för att barnet 
förs ur landet eller att överflyttningen på annat sätt försvåras. Av 
paragrafens andra stycke framgår att för att underlätta att barnet 
överflyttas kan domstolen i samband med en dom eller ett beslut om 
verkställighet eller överflyttning besluta att barnet tillfälligt ska tas 
om hand av socialnämnden eller på annat lämpligt sätt. Det anges 
slutligen i tredje stycket att domstolen får besluta att omhänderta-
gandet ska verkställas genom Polismyndighetens försorg. Regle-
ringen i överflyttningslagen svarar alltså i dessa avseenden mot 
förordningens reglering. Om det i något enskilt fall skulle finnas en 
skillnad mellan regleringarna, har givetvis Bryssel II-förordningen 
företräde. 

Förfarandet som följer på ett avgörande om att vägra återlämnande 

Genom artikel 11.8 i 2003 års Bryssel II-förordning finns en ordning 
mellan EU:s medlemsstater som gör det möjligt för en part som fått 
avslag på en begäran om återlämnande enligt 1980 års Haagkonven-
tion att från den behöriga domstolen i barnets hemviststat i stället få 
en dom i vårdnadsfrågan som är direkt verkställbar (s.k. overriding 
mechanism). Enligt 2003 års Bryssel II-förordning gäller detta i så-
dana fall då en begäran om återlämnande vägrats med stöd av arti-
kel 13 i 1980 års Haagkonvention och ingen av parterna har utnyttjat 
möjligheten enligt förordningen att få vårdnadsfrågan prövad av 
domstol i den tidigare hemviststaten eller att domstol i den tidigare 
hemviststaten har meddelat en dom i vårdnadsfrågan som inte med-
för att barnet ska återlämnas. Möjligheterna att få vårdnadsfrågan 
prövad har begränsats i artikel 29.1 i 2019 års Bryssel II-förordning. 
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Begränsningen gäller bara i fall då återlämnandet vägrats på grund av 
att domstolen i konventionsärendet bedömt att ett återlämnande 
allvarligt skulle riskera barnets psykiska eller fysiska hälsa eller i fall 
då barnet självt vägrar att återlämnas, men inte längre när ett återläm-
nande vägrats på grund av att sökanden inte har utövat sitt föräldra-
ansvar vid tiden för bortförandet eller kvarhållandet, eller hade sam-
tyckt till eller i efterhand godtagit bortförandet eller kvarhållandet. 
Bestämmelsen kräver inte några kompletterande svenska bestäm-
melser. 

I 2019 års Bryssel II-förordning finns ett antal regler om det 
förfarande som ska följa på ett avgörande om att vägra återlämnande 
av ett barn. Om ett mål i sak redan pågår i barnets hemviststat gäller 
liksom hittills att vissa handlingar ska överföras från domstolen i 
konventionsärendet till domstolen i barnets hemvisstat inom en må-
nad, antingen direkt eller via centralmyndigheten (artikel 29.3). En 
nyhet är dock att den domstol som beslutar enligt artikel 13 första 
stycket b eller artikel 13 andra stycket i 1980 års Haagkonvention att 
vägra att återlämna ett barn till en annan medlemsstat självmant ska 
utfärda ett intyg om detta (artikel 29.2). Intyget utfärdas på formu-
läret i bilaga I. En annan nyhet är att domstolen eller centralmyndig-
heten i barnets hemviststat inte längre har någon skyldighet att un-
derrätta parterna om beslutet om att vägra återlämnande och möjlig-
heten att väcka talan i sak i barnets hemviststat. Motsvarande infor-
mation finns i stället i intyget. Enligt 2019 års Bryssel II-förordning 
är det då parten själv som ska se till att den behöriga domstolen i 
barnets hemviststat får del av vissa handlingar (artikel 29.5 i 2019 års 
Bryssel II-förordning). 

I avsnitt 12.1 och 12.2 föreslås vissa kompletterande svenska 
regler rörande intyg och översättning, som även har betydelse för 
intyg om beslut om att vägra återlämnande av ett barn. Reglerna om 
intyg och om överförande och ingivande av vissa handlingar framgår 
direkt av förordningen och kräver inte några kompletterande regler. 

Liksom enligt 2003 års Bryssel II-förordning gäller enligt artikel 
27.3 i 2019 års Bryssel II-förordning att ett återlämnande inte får 
vägras på grundval av artikel 13 första stycket b i 1980 års Haagkon-
vention om lämpliga åtgärder har vidtagits för att garantera barnets 
skydd efter återlämnandet. Det förtydligas i den nya förordningen 
att det antingen är den part som ansöker om återlämnande som ska 
lägga fram tillräcklig bevisning om att åtgärder vidtagits för att 
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garantera barnets skydd eller att domstolen på annat sätt finner att 
så är fallet. Exempel på detta är att en domstol beslutat om att 
förbjuda sökanden att närma sig barnet, att det finns ett interimis-
tiskt beslut som gör det möjligt för barnet att stanna hos en bort-
förande förälder som har faktisk vårdnaden till dess att vårdnads-
frågan avgjorts eller att det klarläggs att det finns sjukvård tillgänglig 
för barn som har behov av behandling (se skäl 45 i ingressen). Det 
har tidigare ansetts att det är möjligt att med stöd av socialtjänstlagen 
och lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga vidta ade-
kvata åtgärder till skydd för ett barn som riskerar att fara illa efter en 
återflyttning till Sverige (prop. 2007/08:98 s. 34). I skälen till förord-
ningen har exemplen en delvis annan inriktning än de resonemang 
som fördes i de tidigare förarbetena. Det kan mot bakgrund av vad 
som förs fram i skälen konstateras att det finns möjligheter i svensk 
rätt att besluta om kontaktförbud enligt lagen (1988:688) om kon-
taktförbud. Dessutom kan interimistiska åtgärder beslutas i ett mål 
om vårdnad som handläggs här. Det behövs alltså inte några särskilda 
kompletterande svenska regler om detta. 

Barns delaktighet i återlämnandeförfaranden behandlas särskilt i 
avsnitt 6. 
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9 Placering av ett barn �ver
landsgränserna

F�rslag: En fråga om godkännande av en placering av ett barn i
Sverige enligt 2019 års Bryssel II-f�rordning ska pr�vas av social-
nämnden i den kommun där barnet avses bli placerat.

Skälen f�r f�rslaget

Placeringav ett barn enligt 2019 årsBryssel II-f�rordning

Tidigare var det i det närmaste uteslutet att placera barn och ungdo -
mar i utlandet. På motsvarande sätt har utländska placeringar i Sve-
rige varit ovanliga. Genom 2003 års Bryssel II-f�rordning och 1996
års Haagkonvention inf�rdes regler om placering av barn i andra län-
der, och det har med tiden blivit vanligare att placeringar sker här.
Även 2019 års Bryssel II-f�rordning innehåller bestämmelser f�r att
underlätta en placering av ett barn i ett annat land. F�r att en pla-
cering ska kunna genomf�ras på ett bra sätt krävs det flera �vervä -
ganden, bl.a. om vilket hem som är lämpligt, hur vården kan ordnas
och hur uppf�ljning och tillsyn ska säkerställas. Även frågan om vem
som ska stå f�r kostnaderna under placeringen aktualiseras.

Enligt 2003 års Bryssel II-f�rordning ska en placering av ett barn
i en annan medlemsstat f�regås av samråd med och godkännande av
myndighet i den medlemsstaten, om medlemsstaten f�reskriver det
vid placering av barn inom landet (artikel 56.1 och 56.2). Enligt
svensk rätt krävs det att socialnämnden lämnar ett godkännande till
att en utländsk myndighet placerar ett barn i Sverige. I 6 kap. 11 a
och b §§ socialtjänstlagen anges f�rutsättningarna f�r socialnämn -
den att godkänna en placering av ett barn i Sverige respektive placera
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ett barn i ett annat land. För att undvika tvekan föreskrivs det i 6 § 
första stycket i 2008 års kompletteringslag att en fråga om 
godkännande av en placering av ett barn i Sverige enligt förord-
ningen prövas av en nämnd som fullgör uppgifter inom social-
tjänsten i den kommun där barnet avses bli placerat. Även samråd 
sker med den nämnden. 

En nyhet i 2019 års Bryssel II-förordning är att det föreskrivs i 
förordningen att en placering alltid ska föregås av ett godkännande. 
Detta stämmer väl överens med vad som gäller enligt svensk rätt som 
alltså förutsätter myndighetsbeslut när ett barn ska placeras utanför 
det egna hemmet. Bestämmelsen i 2008 års kompletteringslag om 
vilken myndighet som ska göra prövningen bör flyttas över till den 
nya kompletteringslagen, men då avse godkännanden enligt 2019 års 
Bryssel II-förordning. Det är i den nya bestämmelsen tillräckligt att 
föreskriva vad som gäller för socialnämnd, eftersom det begreppet 
även omfattar uppgifter inom socialtjänsten som kommunfullmäk-
tige bestämt ska fullgöras av annan nämnd eller andra nämnder (se 
2 kap. 4 § andra stycket socialtjänstlagen).   

Även om frågan om godkännande regleras direkt i den nya 
förordningen, kan placeringar över nationsgränserna också ske en-
ligt 1996 års Haagkonvention. Mot den bakgrunden bör socialtjänst-
lagens godkännandereglering, som i sak är förenlig med den som 
finns i Bryssel II-förordningen, finnas kvar. 

Däremot finns det inte längre anledning att som i 2008 års 
kompletteringslag föreskriva med vilken nämnd samråd ska ske, 
eftersom något samråd – som ju syftat till att klarlägga om ett god-
kännande krävts för placering av ett barn i landet – inte förutsätts 
ske enligt den nya förordningen. 

I 2019 års Bryssel II-förordning anges det uttryckligen att en 
placering hos en förälder inte omfattas av förordningens regler. 
Även denna reglering stämmer väl överens med det som gäller enligt 
svensk rätt. Av 6 kap. 6 § socialtjänstlagen framgår nämligen mot-
satsvis att det inte krävs något medgivande eller beslut om vård från 
socialnämnden vid en placering i ett enskilt hem som tillhör någon 
av barnets föräldrar. Det behövs alltså inte göras någon ändring i 
socialtjänstlagen med anledning av förtydligandet i förordningen. 
Det finns en möjlighet för medlemsstater att meddela till kommis-
sionen att något godkännande inte krävs för placeringar inom deras 
territorium hos vissa andra kategorier av nära släktingar (artikel 
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82.2). Varje placering utanför det egna hemmet förutsätter enligt 
bestämmelserna i 6 kap. socialtjänstlagen en utredning och ett med-
givande eller ett beslut av en socialnämnd. Det saknas anledning att 
hantera placeringar över landsgränserna annorlunda. Något medde-
lande om att godkännande inte ska krävas vid placeringar av det slag 
som nämns i förordningen bör alltså inte lämnas till kommissionen. 

Förutsättningarna för ett godkännande till en placering ska 
kunna lämnas kommer även fortsättningsvis att vara upp till de en-
skilda medlemsstaterna att bestämma. Enligt 2019 års Bryssel II-
förordning finns det också ett uttryckligt utrymme för varje med-
lemsstat att antingen bevilja eller avslå en begäran om placering (se 
artikel 82.6). Om socialnämnden har lämnat ett godkännande till en 
placering av ett barn här i landet, ska det utländska placeringsbeslutet 
normalt erkännas (se artikel 39.1 f). När barnet har kommit till 
Sverige bereds vårdfrågan som ett motsvarande svenskt beslut om 
vård utanför det egna hemmet. Vad som gäller för sådan vård tilläm-
pas alltså. Uppföljning sker på samma sätt som för en inhemsk pla-
cering och omfattar den unges hälsa, utveckling, sociala beteende 
och skolgång samt relation till anhöriga och andra närstående. Även 
tillsyn över en placering som beslutats av en utländsk myndighet 
genomförs på motsvarande sätt som för en placering som beslutats 
av socialnämnden. (Jfr prop. 2011/12:85 s. 45–47.) 

En grundläggande förutsättning för att socialnämnden ska kunna 
godkänna en placering i Sverige eller besluta om placering i utlandet 
är enligt 6 kap. 11 a § 1 och 6 kap. 11 b § 1 socialtjänstlagen att 
placeringen är bäst för barnet, särskilt med beaktande av barnets 
anknytning till Sverige respektive det andra landet. Utgångspunkten 
för bedömningen av om en placering här är bäst för barnet bör alltså 
vara barnets anknytning till Sverige, såsom att barnet har sociala 
kontakter med föräldrar eller släktingar här eller har sin nationella 
eller kulturella bakgrund här. Motsvarande gäller vid en placering i 
utlandet (se prop. 2011/12:85 s. 46). Detta synsätt stämmer väl öve-
rens med det som anges i den nya förordningen om vikten av att 
respektera barnets identitet och att upprätthålla kontakten med 
föräldrarna eller andra anhöriga (skäl 83 och 84 i ingressen). 

Av 6 kap. 11 a § 2 och 6 kap. 11 b § 2 socialtjänstlagen framgår att 
en ytterligare förutsättning för godkännande av en placering här eller 
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beslut om placering i utlandet är att barnets inställning till place-
ringen så långt det är möjligt har klarlagts. Denna reglering 
behandlas närmare i avsnitt 6.  

En ytterligare förutsättning för socialnämndens godkännande är, 
enligt 6 kap. 11 a § 3 och 6 kap. 11 b § 3 socialtjänstlagen, att vård-
nadshavaren och, om barnet fyllt 15 år, barnet samtycker till åtgär-
den. Ett tvångsomhändertagande är i sig en ingripande åtgärd och 
det har av bl.a. detta skäl inte ansetts lämpligt att ta emot eller i 
utlandet placera ett tvångsomhändertaget barn (se prop. 2011/12:85 
s. 48). Det saknas skäl att nu göra en annan bedömning och regle-
ringen bör därför finnas kvar. När det gäller de återstående punkter-
na i 6 kap. 11 a och 11 b §§ socialtjänstlagen finns det inte heller 
något behov av ändringar eller kompletteringar med anledning av 
den nya förordningen. 

Tidsfrister 

I 2003 års Bryssel II-förordning regleras förfarandet för ett godkän-
nande av den anmodade medlemsstatens nationella lag. Även om ut-
gångspunkten är densamma enligt artikel 82.7 i 2019 års Bryssel II-
förordning, införs det vissa gemensamma regler. En praktiskt viktig 
nyhet är den tidsfrist om tre månader inom vilken den anmodade 
medlemsstaten ska översända sitt avgörande om att bevilja eller vägra 
ett godkännande. Möjlighet till förlängning av tidsfristen finns vid 
exceptionella omständigheter (artikel 82.6). Vidare anges det ut-
tryckligen att en rapport med viss information om barnet, skälen för 
placeringen eller vården och finansieringen ska åtfölja en begäran om 
godkännande (artikel 82.1). 

Den gällande tidsfristen för utredning om en placering av ett barn 
inom Sverige från en medlemsstat i EU eller en konventionsstat 
enligt 1996 års Haagkonvention finns i 11 kap. 2 § socialtjänstlagen. 
I paragrafen anges att en utredning av om socialnämnden behöver 
ingripa till ett barns skydd eller stöd ska bedrivas skyndsamt och vara 
slutförd senast inom fyra månader. Om det finns särskilda skäl, får 
socialnämnden besluta att förlänga utredningen för viss tid. Genom 
den nya regleringen i 2019 års Bryssel II-förordning kommer alltså 
en kortare tidsfrist att gälla för placeringar av barn inom EU i 
jämförelse med inhemska placeringar eller en placering enligt 1996 
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års Haagkonvention. Bryssel II-förordningens reglering kommer att 
vara direkt tillämplig och kräver alltså inte i sig någon lagreglering. 
Det bör dock införas en upplysningsbestämmelse i 11 kap. 2 § 
socialtjänstlagen om att särskilda bestämmelser finns i artikel 82.6 i 
2019 års Bryssel II-förordning.  

De skilda tidsfristerna får ses mot bakgrund av att det med en 
begäran från en annan medlemsstat om godkännande att placera ett 
barn här i Sverige enligt 2019 års Bryssel II-förordning ska följa en 
rapport om barnet. Av rapporten ska skälen för den placering eller 
vård som föreslås för barnet redan framgå, liksom bl.a. information 
om planerad finansiering och annan information som medlemsstaten 
anser vara relevant. Förutsättningarna för socialtjänstens utred-
ningsarbete ser därmed olika ut beroende på om det rör sig om en 
inhemsk placering eller mottagande av ett barn för placering från en 
annan medlemsstat. Med hänsyn till att en stor del av informationen 
redan bör framgå av rapporten kan det antas att arbetet i det senare 
fallet kommer att vara mer begränsat. Till detta ska läggas att det 
förväntas vara fråga om förhållandevis få placeringar inom EU. 

Informationsutbyte och överenskommelser med annan medlemsstat 

En centralmyndighet i en medlemsstat till vilken ett visst barn har 
en nära anknytning har enligt 2019 års Bryssel II-förordning en 
möjlighet att informera en domstol eller annan behörig myndighet i 
en annan medlemsstat som överväger att placera detta barn om 
denna anknytning (artikel 82.3). I ett skäl i ingressen anges ytterli-
gare exempel på hur ett informationsutbyte om ett barns anknytning 
till en viss medlemsstat kan ske, däribland möjligheten för en myn-
dighet i en medlemsstat att begära information om barnets anhöriga 
i en annan medlemsstat (skäl 84 i ingressen). 

Det bedöms inte behövas någon nationell reglering om central-
myndighetens informationsutbyte vid placeringar. Det står givetvis 
centralmyndigheten fritt att på lämpligt sätt och inom ramen för 
förordningens bestämmelser inför en annan medlemsstats beslut om 
placering dela med sig av information till denna medlemsstat om att 
det t.ex. finns en nära anhörig i Sverige (se även avsnitt 10). 
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I artikel 82.8 i 2019 års Bryssel II-förordning anges det att inget i 
förordningen hindrar centralmyndigheter eller behöriga myndighe-
ter från att ingå eller upprätthålla överenskommelser som underlät-
tar förfarandet med myndigheterna i en annan medlemsstat. Av 
6 kap. 11 b § 4 socialtjänstlagen framgår att det är en förutsättning 
för en placering i utlandet att socialnämnden genom en överenskom-
melse med den behöriga myndigheten i det land där barnet ska pla-
ceras har gjort det möjligt att följa upp placeringen. Regleringen 
bedöms vara förenlig med 2019 års Bryssel II-förordning. Någon 
annan reglering av överenskommelser av det slag som nämns i 
förordningen finns inte i svensk rätt. 
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F�rslag: Regeringskansliet (Utrikesdepartementet) ska vara cen-
tralmyndighet enligt 2019 års Bryssel II-f�rordning. Centralmy -
digheten ska bistå vid tillämpningen av 2019 års Bryssel II-
f�rordning och ha de uppgifte r som f�reskrivs f�r centralmyn -
digheter i den f�rordningen.

Socialnämnden ska rapportera om ett barns situation enligt
2019 års Bryssel II-f�rordning. Nämnden ska också samla in upp-
lysningar eller underlag och uttala sig om en f�rälders, anh�rigs
eller annan persons lämplighet att ta hand om barnet i enlighet
med vad som framgår av f�rordningen.

En ans�kan om biträde i ett enskilt ärende om f�räldraansvar
och andra meddelanden till den svenska centralmyndigheten ska
vara på svenska eller engelska eller åtf�ljas av en �versättning till
något av dessa språk.

Skälen f�r f�rslaget: I flera internationella instrument med regler
till skydd f�r barn finns det samarbetssystem med centralmyndig -
heter. Genom 2003 års Bryssel II-f�rordning upprättades mellan
EU:s medlemsstater ett samarbete mellan centralmyndigheter i frå-
gor om f�räldraansvar. Till huvuddragen är regleringen av samarbe-
tet i den nya f�rordningen intakt. Den innebär att centralmyndighe -
terna enligt 2019 års Bryssel II-f�rordning har både uppgifter som
är mer allmänna till sin karaktär, såsom att lämna information om
nationell lagstiftning (artikel 77), och särskilda uppgifter som är in-
riktade på att bistå i enskilda ärenden (artiklarna 78–81). Dessutom
har centralmyndigheten uppgifter vid placering av barn i en annan
medlemsstat (artikel 82). I artikel 87 finns det regler om insamling
och �versändande av information, som i stor utsträckning ber�r cen-
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tralmyndigheterna. I förordningen finns också regler om central-
myndigheternas kostnader och om möten mellan dem (artiklarna 83 
och 84). Frågan om placering av barn över landsgränserna behandlas 
särskilt i avsnitt 9. 

Det anges i artikel 76 i 2019 års Bryssel II-förordning att varje 
medlemsstat ska utse en eller flera centralmyndigheter med uppgift 
att bistå vid tillämpningen av denna förordning i frågor om föräldra-
ansvar. Enligt 2 § i 2005 års kompletteringsförordning är Regerings-
kansliet (Utrikesdepartementet) centralmyndighet enligt 2003 års 
Bryssel II-förordning. En centralmyndighet måste utses även enligt 
2019 års Bryssel II-förordning. På motsvarande sätt som vid tillämp-
ning av 2003 års Bryssel II-förordning, Europarådskonventionen 
samt 1980 och 1996 års Haagkonventioner bör Utrikesdepartemen-
tet vara svensk centralmyndighet. Kontaktuppgifter till centralmyn-
digheten ska meddelas till Europeiska kommissionen (artikel 
103.1 f). 

I artikel 76 i 2019 års Bryssel II-förordning sägs det också att var-
je medlemsstat ska ange centralmyndighetens materiella befogenhe-
ter. Denna regel finns även i 2003 års Bryssel II-förordning. Det är i 
det ljuset 3 § i 2005 års kompletteringsförordning ska förstås. Där 
anges vilken centralmyndigheten har vid tillämpningen av 2003 års 
Bryssel II-förordning. En motsvarande reglering för 2019 års Brys-
sel II-förordning bör tas in i den nya kompletteringsförordningen.  

En skillnad i förhållande till 2003 års Bryssel II-förordning är att 
den nya förordningen är mer utförlig när det gäller vilka uppgifter 
som centralmyndigheterna ska utföra. Avsikten är att ett tydliggö-
rande av myndigheternas ansvar i olika situationer ska underlätta 
samarbetet dem emellan. I den nya förordningen förtydligas också 
när en person med föräldraansvar kan begära biträde i ett enskilt 
ärende (artikel 78). Som utgångspunkt ska en begäran om biträde i 
ett enskilt ärende förmedlas mellan centralmyndigheterna i respek-
tive medlemsstat. En person med föräldraansvar som t.ex. vill ha in-
formation i samband med en ansökan om erkännande eller verk-
ställighet av ett avgörande i en annan medlemsstat får därför vända 
sig till centralmyndigheten i sin egen medlemsstat som sedan ska 
förmedla denna begäran till centralmyndigheten i den andra med-
lemsstaten. I 11 § i 2005 års kompletteringsförordning finns det en 
regel som står i strid med dessa intentioner. Enligt paragrafen ska 
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centralmyndigheten nämligen verka för att framställningar och med-
delanden enligt Bryssel II-förordningen i de fall där det är möjligt 
sänds direkt till en behörig myndighet utan förmedling av central-
myndigheten. Av angivna skäl bör paragrafen inte föras över till den 
nya kompletteringsförordningen. 

I 2019 års Bryssel II-förordning finns det en ny regel som före-
skriver att en centralmyndighet under vissa förutsättningar ska bi-
träda med att ta reda på var ett barn befinner sig (artikel 79 a). Be-
stämmelsen har förlagor i artikel 5.1 a i Europarådskonventionen, 
artikel 7 andra stycket a i 1980 års Haagkonvention och artikel 31 c 
i 1996 års Haagkonvention. För att lokalisera ett barn som är för-
svunnet i Sverige brukar centralmyndigheten bl.a. kontakta Skatte-
verket, Polismyndigheten och Migrationsverket, liksom i vissa fall 
sociala myndigheter i de områden där barnet kan tänkas vistas. Det 
finns alltså redan en i de flesta fall väl fungerande rutin (jfr SOU 
2005:111 s. 260). Det finns inte skäl att föreslå några särskilda be-
stämmelser om detta utöver vad som följer av den föreslagna allmän-
na regleringen att centralmyndigheten ska ha de uppgifter som 
föreskrivs för centralmyndigheter i Bryssel II-förordningen.  

I 2019 års Bryssel II-förordning är regleringen om informations-
skyldighet mer utvecklad. Den gäller när barnet har eller har haft 
hemvist i en viss medlemsstat eller när barnet befinner sig eller har 
befunnit sig där (artikel 80). Skyldigheten gäller för centralmyndig-
heten direkt eller för domstolar, behöriga myndigheter eller andra 
organ. Regleringen hänger nära ihop med artikel 87 om insamling 
och översändande av information (se avsnitt 11). Det finns behov av 
att tydliggöra vilken myndighet som ska ha möjlighet att handlägga 
dessa frågor, bl.a. rapportering om ett barns situation på begäran av 
en utländsk myndighet (artikel 80.1 a i). En sådan begäran kan kräva 
att information om ett visst barn samlas in och sammanställs 
(artiklarna 80.1 och 87.3). Behovet av förtydligande gäller också vil-
ken myndighet som ska tillhandahålla eventuell övrig information 
som är relevant i förfaranden i frågor om föräldraansvar i den anmo-
dade medlemsstaten, särskilt angående situationen för en förälder, 
anhörig eller annan person som kan vara lämplig att ta hand om 
barnet, om detta krävs med hänsyn till barnets situation (artikel 
80.1 b). Socialnämnden har när det gäller 1996 års Haagkonvention 
ansetts ha bäst förutsättningar att utföra motsvarande uppgifter, 
framför allt därför att det finns en nära koppling till övriga uppgifter 
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som nämnden utför (jfr prop. 2011/12:85 s. 35). Det bör tydliggöras 
i den nya kompletteringslagen att socialnämnden har ett ansvar även 
enligt Bryssel II-förordningen. En skillnad i förhållande till 1996 års 
konvention är att bestämmelserna i Bryssel II-förordning är obliga-
toriska och inte fakultativa. Denna skillnad bör återspeglas i lagtex-
ten (jfr 4 § lagen om 1996 års Haagkonvention).  

Enligt artikel 80.1 c får den svenska centralmyndigheten efter en 
motiverad framställning från en utländsk myndighet begära att dom-
stolen eller den behöriga myndigheten i Sverige överväger om åtgär-
der måste vidtas till skydd för ett barns person eller egendom. Detta 
har när det gäller 1996 års Haagkonvention bedömts ligga inom 
socialnämndens allmänna uppdrag (2 kap. 1 § socialtjänstlagen). So-
cialnämnden får på samma sätt som om nämnden mottagit en an-
mälan från en svensk myndighet eller en privatperson ta ställning till 
om barnets situation kräver att åtgärder vidtas. Det har i fråga om 
1996 års konvention inte ansetts finnas skäl att ha en särskild lagregel 
om detta. Det finns inte anledning att göra någon annan bedömning 
med anledning av motsvarande reglering i 2019 års Bryssel II-förord-
ning. 

Enligt artikel 80.1 a ii och 80.1 a iii ska en rapport också utarbetas 
och tillhandahållas om varje pågående förfarande eller avgörande om 
föräldraansvar för barnet. Bestämmelserna är inte nya utan har sin 
motsvarighet i artikel 55 a ii och 55 a iii i 2003 års Bryssel II-
förordning. Centralmyndigheten samlar redan i dag in och utbyter 
information med berörda myndigheter. Det finns ingen särskild reg-
lering om detta utan har ansetts framgå av den allmänna regleringen 
i 3 § i 2005 års kompletteringsförordning om centralmyndighetens 
skyldigheter (jfr även 2 § 4 förordningen om erkännande och 
verkställighet av utländska vårdnadsavgöranden m.m. och om över-
flyttning av barn). På motsvarande sätt får den allmänna regleringen 
av centralmyndighetens skyldigheter i den nya kompletterings-
förordningen anses omfatta de aktuella uppgifterna. En tidsfrist om 
tre månader gäller för översändandet av den information som 
regleras i artikel 80.1, dvs. för i första hand socialnämndernas och 
centralmyndighetens handläggning av en utländsk begäran om infor-
mation. Vid exceptionella omständigheter kan tidsfristen utsträckas 
(artikel 80.4). För socialnämndens del är situationen jämförbar med 
att en domstol uppdrar åt en socialnämnd att göra en utredning i ett 
mål eller ärende om vårdnad, boende eller umgänge enligt 
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föräldrabalken. Domstolen får då bestämma en viss tid inom vilken 
utredningen ska vara slutförd (6 kap. 19 § tredje stycket föräldra-
balken). I förarbetena anges att en handläggningstid på tre–fyra 
månader ofta kan vara ett riktmärke för vad som är rimligt (prop. 
1990/91:8 s. 66), dvs. en tidsram som ligger nära den som gäller 
enligt Bryssel II-förordningen. Skyldigheten att översända infor-
mationen inom angiven tid följer direkt av Bryssel II-förordningen 
och kräver ingen kompletterande bestämmelse. 

En nyhet i 2019 års Bryssel II-förordning är att det finns en 
skyldighet för domstol eller annan behörig myndighet att under 
vissa förutsättningar förmedla information till en annan medlems-
stats myndigheter om att ett barn är i fara och i förekommande fall 
också om sådana skyddsåtgärder som kan ha vidtagits beträffande 
barnet (artikel 80.2). Det finns en motsvarande skyldighet enligt 
1996 års Haagkonvention (artiklarna 34 och 36). Det finns vidare en 
liknande anmälnings- och upplysningsskyldighet för vissa myndig-
heter och yrkesverksamma i 14 kap. 1 § socialtjänstlagen, som gäller 
inom Sverige. Den anmälnings- och upplysningsskyldigheten är mer 
vidsträckt än förordningens bestämmelse genom att den inte är be-
gränsad till att gälla när barnet utsätts för allvarlig fara. Å andra sidan 
kan underrättelseskyldigheten enligt förordningen komma att om-
fatta även andra myndigheter än de som avses i socialtjänstlagen. 
Upplysningen kan också avse en redan vidtagen åtgärd. Det får kon-
stateras att förordningen inför en skyldighet för myndigheterna att 
underrätta utländska myndigheter i fall då barnet är utsatt för all-
varlig fara, medan möjligheten att lämna upplysningar rent allmänt 
kvarstår. Myndigheten i fråga bör kunna vända sig till central-
myndigheten för att få hjälp med att vidarebefordra informationen 
till behörig myndighet i den andra medlemsstaten. Någon komplet-
terande bestämmelse behövs inte. 

Enligt 6 § i 2005 års kompletteringsförordning ska central-
myndigheten tillhandahålla formulär för ansökan till myndigheten 
om biträde i ett enskilt ärende om föräldraansvar. Centralmyndig-
heten får ytterst sällan förfrågningar om sådana formulär. Ansök-
ningar görs inte heller på formulären utan är oftast egenhändigt 
författade av sökanden. Formulären fyller inget praktiskt behov och 
det föreslås därför att skyldigheten att tillhandahålla dem tas bort. 
Enligt 7 § ska ansökan och andra meddelanden till den svenska 
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centralmyndigheten vara avfattade på svenska eller engelska eller åt-
följas av en översättning till något av dessa språk. En i sak mot-
svarande bestämmelse bör föras över till den nya komplet-
teringsförordningen. Information om vilka språk som godtas bör 
meddelas till kommissionen (se artiklarna 80.3, 81.2 och 82.4). 

I 13 § i 2005 års kompletteringsförordning finns det regler om 
hur centralmyndigheten ska agera vid en underrättelse enligt artikel 
11.7 i 2003 års Bryssel II-förordning om att en domstol i en annan 
medlemsstat har beslutat att inte återlämna ett olovligen bortfört 
eller kvarhållet barn. I 2019 års Bryssel II-förordning är förfarandet 
som följer på en vägran att återlämna ett barn enligt 1980 års Haag-
konvention mera utförligt reglerat. Vilken myndighet som ska agera 
och vilka handlingar som ska sändas till vem framgår med tillräcklig 
tydlighet direkt av 2019 års Bryssel II-förordning. Paragrafen bör 
därför inte föras över till den nya kompletteringsförordningen. 
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11 Sekretessoch behandling av
personuppgifter

F�rslag: Sekretess ska gälla f�r uppgift hos domstol om enskilds
personliga eller ekonomiska f�rhå llanden i ett mål eller ärende
enligt 2019 års Bryssel II-f�rordning, om den enskilde begär det
och det kan antas att någon närstående till denne lider skada eller
men om uppgiften r�js.

Sekretess ska också gälla hos centralmyndigheten f�r uppgift
om enskilds personliga eller ekonomiska f�rhållanden i ett ärende
enligt 2019 års Bryssel II-f�rordning, 1980 och 1996 års Haag -
konventioner eller Europarådskonventionen, om det står klart att
uppgiften kan r�jas utan att den enskilde eller någon närstående
till denne lider skada eller men om uppgiften r�js. Den tystnads -
plikt som f�ljer av denna sekretess ska ha f�reträde framf�r rätten
att meddela och offent ligg�ra uppgifter.

F�r uppgift i en allmän handling ska sekretessen gälla i h�gst
sjuttio år.

Skälen f�r f�rslaget

Sekretesshos domstol

I 2003 års Bryssel II-f�rordning f�reskrivs att samarbete mellan
centralmyndigheterna, däribland direkt eller indirekt informations -
utbyte, ska ske i enlighet med den lagstiftning som gäller f�r med-
lemsstaten i fråga om skydd av personuppgifter (artikel 55). Av
36 kap. 1 § andra stycket 4 offentlighets- och sekretesslagen
(2009:400) framgår att sekretess ska gälla f�r uppgift hos domstol
om enskilds personliga eller ekonomiska f�rhållanden i mål eller
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ärenden enligt 2003 års Bryssel II-förordning eller ärenden enligt 8 § 
i 2008 års kompletteringslag, om den enskilde begär det och det kan 
antas att den enskilde lider skada eller men om uppgiften röjs. Ett 
s.k. rakt skaderekvisit gäller alltså, vilket innebär en presumtion för 
att uppgifterna är offentliga. Sekretesstiden för uppgift i en allmän 
handling är begränsad till högst sjuttio år. I förarbetena till bestäm-
melsen konstateras att i de allra flesta fall kommer uppgifter som har 
överförts från utlandet att omfattas av samma sekretess som upp-
gifter som har lämnats in av myndigheter eller enskilda som finns 
här i landet. Det kunde dock uppstå situationer där uppgifter som 
ges in till en svensk domstol från utlandet inte omfattades av 
sekretess. Så kund vara fallet i t.ex. ett ärende om 
verkställbarhetsförklaring av ett utländskt avgörande eller ett mål 
där behörighet överförs från en utländsk domstol till en domstol här 
i landet. Ett annat exempel som tas upp är ärenden om tillfälliga 
åtgärder enligt artikel 20 i 2003 års Bryssel II-förordning. Det 
infördes därför ett sekretesskydd (se prop. 2011/12:85 s. 50 och 51). 

I artikel 86 i 2019 års Bryssel II-förordning regleras samarbetet 
och kontakten mellan domstolarna. Vid tillämpningen av förord-
ningen får domstolarna samarbeta och ha direkt kontakt med eller 
begära information från varandra förutsatt att kontakten beaktar 
parternas processuella rättigheter och informationens konfidentia-
litet. Det kan gälla kontakt inför beslut om överföring av behörighet 
eller erkännande och verkställighet. Det kan även gälla information 
inför beslut om tillfälliga åtgärder eller information om pågående 
förfaranden vid tillämpning av litispendensreglerna. Det finns ett be-
hov av en primär sekretessbestämmelse som träffar de fall som ak-
tualiseras enligt 2019 års Bryssel II-förordning. Det kan dock kon-
stateras att ärenden om verkställbarhetsförklaring inte längre är ak-
tuella enligt 2019 års Bryssel II-förordning. I stället kommer det att 
finnas särskilda vägransförfaranden som – liksom dagens ärenden 
om verkställbarhetsförklaring – prövas i domstol. Denna skillnad 
kräver i sig inte någon ändring av sekretessbestämmelserna. Vad som 
dock krävs är en följdändring i 36 kap. 1 § andra stycket 4 offentlig-
hets- och sekretesslagen av innebörd att hänvisningen till 2003 års 
Bryssel II-förordning ersätts av en hänvisning till 2019 års Brys-
sel II-förordning. 

I vissa fall kommer frågor om uppskjutande och vägran enligt 
2019 års Bryssel II-förordning att aktualiseras inom ramen för ett 
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ärende om verkställighet enligt 21 kap. föräldrabalken. Dessa fall 
omfattas av den särskilda sekretessbestämmelsen i 36 kap. 1 § andra 
stycket 2 offentlighets- och sekretesslagen. Någon särskild reglering 
krävs alltså inte för dessa fall. 

I dag anges i offentlighets- och sekretesslagen särskilt ärenden 
enligt 8 § i 2008 års kompletteringslag om tillfälliga åtgärder i fråga 
om vårdnad, boende, umgänge eller förmyndarskap. Den föreskrif-
ten kan tas bort, eftersom sådana ärenden kommer att kunna hand-
läggas i Sverige enligt artikel 15 i 2019 års Bryssel II-förordning. 
Därmed kommer de att omfattas av den allmänna hänvisningen till 
denna förordning som alltså föreslås i offentlighets- och sekretess-
lagen. 

Behandling av personuppgifter 

I artikel 87 i 2019 års Bryssel II-förordningen finns det nya regler 
om vad som gäller för insamlande och översändande av information 
mellan centralmyndigheterna. Reglerna behandlas särskilt i av-
snitt 10. 

I artikel 87.2 föreskrivs vad som ska gälla för behandlingen av 
personuppgifter. En mellanhand, domstol eller behörig myndighet 
till vilken information har översänts enligt förordningen får endast 
använda den för tillämpningen av förordningen. Europaparlamentets 
och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april om skydd för 
fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter 
och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av 
direktiv 95/46/EG (dataskyddsförordningen) är tillämplig på myn-
digheternas behandling av personuppgifter vid tillämpningen av 
2019 års Bryssel II-förordning (se skäl 87 i ingressen till 2019 års 
Bryssel II-förordning). I skälet pekas på ett undantag från data-
skyddsförordningen som finns i 2019 års Bryssel II-förordning. För 
att inte äventyra utförandet av en begäran enligt förordningen, t.ex. 
en begäran om återlämnande av ett barn i enlighet med 1980 års 
Haagkonvention eller en begäran till en domstol om att överväga be-
hovet av att vidta tillfälliga åtgärder till skydd för barnets person eller 
egendom, får underrättelsen till den registrerade i enlighet med kra-
ven i artikel 14.1–14.4 i dataskyddsförordningen – t.ex. om uppgifter 
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som begärs för att lokalisera barnet – skjutas upp till dess att hand-
läggningen av den begäran eller ansökan för vilken informationen 
översänds har avslutats (se artikel 88 i 2019 års Bryssel II-förord-
ning). I skälet anges också att undantaget görs i överensstämmelse 
med dataskyddsförordningen (artikel 14.5 samt artikel 23.1 f, g, i och 
j). Detta bör, enligt samma skäl, inte hindra en mellanhand, en dom-
stol eller en behörig myndighet till vilken informationen har över-
sänts från att vidta åtgärder till skydd för barnet eller föranleda att 
sådana åtgärder vidtas om barnet riskerar att skadas eller om det 
finns tecken på en sådan risk. Bryssel II-förordningens reglering är 
alltså utformad med särskilt beaktande av relationen till dataskydds-
förordningen och kräver inga kompletterande svenska bestämmel-
ser. 

Översändande av uppgifter till utländska myndigheter 

För att en centralmyndighet ska kunna utföra de uppgifter som 
åligger den enligt 2019 års Bryssel II-förordning i fråga om översän-
dande av information kan den först behöva samla in informationen i 
fråga. Av förordningen framgår att den mellanhand, domstol eller 
behöriga myndighet som innehar eller är behörig att samla in in-
formation i sådana fall har en skyldighet att på begäran av central-
myndigheten tillhandahålla den information som krävs (artikel 
87.3). Det kan handla om att en socialnämnd på begäran av den sven-
ska centralmyndigheten vid Utrikesdepartementet ska tillhandahålla 
en rapport om barnets situation (artikel 80.1 a i; se avsnitt 10). När 
en socialnämnd fullgör sin skyldighet enligt Bryssel II-förordningen 
att samla in och sammanställa information om ett barn, är infor-
mationen som utgångspunkt skyddad av sekretess enligt 26 kap. 1 § 
offentlighets- och sekretesslagen. Motsvarande gäller när en social-
nämnd tar emot information enligt Bryssel II-förordningen. Efter-
som skyldigheten att lämna ut informationen följer av förordningen 
och den föreslagna kompletteringslagen, hindrar sekretess inte att 
uppgifterna lämnas till centralmyndigheten (se 10 kap. 28 § offent-
lighets- och sekretesslagen; jfr även prop. 2010/11:120 s. 33 och 34). 
Någon kompletterande bestämmelse om detta behövs inte. 

Centralmyndigheten har vidare en skyldighet att till en central-
myndighet som begärt informationen vidarebefordra information 
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som den innehar eller har samlat in. I praktiken blir det, när 
centralmyndigheten inte har informationen, fråga om att kontakta 
socialtjänsten i berörd kommun eller annan berörd myndighet för 
att få information. Centralmyndigheten ska vid behov (eng. as 
necessary) sända över den information som erhållits till den anmo-
dande centralmyndigheten i enlighet med nationell lag och natio-
nella förfaranden (artikel 87.4). Enligt 8 kap. 3 § 1 offentlighets- och 
sekretesslagen får sekretessbelagda uppgifter lämnas ut till den 
utländska myndigheten om det finns en särskild föreskrift om det i 
lag eller förordning. Som lag räknas i detta avseende även en EU-
förordning (se Lenberg m.fl., Offentlighets- och sekretesslagen, 
kommentaren till 8 kap. 3 §, 2020-02-04). Uppgift får vidare enligt 
8 kap. 3 § 2 offentlighets- och sekretesslagen lämnas i sådana fall då 
uppgiften i motsvarande situation skulle få lämnas till en svensk 
myndighet. En förutsättning enligt denna punkt är att det enligt den 
utlämnande myndighetens prövning står klart att det är förenligt 
med svenska intressen att uppgiften lämnas till den utländska myn-
digheten. 

Det kan alltså inte anses krävas någon särskild sekretessbrytande 
bestämmelse för centralmyndigheten ska kunna uppfylla sina skyl-
digheter enligt 2019 års Bryssel II-förordning. Någon särskild sek-
retessbrytande bestämmelse har inte heller ansetts krävas vid 
tillämpning av 2003 års Bryssel II-förordning eller 1996 års Haag-
konvention (jfr även prop. 2010/11:120 s. 34). 

Vilket sekretesskydd som en uppgift har i en annan medlemsstat 
än Sverige bedöms enligt den andra medlemsstatens sekretessregler. 
Det står dock klart att Sverige har en jämförelsevis långtgående 
offentlighet. Om en uppgift vidarebefordras, kan den många gånger 
förväntas vara sekretesskyddad i större utsträckning i den andra 
medlemsstaten än den är här. 

Sekretess hos centralmyndigheten 

Regeringskansliet (Utrikesdepartementet) är som tidigare nämnts 
centralmyndighet enligt 2003 års Bryssel II-förordning och föreslås 
vara det även enligt 2019 års förordning. Det finns i dag inte någon 
särskild sekretessbestämmelse som är direkt tillämplig hos central-
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myndigheten i ärenden enligt Bryssel II-förordningen. När Utrikes-
departementet får in en begäran om att ta del av uppgifter i ärenden 
enligt förordningen är det i första hand sekretessbestämmelsen i 
36 kap. 7 § offentlighets- och sekretesslagen (konsulär sekretess) 
som kan bli tillämplig. Enligt denna bestämmelse gäller sekretess hos 
Utrikesdepartementet och inom utrikesrepresentationen för uppgift 
i ärende om ekonomiskt bistånd, biträde i rättslig angelägenhet eller 
utredning eller annat liknande bistånd åt en enskild, om det kan antas 
att den enskilde eller någon närstående till denne lider skada eller 
men om uppgiften röjs. 

Centralmyndighetens uppgifter enligt förordningen innefattar 
bl.a. att under vissa förutsättningar biträda med att ta reda på var ett 
barn befinner sig och att rapportera om ett barns situation på be-
gäran av en utländsk myndighet. I dessa fall blir det som regel inte 
fråga om biträde eller bistånd åt en enskild. De uppgifter som cent-
ralmyndigheten får del av genom kontakter med svenska eller ut-
ländska myndigheter kan då inte skyddas med stöd av den konsulära 
sekretessen. Det är ofta fråga om uppgifter från socialtjänsten som 
har ett relativt starkt sekretesskydd enligt 26 kap. offentlighets- och 
sekretesslagen. Sekretessen gäller dock endast inom socialtjänsten 
och överförs inte till Utrikesdepartementet när uppgifterna lämnas 
till centralmyndigheten. Det bör därför föreslås en primär sekretess-
bestämmelse som är tillämplig hos centralmyndigheten. Inom 
socialtjänsten gäller enligt 26 kap. 1 § offentlighets- och sekretess-
lagen ett omvänt skaderekvisit, vilket innebär en presumtion för 
sekretess. Uppgifterna som lämnas till centralmyndigheten kommer 
nästan uteslutande från socialtjänsten och utländska sociala 
myndigheter och är ofta av integritetskänslig karaktär. Intresset av 
insyn i centralmyndighetens verksamhet får anses vara begränsat 
eftersom centralmyndigheten i huvudsak endast förmedlar informa-
tion mellan berörda utländska och svenska sociala myndigheter. De 
uppgifter som lämnas till centralmyndigheten bör därför omfattas av 
samma starka skydd som det som gäller inom socialtjänsten. Den 
föreslagna sekretessbestämmelsen innebär därmed att det gäller en 
presumtion för att uppgifterna är skyddade av sekretess.  Mot denna 
bakgrund, och i likhet med det som huvudsakligen gäller för samma 
slags uppgifter inom socialtjänsten, bör den tystnadsplikt som följer 
av sekretessbestämmelsen också ha företräde framför rätten att 
meddela och offentliggöra uppgifter. Det föreslås därför att en sådan 
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begränsning införs. Sekretessen bör på motsvarande sätt som i 
domstol gälla i högst sjuttio år även hos centralmyndigheten. 

Utrikesdepartementet är centralmyndighet även enligt 1980 och 
1996 års Haagkonventioner och Europarådskonventionen. Samma 
resonemang som för 2019 års Bryssel II-förordning gör sig gällande 
när det gäller behovet av en primär sekretessbestämmelse i ärenden 
enligt dessa konventioner. Sekretessbestämmelsen bör därför även 
gälla för uppgifter hos centralmyndigheten i ärenden enligt dessa 
konventioner. 

Förbud mot att i vissa fall lämna ut eller bekräfta information 

Enligt 2019 års Bryssel II-förordning får en centralmyndighet, 
domstol eller behörig myndighet inte lämna ut eller bekräfta infor-
mation som samlats in eller översänts enligt förordningen, om det 
skulle kunna äventyra barnets eller en annan persons hälsa, säkerhet 
eller frihet. Om en myndighet i en medlemsstat gör bedömningen 
att det finns en sådan risk, ska denna bedömning beaktas av myndig-
heterna i de andra medlemsstaterna. Detta gäller särskilt i fall av våld 
i nära relationer. Förbudet mot att lämna ut eller bekräfta infor-
mationen i fråga ska dock inte hindra en myndighet från att fullgöra 
sina skyldigheter enligt förordningen (artikel 89). 

En i princip likalydande bestämmelse finns i artikel 40 i 2007 års 
Haagkonvention (jfr även artikel 37 i 1996 års Haagkonvention). Be-
stämmelserna har inte föranlett några särskilda lagstiftningsåtgärder 
i samband med att Sverige tillträdde konventionerna. Artikeln i 2019 
års Bryssel II-förordning är direkt tillämplig och kräver inte heller 
några kompletterande svenska bestämmelser. 
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12 Övriga frågor

12.1 Intyg

F�rslag: En domstol eller annan myndighet ska, om någon begär
det, på en kopia av ett sådant avg�rande enligt 2019 års Bryssel-
f�rordning som har meddelats av myndigheten intyga att avg� -
randet är äkta.

Intyg enligt 2019 års Bryssel II-f�rordning utfärdas av den
domstol eller annan myndighet som har meddelat avg�randet.
Denna domstol eller myndighet beslutar också om rättelse av in-
tyg eller om återkallelse.

Innan domstolen beslutar i fråga om återkallelse av ett intyg
som har utfärdats med st�d av 2019 års Bryssel II-f�rordning ska
parterna få tillfälle att yttra sig, om det inte är obeh�vligt. Ett be-
slut i fråga om rättelse eller återkallelse av ett intyg som har ut-
färdats med st�d av f�rordning en ska inte få �verklagas.

Skälen f�r f�rslaget: Enligt 2019 års Bryssel II-f�rordning finns
det en skyldighet att på ans�kan av någon av parterna utfärda ett
intyg f�r olika avg�randen (se artiklarna 29, 36, 47, 49 och 66). In-
tygen utfärdas på olika bilagor som finns fogade till f�rordningen
(bilagorna I–IX). Intygen är standa rdiserade och syftar till att under -
lätta vid tillämpningen av f�rordningen.

Av artiklarna 31.1, 35.1, 35.2, 43.2, 46.1 och 65 framgår det att
parter som vill g�ra gällande ett avg�rande eller ans�ka om att det
ska verkställas ska ge in en kopia av avg�randet som uppfyller de
villkor som är n�dvändiga f�r att dess äkthet ska kunna fastställas. I
10 § f�rsta stycket i 2005 års kompletteringsf�rordning anges det att
en domstol eller annan myndighet ska, om någon begär det, på en
kopia av en dom eller ett beslut som har meddelats av myndigheten
intyga att avg�randet är äkta. Som framgår av de beskrivna artiklarna
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finns det ett fortsatt behov av en motsvarande bestämmelse när 2019 
års Bryssel II-förordning börjar tillämpas. Mot den bakgrunden bör 
den föras över till den nya kompletteringsförordningen.  

Av artikel 36.1 framgår att domstolen i en ursprungsstat på an-
sökan av någon av parterna ska utfärda ett intyg för olika avgöranden 
i äktenskapsmål, mål om föräldraansvar och mål om återlämnande av 
barn på formulären i bilagorna II–IV. Vilken domstol som utfärdar 
intygen ska meddelas till kommissionen enligt artikel 103. På mot-
svarande sätt ska en domstol utses som ska kunna rätta ett sådant 
intyg som innehåller ett fel eller saknar uppgifter (artikel 37). Det 
föreskrivs i artikel 47 att intyg för de privilegierade avgörandena på 
formulär i bilagorna V och VI ska utfärdas av den domstol som har 
meddelat avgörandet; däremot ska vilken domstol som får rätta eller 
återkalla ett sådant intyg meddelas till kommissionen (artikel 48). 
Dessutom ska meddelande lämnas till kommissionen om vilken 
domstol i ursprungsmedlemsstaten som enligt artikel 49 utfärdar in-
tyg på formuläret i bilaga VII om bristande eller begränsad verkställ-
barhet avseende ett privilegierat avgörande. Som artikel 48.2 måste 
uppfattas får denna domstol under vissa förutsättningar också rätta 
eller komplettera detta intyg. Ett meddelande ska vidare lämnas till 
kommissionen om vilken domstol eller myndighet som utfärdar ett 
intyg på formulären i bilagorna VIII och IX om en officiell handling 
eller en överenskommelse (artikel 66), och vilken domstol som be-
slutar om rättelse eller återkallelse av ett sådant intyg.  

Enligt 10 § andra stycket i 2005 års kompletteringsförordning ska 
ett intyg enligt artikel 39 i 2003 års Bryssel II-förordning utfärdas av 
den domstol eller myndighet som meddelat avgörandet. Det bör på 
motsvarande sätt föreskrivas i den nya kompletteringsförordningen 
att det är den domstol eller myndighet som meddelat ett avgörande 
enligt Bryssel II-förordningen som utfärdar intyg. Visserligen före-
skrivs just detta i något fall i förordningen, och en svensk reglering 
är sålunda inte nödvändig i just det fallet (artikel 47). För att undvika 
en tyngande och komplicerad reglering som riskerar att missleda 
rättstillämparna bör dock den svenska regleringen inte göra undan-
tag för just det fallet utan vara generell. Samma domstol som utfärdar 
intygen bör därför också vara ansvariga för rättelse och återkallelse 
av intygen. Meddelande om de svenska reglerna avseende vilka dom-
stolar som är behöriga att utfärda och rätta intyg bör lämnas till 
kommissionen (se artikel 103.1 b). En annan sak är att det inte torde 
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bli aktuellt för svenska domstolar eller andra myndigheter att ut-
färda, rätta eller återkalla intyg som avser officiella handlingar eller 
överenskommelser, eftersom sådana inte utfärdas respektive regi-
streras i Sverige (se avsnitt 7.6). 

I artiklarna 37, 48 och 67 i 2019 års Bryssel II-förordning anges 
förutsättningarna för rättelse av ett intyg. Domstolen eller annan 
myndighet ska på ansökan eller självmant rätta intyget om det på 
grund av ett materiellt fel eller utelämnande föreligger bristande 
överensstämmelse mellan avgörandet, den officiella handlingen eller 
överenskommelsen och intyget i fråga. Regleringen i 2019 års Brys-
sel II-förordning innebär en harmonisering av något som i dag före-
skrivs i nationell rätt enligt förordningen (se artikel 43.1 i 2003 års 
Bryssel II-förordning). I 5 § första stycket i 2008 års komplet-
teringslag finns det också regler om förutsättningarna för rättelse. 
Mot bakgrund av att detta nu framgår direkt av 2019 års Bryssel II-
förordning, bör dessa regler inte föras över till den nya lagen. Däre-
mot anges det i artiklarna 37.2, 48.3 och 67.3 att lagen i ursprungs-
medlemsstaten ska tillämpas på förfarandet för rättelse av intyget – 
låt vara att det inte torde bli aktuellt för svenska domstolar och andra 
myndigheter att tillämpa just artikel 67.3, eftersom sådana officiella 
handlingar och överenskommelser som det är fråga om inte utfärdas 
respektive registreras här. Föreskriften i 5 § andra stycket i 2008 års 
kompletteringslag om att ett beslut i fråga om rättelse inte får över-
klagas bör med hänsyn till det som nu sagts föras över till den nya 
kompletteringslagen. I likhet med det som gäller i dag bör det inte i 
den nya lagen finnas något krav på att parterna ska höras innan 
rättelse sker (jfr 14 § lagen med kompletterande bestämmelser om 
domstols behörighet och om erkännande och internationell verk-
ställighet av vissa avgöranden samt prop. 2005/06:48 s. 36 och prop. 
2013/14:219 s. 107). Det finns dock inget hinder mot att så sker (se 
prop. 2007/08:98 s. 42). I samband med införandet av 2008 års 
kompletteringslag ansågs det att det kan vara av värde att det finns 
en viss flexibilitet i fråga om hur rättelser ska dokumenteras (se prop. 
2007/08:98 s. 36). I likhet med den bedömning som gjordes då bör 
någon föreskrift om t.ex. anteckning av rättelsen därför inte tas in i 
den nya kompletteringslagen. 

Frågan om rättelse av ett intyg om ett avgörande om vägran att 
återlämna ett barn enligt 1980 års Haagkonvention (artikel 29.2) är 
inte reglerad i 2019 års Bryssel II-förordning. Det är oklart om detta 
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är ett förbiseende eller om det skett avsiktligt. Det är därför inte 
heller givet vilket utrymme det finns för kompletterande regler om 
rättelse av ett sådant intyg. Det bedöms inte som sannolikt att av-
saknaden av regler innebär några allvarliga problem eftersom intyget 
inte har någon självständig betydelse. Om det ändå skulle uppstå 
problem i anledning av ett påstått felaktigt intyg får det lösas i rätts-
tillämpningen, t.ex. genom att domstolen begär en översättning av 
själva avgörandet (artikel 29.4). 

En nyhet i 2019 års Bryssel II-förordning är att domstolen på an-
sökan eller självmant ska återkalla ett felaktigt intyg om ett privile-
gierat avgörande. Detsamma gäller om ett sådant avgörande har upp-
hört att vara verkställbart eller om verkställbarheten har skjutits upp 
eller begränsats (artiklarna 48 och 49). Det finns enligt artikel 67 
även möjlighet till återkallelse om en officiell handling eller en öve-
renskommelse utfärdats respektive registrerats felaktigt; för svensk 
del torde det inte bli aktuellt med återkallelser av officiella hand-
lingar och överenskommelser (se avsnitt 7.6). Återkallelseförfaran-
det regleras av nationell rätt. Ett intyg kan när det gäller privilegie-
rade avgöranden t.ex. vara felaktigt genom att det oriktigt anges att 
alla berörda parter har fått tillfälle att yttra sig eller att barnet har 
getts tillfälle att uttrycka sina åsikter i enlighet med artikel 21 (se 
artikel 47). 

Rättsmedlet återkallelse förekommer i artikel 10 i Europaparla-
mentets och rådets förordning (EG) nr 805/2004 av den 21 april 
2004 om införande av en europeisk exekutionstitel för obestridda 
fordringar samt 15 § lagen med kompletterande bestämmelser om 
domstols behörighet och om erkännande och internationell verk-
ställighet av vissa avgöranden. I den paragrafen föreskrivs att parter-
na innan intyget återkallas ska få tillfälle att yttra sig, om det inte är 
obehövligt. Det finns också ett överklagandeförbud. Motsvarande 
förfarandebestämmelser bör föras in i den nya kompletteringslagen. 
Några regler om de materiella förutsättningarna för återkallelse av 
det slag som finns i den nyssnämnda paragrafen bör dock inte tas in 
i den nya lagen, eftersom sådana förutsättningar framgår direkt av 
2019 års Bryssel II-förordning. 
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12.2 Översättningar

F�rslag: Översättningar enligt 2019 års Bryssel II-f�rordning ska
vara avfattade på svenska eller engelska.

En auktoriserad translator ska vara beh�rig att bestyrka �ver -
sättningar enligt f�rordningen.

Skälen f�r f�rslaget: Enligt artikel 45, som r�r de privilegierade
avg�randena, i 2003 års Bryssel II-f�rordning ska en part som an-
s�ker om verkställighet av en dom ge in en kopia av domen samt
intyget enligt f�rordningen. Kopian avdomen ska uppfylla de villkor
som är n�dvändiga f�r att dess äkthet ska kunna fastställas (se av-
snitt 7.2). Ett intyg enligt f�rordning ens bilaga III ska åtf�ljas av en
�versättning av de uppgifter i intyget som avser praktiska arrange-
mang f�r ut�vande av umgänget (punkten 12 i intyget). F�r intyg
enligt bilaga IV ska uppgifter i intyget som avser åtgärder som vid-
tagits av domstolar eller andra myndigheter f�r att garantera barnets
skydd efter återlämnandet till den medlemsstat där barnet har hem-
vist vara �versatta (punkten 14 i intyget). Översättning ska g�ras till
det officiella språket eller något av de officiella språken i den verk-
ställande medlemsstaten eller till något annat språk som den med-
lemsstaten uttryckligen godtar. I 8 § i 2005 års kompletterings -
f�rordning f�reskrivs att de aktuella �versättningarna ska vara avfat-
tade på svenska eller engelska. Sverige har också underrättat kom -
missionen om att dessa språk godtas (se artikel 67 c i 2003 års Brys-
sel II-f�rordning).

I 2019 års Bryssel II-f�rordning finns det f�reskrifter om �ver -
sättning i fråga om samtliga intyg. Enligt artikel 91.2 i f�rordningen
får �versättningar av s.k. fritextfält i intyg som avses i artiklarna 29,
36, 47, 49 och 66 g�ras till ett eller flera av Europeiska unionens
institutioners �vriga officiella språk som den ber�rda medlemsstaten
i enlighet med artikel 103 har meddelat att den kan godta. Sverige
b�r liksom tidigare kunna godta att intygen är �versatta till det sven-
ska eller engelska språket. Enligt artikeln ska Sverige också meddela
kommissionen uppgifter om vilka språk som Sverige kan godta vid
�versättningar av ans�kningar och vissa andra meddelanden till den
svenska centralmyndigheten inom ramen f�r det samarbete som
f�reskrivs enligt f�rordningen. Enligt 2005 års kompletterings -
f�rordning ska �versättningen vara avfattad på svenska eller engelska
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(7 §). Motsvarande b�r gälla enligt den nya kompletterings -
f�rordningen. Liksom hittills b�r en auktoriserad translator vara be-
h�rig att bestyrka �versättningar som g�rs enligt f�rordningen.

12.3 Ans�kningsavgifter

F�rslag: Ans�kningsavgift ska tas ut med 900 kr när någon
inleder ett ärende i domstol om en tillfällig åtgärd enligt artikel
15 i 2019 års Bryssel II-f�rordning.

Skälen f�r f�rslaget: Enligt bilagan till f�rordningen (1987:452)
om avgifter vid de allmänna domstolarna tas en avgift ut med 900 kr
när någon inleder ett ärende i domsto l om en tillfällig åtgärd i fråga
om vårdnad, boende, umgänge eller f�rmynderskap enligt 8 § i 2008
års kompletteringslag eller 5 § lagen om 1996 års Haagkonvention.
Det b�r g�ras ändringar i bilagan som tar sikte på att en ans�k -
ningsavgift tas ut f�r ärenden enligt artikel 15 i 2019 års Bryssel II-
f�rordning.

Frågan blir då om en ans�kningsavgift även b�r tas ut vid ans�k -
ningar om vägran av erkännande eller verkställighet. Det kan till att
b�rja med konstateras att det bara i något enstaka fall f�rekommer
att en sådan avgift tas ut vid liknande ärenden enligt jämf�rbara
unionsrättsakter (jfr ärenden om kvarstad på bankmedel enligt
Europaparlamentets och rådets f�rordning [EU] nr 655/2014 av den
15 maj 2014 om inrättande av ett europeiskt f�rfarande f�r kvarstad
på bankmedel f�r att underlätta gräns�verskridande skuldindrivning
i mål och ärenden av privaträttslig natur). Även ans�kningar om
verkställbarhetsf�rklaring är – med ett undantag – avgiftsbefriade (se
9 § fjärde stycket lagen [2011:860] om medling i vissa privaträttsliga
tvister och bilagan till f�rordningen om avgifter vid de allmänna
domstolarna). Ans�kningsavgift tas inte heller ut f�r ans�kningar
om verkställighet av familjerätts liga avg�randen. Mot den angivna
bakgrunden b�r det inte f�reslås någon avgift f�r ans�kningar om
vägran av erkännande eller verkställighet enligt 2019 Bryssel II-
f�rordning.
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12.4 Rättshjälp

Bed�mning: Det finns inget behov av f� rfattningsändringar eller
kompletterande bestämmelser med anledning av regleringen i
2019 års Bryssel II-f�rordning om rättshjälp.

Skälen f�r bed�mningen: Av artikel 74 i 2019 års Bryssel II-
f�rordning framgår att om s�kanden i ursprungsmedlemsstaten helt
eller delvis har fått rättshjälp eller har varit befriad från kostnader
och avgifter, ska han eller hon vid vägransf�rfaranden enligt någon
av artiklarna 30.3, 40 och 59 vara berättigad till rättshjälp eller be-
frielse från kostnader eller avgifter i st�rsta m�jliga utsträckning i
den verkställande medlemsstaten. Även den som har varit befriad
från kostnader inf�r en administrativ myndighet ska vid f�rfaranden
vara berättigad till rättshjälp. Några avgifter av det slag som nämns i
artikel 74 i 2019 års Bryssel II-f�rordning kommer enligt vad som
framgår av avsnitt 12.3 inte att utgå – alldeles oavsett om s�kanden
har rättshjälp i ursprungsmedlemsstaten.

Bestämmelser som motsvarar artikel 74 i 2019 års Bryssel II-
f�rordning finns i artikel 50 i konventionen den 30 oktober 2007 om
domstols beh�righet och om erkännande och verkställighet av do-
mar på privaträttens område (Luganokonventionen), artikel 50 i rå-
dets f�rordning (EG) nr 44/2001 av den 22 december 2000 om dom-
stols beh�righet och om erkännand e och verkställighet av domar på
privaträttens område (2000 års Bryssel I-f�rordning), och artikel 44
i konventionen den 27 september 1968 om domstols beh�righet och
om verkställighet av domar på privaträttens område jämte tillträdes-
konventioner (Brysselkonventionen). Någon motsvarighet finns
dock inte i Europaparlamentets och rådets f�rordning (EU) nr
1215/2012 av den 12 december 2012 om domstols beh�righet och
om erkännande och verkställighet av domar på privaträttens område
(2012 års Bryssel I-f�rordning).

H�gsta domstolen har i fråga om Brysselkonventionens bestäm -
melse konstaterat att den innebär en automatisk kvalificering f�r
rättshjälp i verkställighetsstaten, vilket får till f�ljd att någon särskild
pr�vning i princip inte ska g�ras av om f�rutsättningarna f�r bevil-
jande av rättshjälp i det enskilda fallet är uppfyllda enligt rättshjälps -
lagen (1996:1619). Rättshjälpens omfattning och närmare utform -
ning styrs dock av nationella regler (se rättsfallet NJA 2003 s. 666).
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Bestämmelsen i 2019 års Bryssel II-f�rordning får anses ha samma
inneb�rd. Det b�r i sammanhanget noteras att det i 22 a–d §§
rättshjälpslagen finns särskilda bestämmelser om rättshjälp i vissa
gräns�verskridande angelägenheter. Bestämmelserna genomf�r rå-
dets direktiv 2003/8/EG av den 27 januari 2003 om f�rbättring av
m�jligheterna till rättslig pr�vning i gräns�verskridande tvister ge-
nom fastställande av gemensamma minimiregler f�r rättshjälp i så-
dana tvister (rättshjälpsdirektivet ) i svensk rätt. Rättshjälpsdirekti -
vet har i f�rarbetena getts en snävare tolkning än den tolkning som
H�gsta domstolen gjort av Brysselkonventionens motsvarande re-
gel. F�rhållandet mellan artikel 44 i Brysselkonventionen och pr�v -
ningen av den reglering som genomf�r rättshjälpsdirektivet har läm-
nats till rättstillämpningen att l�sa (se prop. 2003/04:87 s. 31).

En viktig begränsning är att rättshjälpen enligt Bryssel II-
f�rordningen bara gäller pr�vningen i f�rsta instans; den omfattar
alltså inte �verklaganden enligt artiklarna 61 och 62. Den gäller så-
ledes varken efter ett eventuellt �verklagande eller under själva verk-
ställighetsf�rfarandet. (Jfr prop. 1991/92:128 s. 212.)

De frågor som i något fall kan uppkomma om f�rhållandet mellan
f�rordningen och rättshjälpslage n är inte unika f�r 2019 års
Bryssel II-f�rordning utan har under lång tid gällt f�r flera unions-
rättsakter utan att ha f�ranlett några st�rre problem i rättstillämp -
ningen. Det bed�ms inte finnas något behov av f�rfattningsänd -
ringar eller kompletterande bestämmelser med anledning av den nya
regleringen.

12.5 Det nordiskaundantaget

Bed�mning: Det finns inte skäl att återkalla f�rklaringen om den
fortsatta tillämpningen mellan Sverige och Finland av den
nordiska äktenskapskonventionen.

Skälen f�r bed�mningen: 2019 års Bryssel II-f�rordning inne-
håller regler om f�rhållandet mellan f�rordningen och andra interna -
tionella instrument som gäller mellan medlemsstaterna. Av artikel
94.1 framgår att om inte något annat f�ljer av bestämmelserna i
punkten 2 i samma artikel och artiklarna 95–100 ska f�rordningen,
f�r medlemsstaterna, ersätta sådana konventioner som gällde vid
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ikraftträdandet av 2003 års Bryssel II-förordning som ingåtts mellan 
två eller flera medlemsstater och som avser frågor som regleras i den 
här förordningen. Den ifrågavarande punkten ska läsas i ljuset av att 
Finland och Sverige enligt artikel 59.2 a i 2003 års Bryssel II-
förordning har getts rätt att avge en förklaring om att den nordiska 
äktenskapskonventionen ska gälla i stället för bestämmelserna i 
förordningen. Förklaringar lämnades av både Finland och Sverige (se 
bilaga VI till 2003 års Bryssel II-förordning). Regler som i fråga om 
vad som nu är aktuellt införlivar den nordiska äktenskapskonven-
tionen i svensk rätt finns i förordningen om vissa internationella 
rättsförhållanden rörande äktenskap, adoption och förmynderskap. 

Regleringen i 2003 års Bryssel II-förordning, som möjliggör att 
Finland och Sverige avger en förklaring om att äktenskapskon-
ventionen tillämpas dem emellan i stället för bestämmelserna i 
förordningen, brukar benämnas det nordiska undantaget. I artikel 
94.2 i 2019 års Bryssel II-förordning hänvisas till detta undantag. En 
isolerad läsning av denna punkt skulle kunna ge intryck av att undan-
taget bara avser förhållandet mellan den nordiska äktenskapskon-
ventionen och 2003 års Bryssel II-förordning. Att punkten inte ska 
förstås på det sättet framgår dock av att det i punkten 1 anges att det 
som föreskrivs i punkten 2 ska gälla framför huvudregeln om att 
2019 års Bryssel II-förordning ersätter sådana konventioner som 
gällde mellan medlemsstaterna vid ikraftträdandet av 2003 års 
Bryssel II-förordning. Den regleringen skulle sakna syfte om detta 
ändå gällde. Att punkten 2 avser även förhållandet till 2019 års 
Bryssel II-förordning följer också den allmänna principen att 
hänvisningar till den upphävda förordningen ska anses som 
hänvisningar till den nya förordningen (se artikel 104.2). Tolkningen 
vinner också stöd av att det som föreskrivs i punkten 3 om att fram-
tida överenskommelser mellan de nordiska länderna rörande de frå-
gor som regleras av förordningen ska vara i linje med förordningens 
behörighetsregler; om den nordiska äktenskapskonventionen inte 
skulle gälla framför 2019 års Bryssel II-förordning, skulle det saknas 
anledning att föreskriva detta. Hänvisningen i punkten 2 till de 
avgivna förklaringarna måste alltså uppfattas på det sättet att den 
nordiska äktenskapskonventionen gäller framför 2019 års Bryssel II-
förordning till dess att förklaringarna återkallas. Vid kontakter på 
tjänstemannanivå har framkommit att Finland delar detta synsätt 
och att man inte avser att återkalla den förklaring som man avgett. 
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Mot den angivna bakgrunden görs bedömningen att det inte hel-
ler för svensk del finns skäl att återkalla den förklaring som avgetts 
till 2003 års Bryssel II-förordning. Det finns inte heller anledning att 
föreslå några ändringar i 1931 års förordning som i vad som nu är 
aktuellt införlivar den nordiska äktenskapskonventionen i svensk 
rätt. 

Av punkten 4 framgår att principen om förbud mot diskrimi-
nering på grund av nationalitet när det gäller unionens medborgare 
ska iakttas. Det kan också noteras att det av punkten 5 framgår att 
ett avgörande meddelat i Finland eller Sverige med stöd av konven-
tionen ska erkännas och verkställas i de andra medlemsstaterna i en-
lighet med förordningens regler om erkännande och verkställighet, 
under förutsättning att domstolen i fråga har grundat sin behörighet 
på en bestämmelse som har en motsvarighet i kapitel II i förord-
ningen. 
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13 Ikraftträdande- och
�vergån gsbestämmelser

F�rslag: De nya f�rfattningarna och f�rfattningsändringarna ska
träda i kraft den 1 augusti 2022.

2008 års kompletteringslag och 2005 års kompletterings -
f�rordning ska upphävas.

F�reskrifterna i den upphävda lagen om handläggningen av
mål och ärenden om erkännande, verkställbarhet, verkställighet
och rättelse av intyg ska fortfarande gälla f�r avg�randen som
meddelats i f�rfaranden som inleddes f�re ikraftträdandet. F�re -
skrifterna i den upphävda lagen om handläggningen av ärenden
om tillfälliga åtgärder ska fortfa rande gälla f�r ärenden som har
inletts i tingsrätt f�re ikraftträdandet.

Särskilda �vergångsbestämmelser ska gälla f�r den upphävda
kompletteringsf�rordningen och f� r flera av de f�rfattningsänd -
ringar som f�reslås.

Skälen f�r f�rslaget: 2019 års Bryssel II-f�rordning b�rjar
tillämpas fullt ut den 1 august i 2022. Denna dag upph�r också 2003
års Bryssel II-f�rordning att gälla (artikel 104.1). Den nya f�rord -
ningen innehåller dock �vergångsbe stämmelser som reglerar f�rhål -
landet mellan f�rordningarna (artikel 100). Inneb�rden av �ver -
gångsbestämmelserna är bl.a. att den nya f�rordningen kommer att
tillämpas på rättsliga f�rfaranden som inleds från och med den
1 augusti 2022. 2003 års Bryssel II- f�rordning ska fortsätta att
tillämpas på avg�randen som har meddelats i redan inledda rättsliga
f�rfaranden. Det styrande får uppfattas vara när det rättsliga f�r -
farandet i sak inleddes i ursprungsmedlemsstaten. Det innebär att
bestämmelserna i 2003 års Bryssel II-f�rordning om erkännande och
verkställighet ska tillämpas på avg�randen som har meddelats i
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rättsliga förfaranden som inleddes i ursprungsmedlemsstaten före 
den 1 augusti 2022. Det får också anses innebära att bestämmelserna 
i 2003 års Bryssel II-förordning ska fortsatta tillämpas i förfaranden 
i ursprungsmedlemsstaten som inleddes före denna dag. 

Eftersom den nya Bryssel II-förordningen börjar tillämpas den 
1 augusti 2022, bör de nya författningarna och författningsänd-
ringarna träda i kraft samma dag. 

En konsekvens av övergångsbestämmelserna i 2019 års Bryssel II-
förordning är att 2003 års Bryssel II-förordning – i vart fall i teorin 
– kan komma att tillämpas i många år framöver. Frågan blir då om 
detta förhållande – när det gäller kompletterande författningar – bör 
hanteras genom en övergångsreglering och hur den i så fall bör 
utformas. 

Det kommer under ganska lång tid framöver att krävas svenska 
nationella bestämmelser som kan komplettera 2003 års Bryssel II-
förordning som kan vara tillämplig till följd av övergångsbestäm-
melserna i 2019 års Bryssel II-förordning. I övergångsbestämmelser 
bör det inte tas in föreskrifter som är avsedda att gälla under hela den 
nya lagens giltighetstid (se Hellner, Lagstiftning inom förmögen-
hetsrätt – praktik, teori och teknik, s. 219). I det sammanhanget kan 
det konstateras att det naturligen blir aktuellt med verkställighet av 
avgöranden om föräldraansvar förhållandevis nära i tiden från att de 
meddelades i ursprungsmedlemsstaten. Det får därför antas att det 
inom några år kommer att bli sällsynt förekommande med en 
tillämpning av 2003 års Bryssel II-förordning. Med tiden kommer 
alltså övergångsbestämmelserna att förlora sin betydelse. Det kan 
också konstateras att det skulle vara en mycket otymplig – och 
sannolikt för många rättstillämpare vilseledande – ordning att ha två 
parallella regelverk i kraft samtidigt. Inte heller framstår det som 
ändamålsenligt att i de nya kompletteringsförfattningarna ha regler 
som omfattar både 2003 och 2019 års Bryssel II-förordningar. 

Mot den angivna bakgrunden bör 2008 års kompletteringslag och 
2005 års kompletteringsförordning upphöra att gälla när de nya 
författningarna träder i kraft. I stället bör de svenska nationella reg-
lerna som avser 2003 års Bryssel II-förordning regleras i övergångs-
bestämmelserna till de nya författningarna. 

Frågan blir då när övergångsbestämmelser krävs och hur 
regleringen ska utformas. Utgångspunkten när det gäller process-
rättsliga författningar är att nya regler blir tillämpliga genast efter 
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ikraftträdandet. En ny processlag rubbar inte det processuella läge 
som uppstått vid ikraftträdandet eller verkan av redan företagna 
processhandlingar. Det innebär bl.a. att en domstol inte förlorar sin 
behörighet till följd av att nya behörighetsregler träder i kraft under 
handläggningen av ett mål. Endast vid avvikelser från denna ordning 
krävs övergångsbestämmelser (prop. 2015/16:57 s. 277 och 278). 
Utgångspunkten för det processrättsliga regelverket att det gäller 
omedelbart gäller även för nya regler på utsökningsområdet, som 
t.ex. vid handläggningen av mål om utsökning hos Kronofogde-
myndigheten. I vissa fall har det dock ansetts lämpligt att reglera en 
övergångsfråga uttryckligen, eftersom det skulle underlätta myn-
dighetens handläggning (se prop. 1980/81:84 s. 422). 

Övergångsbestämmelser behövs i den nya lagen för frågor om er-
kännande, verkställbarhet, verkställighet och rättelse av avgöranden 
på vilka 2003 års Bryssel II-förordning är tillämpliga till följd av 
övergångsbestämmelserna i 2019 års Bryssel II-förordning. Den 
svenska övergångsregleringen måste ansluta till övergångsreglerin-
gen i 2019 års Bryssel II-förordning. Det innebär att regleringen bör 
ges en något annorlunda utformning än vad som vanligen är fallet i 
svenska författningar. Den upphävda lagens regler om erkännande, 
verkställbarhet, verkställighet och rättelse föreslås därför gälla för 
avgöranden som har meddelats i ett förfarande som inleddes före 
ikraftträdandet (se 2–5 §§ i 2008 års kompletteringslag). 

Det krävs även regler för vad som övergångsvis ska gälla för 
sådana ärenden enligt artikel 20 i 2003 års Bryssel II-förordning om 
tillfälliga beslut som inleddes före ikraftträdandet (8 § i 2008 års 
kompletteringslag). Detta eftersom den nya lagen skärper dom-
stolens skyldighet att höra barnet och föräldrarna. För att få enhet-
liga regler i prövningsinstanserna vid ett överklagande och dessutom 
följa systematiken i förordningens övergångsreglering, bör över-
gångsregleringen kopplas till när förfarandet inleddes i tingsrätt. Det 
innebär att föreskrifterna i 8 § i den upphävda lagen fortfarande ska 
gälla för ärenden som har inletts i tingsrätt före ikraftträdande. 

För att undvika komplikationer i pågående mål som handläggs 
enligt överflyttningslagen respektive lagen om 1996 års Haagkon-
vention bör det vidare införas övergångsbestämmelser som innebär 
att äldre bestämmelser om barns delaktighet gäller för handlägg-
ningen av ärenden som har inletts i tingsrätt före ikraftträdandet. En 
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sådan regel är också förenlig med övergångsregleringen i 2019 års 
Bryssel II-förordning.  

Den sekretess som gäller hos domstol för uppgifter om enskildas 
personliga eller ekonomiska förhållanden enligt 36 kap. 1 § offent-
lighets- och sekretesslagen bör övergångsvis fortsätta att gälla även 
sedan hänvisningarna i lagen ändrats från att avse ärenden enligt 2003 
års Bryssel II-förordning och 8 § i 2008 års kompletteringslag till att 
i stället avse ärenden enligt 2019 års Bryssel II-förordning. 

Även i fråga om den upphävda kompletteringsförordningen och 
flera följdändringar som föreslås i förordningar bör särskilda över-
gångsbestämmelser gälla. I övrigt behövs inga övergångsbestämmel-
ser. 
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14 Konsekvenserav f�rslagen

Bed�mning: F�rslagen f�rbättrar rättssäkerheten f�r barn och
f�räldrar och leder till en snabbare och enklare verkställighet av
avg�randen om f�räldraansvar inom EU. De minskar kostnader -
na f�r enskilda.

F�rslagen kommer att innebära vissa kostnadsbesparingar f�r
domstolarna. De bed�ms inte medf�ra några �kade statsfinan -
siella kostnader f�r andra myndigheter. De kan innebära obetyd -
liga merkostnader f�r kommunerna.

Skälen f�r bed�mningen

Konsekvenser f�r enskilda

F�rslagen kommer att få positiva konsekvenser f�r enskilda. F�rsla -
gen syftar – i f�rening med 2019 års Bryssel II-f�rordning som f�r -
slagen kompletterar – till att stärka rättssäkerheten f�r barn och
f�räldrar i EU och att f�rbättra tillgången till rättslig pr�vning. Bar-
nets delaktighet i f�rfaranden om f�räldraansvar stärks. Genom att
kravet på verkställbarhetsf�rklari ng tas bort helt kommer verkstäl -
ligheten av avg�randen om f�räldr aansvar att f�renklas och effekti -
viseras. Ett mer enhetligt regelverk inom EU f�r verkställighet av
avg�randen om f�räldraansvar innebär att det blir lättare att f�rutse
vad som gäller i en internationell situation. Även i �vrigt kommer de
nya reglerna att underlätta hanteringen av internationella familjemål,
vilket kan f�rväntas leda till minskade kostnader f�r enskilda.

F�rslagen bed�ms i sig inte medf�ra några konsekvenser f�r
jämställdheten mellan kvinnor och män. Däremot innebär f�rord -
ningen att det i en internationell situation blir enklare att få ett av-
g�rande om f�räldraansvar erkänt och verkställt i EU, vilket kan
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skona barn och föräldrar från ytterligare en vårdnadstvist i ett annat 
land. Effektivare regler om verkställighet minskar också de känslo-
mässiga påfrestningar som utdragna förfaranden innebär för barnet 
och föräldrarna. Det som nu sagts innebär att rättegångskostnaderna 
hålls nere, vilket – inte minst för den resurssvagare föräldern – givet-
vis är av godo.  

Konsekvenser för domstolar och andra myndigheter 

Eftersom det nya regelverket underlättar och effektiviserar hand-
läggningen av internationella familjemål, förväntas det leda till min-
skade statsfinansiella kostnader. Domstolarna kommer inte längre 
att handlägga ärenden om verkställbarhetsförklaring av avgöranden 
som omfattas av förordningen. Detta innebär att domstolarna kom-
mer att bli av med en arbetsuppgift. Bara i ett begränsat antal fall 
kommer den uppgiften att ersättas av en annan arbetsuppgift, dvs. 
vägransprövning i ett särskilt förfarande. 

Det kommer i ett inledande skede att finnas ett behov av infor-
mation och utbildning om de nya reglerna. I detta skede kan detta 
innebära vissa kostnader. Information om gällande och ny lagstift-
ning är dock något som Sveriges Domstolar och Domstolsakademin 
kontinuerligt arbetar med. Information om verkställighet av utländ-
ska avgöranden finns också tillgänglig på Sveriges Domstolars webb-
plats. Efterfrågan på information och vägledning kommer sannolikt, 
i vart fall inledningsvis, att öka hos centralmyndigheten. Vidare för-
väntas förordningens bestämmelser om främst tidsgränser i barn-
bortförandeärenden och om rapportering om ett barns situation 
kunna få betydelse för centralmyndigheten. 

Den samlade bilden för domstolarnas del är att det nya regel-
verket kommer att leda till vissa kostnadsbesparingar. Eftersom det 
rör sig om ett förhållandevis begränsat antal ärenden, är besparin-
garna för domstolarnas del sett i ett större sammanhang marginella.  

Förslagen bedöms inte medföra några ökade kostnader för andra 
statliga myndigheter.  
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Konsekvenser för kommuner  

Det föreslås att domstolen ska ha en utvidgad skyldighet att klarläg-
ga barnets inställning innan den avgör ett ärende enligt överflytt-
ningslagen om verkställighet eller om överflyttning av barn. Som ett 
led i att tillgodose detta krav föreslås att kommunerna – en ledamot 
eller suppleant i socialnämnden eller en tjänsteman inom social-
tjänsten – alltid bör försöka klarlägga barnets inställning. Det försla-
get – som alltså innebär en anpassning till 2019 års Bryssel II-förord-
ning – kan i något fall innebära ett merarbete för kommunerna. Med 
hänsyn till att barnets inställning redan i dag bör klarläggas i de allra 
flesta fall och att det är fråga om ett begränsat antal ärenden som 
dessutom sprids över landets kommuner är påverkan på kostnaderna 
dock obetydlig. 

Ett par förslag innebär ett förtydligande av socialnämndens skyl-
digheter. De behandlar socialnämndens skyldighet att på begäran av 
en utländsk myndighet rapportera om ett barns situation och uttala 
sig om bl.a. en förälders lämplighet. Det är viktigt att erinra om att 
så i sker praktiken redan i dag. En motsvarande reglering för andra 
internationella situationer finns också redan i lagen om 1996 års 
Haagkonvention. Förslaget om att förtydliga rättsläget innebär en 
mycket begränsad inskränkning i den kommunala självstyrelsen. 
Något alternativ till lagstiftning finns inte med hänsyn till att det är 
nödvändigt med en reglering i lag för att Sverige ska uppfylla sina 
unionsrättsliga åtaganden. Vid en avvägning mellan det starka all-
männa intresset av att stärka skyddet för barn i internationella 
situationer och kommunernas intresse av att den kommunala själv-
styrelsen inte inskränks ytterligare är det tydligt att det allmänna 
intresset väger över. Den föreslagna regleringen är alltså godtagbar 
vid beaktande av proportionalitetsprincipen i 14 kap. 3 § regerings-
formen. 

Övriga konsekvenser 

Förslagen bedöms inte medföra några konsekvenser för möjlig-
heterna att nå de integrationspolitiska målen. Förslagen bedöms inte 
heller ha några andra sociala konsekvenser. De bedöms inte ha några 
miljömässiga konsekvenser. 
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15 F�rfattningskom mentar

15.1 F�rslaget till lag med kompletterande
bestämmelsertill BrysselII-f�rordningen

Lagen är ny och ersätter lagen (2008:450) med kompletterande
bestämmelser till Bryssel II-f�rord ningen (2008 års kompletterings -
lag).

Genom den nya lagen inf�rs komp letterande bestämmelser till
rådets f�rordning (EU) 2019/1111 av den 25 juni 2019 om beh�rig -
het, erkännande och verkställighet av avg�randen i äktenskapsmål
och mål om f�räldraansvar, och om internationella bortf�randen av
barn (2019 års Bryssel II-f�rordning). 2019 års Bryssel II-f�rord -
ning ersätter rådets f�rordning (EG) nr 2201/2003 av den 27 novem-
ber 2003 om domstols beh�righet och om erkännande och verkstäl -
lighet av domar i äktenskapsmål och mål om f�räldraansvar samt om
upphävande av f�rordning (EG) nr 1347/2000 (2003 års Bryssel II-
f�rordning).

2019 års Bryssel II-f�rordning är direkt tillämplig f�r domstolar
i EU:s medlemsstater. Med en domstol avses varje sådan myndighet
i en medlemsstat som är beh�rig i frågor som omfattas av f�rord -
ningens tillämpningsomr åde (artikel 2.1). I enlighet med protokoll
nr 22 till EU-f�rdraget och EUF-f�rd raget är f�rordningen inte bin-
dande f�r eller tillämplig på Danmar k (se skäl 96 i ingressen till 2019
års Bryssel II-f�rordning). Det anges i skäl 95 att i enlighet med pro -
tokoll nr 21 till EU-f�rdraget och EUF-f�rdraget deltar F�renade
kungariket och Irland i tillämpningen av f�rordningen (s.k. opt-in).
Sedan dess har emellertid F�renade kungariket trätt ut ur EU. Enligt
artikel 126 i avtalet om F�renade konungariket Storbritannien och
Nordirlands utträde ur Europeiska unionen och Europeiska atom -
energigemenskapen gäller en �vergångsperiod, som upph�r den 31
december 2020. Om inte annat f�reskrivs i utträdesavtalet ska
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unionsrätten vara tillämplig på och i Förenade kungariket under 
övergångsperioden (artikel 127). Efter övergångsperiodens utgång 
kommer unionsrättsakter endast att tillämpas i den utsträckning 
som följer av de särskilda övergångsreglerna i utträdesavtalet. Det 
innebär att 2019 års Bryssel II-förordning aldrig kommer att tilläm-
pas i förhållande till Förenade kungariket. I artikel 67 i utträdesavta-
let finns det regler om vad som i förhållande till Förenade kungariket 
ska gälla övergångsvis i fråga om 2003 års Bryssel II-förordning efter 
det att övergångsperioden har upphört. 

Information om tillämpningen av 2019 års Bryssel II-förordning 
kommer att finnas på Europeiska kommissionens e-juridikportal.  

Lagens innehåll 

1 § Denna lag innehåller kompletterande bestämmelser till rådets förordning (EU) 
2019/1111 av den 25 juni 2019 om behörighet, erkännande och verkställighet av 
avgöranden i äktenskapsmål och mål om föräldraansvar, och om internationella 
bortföranden av barn (Bryssel II-förordningen). 

Paragrafen anger lagens innehåll. Övervägandena finns i avsnitt 4. 
Paragrafens hänvisning till 2019 års Bryssel II-förordning är dy-

namisk till sin karaktär, dvs. avser förordningen i den vid varje tid-
punkt gällande lydelsen. 

Beslut om en tillfällig åtgärd 

2 § En ansökan om en tillfällig åtgärd enligt artikel 15 i Bryssel II-förordningen 
görs till tingsrätten i den ort där barnet vistas eller, om barnet inte vistas i Sverige 
och den sökta åtgärden avser barnets egendom, tingsrätten i den ort där egendomen 
finns. 

Första stycket gäller inte om något annat följer av 6 a och 7–9 b §§ lagen 
(1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga. 

Paragrafen innehåller bestämmelser om vilken domstol som är 
behörig att ta upp en ansökan om en tillfällig åtgärd enligt artikel 15 
i 2019 års Bryssel II-förordning. Paragrafen motsvaras delvis av 8 § 
första stycket i 2008 års kompletteringslag. Övervägandena finns i 
avsnitt 5. 

I artikel 15 anges att även om en domstol i en annan medlemsstat 
är behörig att pröva målet i sak, ska domstolarna i en medlemsstat i 
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brådskande fall vara behöriga att vidta tillfälliga (s.k. interimistiska) 
åtgärder, däribland säkerhetsåtgärder, i enlighet med lagen i den 
medlemsstaten, avseende ett barn som befinner sig i den medlems-
staten, eller egendom som tillhör ett barn och som finns i den med-
lemsstaten. Det kan t.ex. vara fråga om ett beslut enligt föräldrabal-
ken om ensam vårdnad eller om begränsning av umgänge. 

Av första stycket framgår att en ansökan om en tillfällig åtgärd 
enligt artikel 15 i Bryssel II-förordningen i första hand görs till tings-
rätten i den ort där barnet vistas. I sak svarar uttrycket där barnet 
vistas mot var barnet befinner sig, som är det uttryck som används i 
förordningen. Något krav på att barnet ska vara varaktigt bosatt på 
orten ställs alltså inte. Om barnet inte vistas i Sverige och en ansökan 
om en tillfällig åtgärd enligt denna artikel avser åtgärder till skydd 
för ett barns egendom, görs ansökan i stället till tingsrätten i den ort 
där egendomen finns. 

Utgångspunkten är att behörighetsfrågan ska avgöras utifrån för-
hållandena vid tiden när en ansökan delges motparten. Senare änd-
ringar i de förhållanden som grundat domstolens behörighet påver-
kar alltså inte behörighetsfrågan (se rättsfallet NJA 2011 s. 507; jfr 
10 kap. 15 § rättegångsbalken). En annan sak är att ett domstols-
beslut i en sådan situation kan komma att bli utan verkan, eftersom 
beslutets verkställbarhet enligt förordningen är begränsad till 
Sverige (se vidare kommentaren till 3 §). 

Beslut om en tillfällig åtgärd kan i vissa fall fattas av andra 
myndigheter än allmänna domstolar. Det gäller omedelbart omhän-
dertagande av barn som regleras särskilt i 6 a och 7–9 b §§ lagen med 
särskilda bestämmelser om vård av unga. I andra stycket anges därför 
att första stycket inte gäller om något annat följer av angivna para-
grafer i den lagen. 

Av artikel 27.2 och 27.5 (jämförd med artikel 15) i 2019 års 
Bryssel II-förordning framgår att det är möjligt att fatta beslut om 
tillfälliga åtgärder även under ett förfarande om återlämnande av 
barn enligt 1980 års Haagkonvention. Återlämnandeförfarandet 
regleras i lagen (1989:14) om erkännande och verkställighet av ut-
ländska vårdnadsavgöranden m.m. och om överflyttning av barn. En 
ansökan om återlämnande (överflyttning med den lagens termino-
logi) görs enligt 13 § i den lagen till Stockholms tingsrätt som första 
instans. Det är alltså den domstolen som prövar en fråga om en 
tillfällig åtgärd i dessa fall. 
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Paragrafens hänvisning till 2019 års Bryssel II-förordning är dy-
namisk till sin karaktär, dvs. avser förordningen i den vid varje 
tidpunkt gällande lydelsen.  

3 § Vid handläggningen av ett ärende enligt 2 § första stycket tillämpas lagen 
(1996:242) om domstolsärenden. I domstolens beslut ska det anges hur länge åtgär-
den som längst gäller. 

Barnet får höras inför domstolen, om särskilda skäl talar för det och det är 
uppenbart att barnet inte kan ta skada av att höras. I ett ärende som rör vårdnad, 
boende eller umgänge får domstolen hämta in upplysningar från socialnämnden i 
frågan. Innan socialnämnden lämnar upplysningar ska den, om det inte är olämpligt, 
höra föräldrarna och barnet. Barnet får höras av socialnämnden utan vårdnads-
havarens samtycke och utan att vårdnadshavaren är närvarande. 

Paragrafen innehåller regler för handläggningen av en fråga om en 
tillfällig skyddsåtgärd enligt artikel 15 i 2019 års Bryssel II-förord-
ning. Paragrafen motsvarar delvis 8 § andra och tredje styckena i 
2008 års kompletteringslag. Övervägandena finns i avsnitt 5. 

Av första stycket framgår att lagen om domstolsärenden (ärende-
lagen) är tillämplig på domstolarnas handläggning av ett ärende om 
en tillfällig skyddsåtgärd enligt artikel 15 i Bryssel II-förordningen. 
Det finns därmed möjlighet att hålla sammanträde när detta kan 
antas vara till fördel för utredningen eller när det skulle främja ett 
snabbt avgörande av ärendet. Domstolen avgör ärendet genom ett 
slutligt beslut. Hänvisningen till ärendelagen innebär bl.a. att ett be-
slut kan överklagas till hovrätt respektive Högsta domstolen och att 
prövningstillstånd krävs i bägge instanserna (39 och 40 §§ ärende-
lagen). Ärendelagen innehåller också regler om inom vilken tid och 
till vilken domstol ett överklagande ska ges in (38 § ärendelagen). 
Enligt artikel 15.3 i Bryssel II-förordningen upphör den tillfälliga åt-
gärden att gälla så snart domstolen i den medlemsstat som är behörig 
att pröva målet i sak har vidtagit de åtgärder som den anser lämpliga, 
t.ex. bestämt vem som ska ha vårdnaden om barnet. Domstolen ska 
i sitt beslut ange hur länge skyddsåtgärden gäller, så att parterna och 
andra berörda är införstådda med detta.  

Enligt andra stycket får domstolen höra barnet, om särskilda skäl 
talar för det och det är uppenbart att barnet inte kan ta skada av att 
höras (jfr 6 kap. 19 § sjätte stycket föräldrabalken). Domstolen får, 
på motsvarande sätt som enligt 6 kap. 20 § föräldrabalken, inhämta 
upplysningar från socialnämnden i fråga om vårdnad, boende eller 
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umgänge. Vad som föreskrivs i förevarande paragraf om social-
nämnd gäller i förekommande fall den eller de nämnder som utsetts 
av kommunalfullmäktige i respektive kommun att utföra kommu-
nens uppgifter inom socialtjänsten (2 kap. 4 § socialtjänstlagen 
[2001:453]). Innan socialnämnden lämnar upplysningarna ska den 
höra föräldrarna och barnet, om det inte är olämpligt. Regeln är av-
sedd att säkerställa att domstolen får ett så bra underlag som möjligt 
för ett beslut om en tillfällig åtgärd. En bedömning får göras i varje 
enskilt fall av om föräldrarna eller barnet ska höras. Tidsaspekten 
kan i vissa fall innebära att det är olämpligt att höra föräldrarna eller 
barnet inom ramen för ett uppdrag att lämna s.k. snabbupplysningar. 
Om bedömningen görs att det är olämpligt att höra föräldrarna eller 
barnet, bör orsaken till detta redovisas för domstolen. Det införs 
också en i förhållande till 2008 års kompletteringslag ny möjlighet 
för socialnämnden att höra barnet utan vårdnadshavarens samtycke 
och utan att vårdnadshavaren är närvarande. I första hand ska den 
som ska samtala med barnet verka för att barnet kan höras med 
vårdnadshavarnas samtycke. Vårdnadshavarnas samtycke är dock 
inte en förutsättning för barnets rätt till samtal. Om en 
vårdnadshavare eller båda vårdnadshavarna motsätter sig att barnet 
hörs bör den som ska samtala med barnet vara lyhörd för deras 
bedömning. Det kan t.ex. handla om att barnet redan hörts av många 
olika personer och att barnet därför inte ska behöva höras igen. 
Barnet befinner sig också ofta i en stark lojalitetskonflikt. Hur ett 
samtal ska gå till i ett sådant fall får avgöras från fall till fall. Det är 
viktigt att det finns ett samarbete med föräldrarna bl.a. av praktiska 
skäl och vårdnadshavare bör alltid informeras innan samtalet med 
barnet äger rum (jfr SOU 2017:6 s. 547 och 548). 

Verkställighet av domstolens beslut sker enligt 21 kap. föräldra-
balken. I verkställighetsärendet kan frågan om beslutets verkställ-
barhet aktualiseras om en part invänder att ett senare avgörande har 
meddelats av en utländsk domstol som har behörighet i sak enligt 
2019 års Bryssel II-förordning. Frågan får hanteras på motsvarande 
sätt som när en part i ett ärende om verkställighet av ett avgörande 
om t.ex. umgänge invänder att det finns ett senare avgörande. Det 
kan då finnas hinder mot att verkställa det aktuella umgängesav-
görandet. 

Ett beslut om en interimistisk åtgärd enligt artikel 15 kan inte 
verkställas i andra medlemsstater (se artikel 2.1 b och skäl 59 i 
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ingressen till 2019 års Bryssel II-förordning; jfr mål C-256/09, 
Purrucker, ECLI:EU:C:2010:437). Annorlunda förhåller det sig 
emellertid med interimistiska beslut som fattats enligt förordnin-
gens artikel 27.5 jämförd med artikel 15 (se även kommentaren till 
5 §). 

Reservforum 

4 § Om tillämpningen av Bryssel II-förordningen innebär att en fråga ska prövas 
av en socialnämnd i Sverige och det inte finns någon annan behörig nämnd, tas 
frågan upp av socialnämnden i Stockholms kommun. 

Paragrafen anger reservforum för frågor som ska handläggas av en 
socialnämnd. Paragrafen motsvarar 7 § i 2008 års kompletteringslag. 
Övervägandena finns i avsnitt 5.  

Bestämmelsen avser situationer när det finns internationell behö-
righet för en socialnämnd, men där det inte finns någon behörig 
nämnd enligt nationella regler. Vad som föreskrivs i förevarande 
paragraf om socialnämnd gäller i förekommande fall den eller de 
nämnder som utsetts av kommunalfullmäktige i respektive kommun 
att utföra kommunens uppgifter inom socialtjänsten (2 kap. 4 § 
socialtjänstlagen [2001:453]).  

Om barnet vistas i Sverige eller ett ärende rör en vistelse i Sverige, 
är det normalt en socialnämnd i vistelsekommunen som är behörig 
(2 kap. 1 § och 2 a kap. 1 § socialtjänstlagen). Det kan i undantagsfall 
vara så att det inte finns en anknytning till en viss svensk kommun. 
Barnet kan ha hemvist och vistas i ett annat land, samtidigt som det 
finns en anknytning till Sverige, t.ex. genom medborgarskap. I så-
dana undantagsfall ska frågan tas upp av socialnämnden i Stockholms 
kommun. Motsvarande gäller enligt 2 § lagen (2012:318) om 1996 
års Haagkonvention. 

Enligt 6 kap. 17 a § föräldrabalken kan socialnämnden godkänna 
ett avtal mellan föräldrarna om vårdnad, boende eller umgänge. Det 
är en förutsättning för att det förenklade förfarandet ska kunna 
tillämpas att barnet är folkbokfört i Sverige. Är barnet inte folkbok-
fört här, kan frågan inte med stöd av bestämmelsen prövas av social-
nämnden i Stockholm, trots att det finns domsrätt enligt 2019 års 
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Bryssel II-förordning. Om det finns domsrätt kan föräldrarnas sam-
förståndslösning i stället prövas av domstol (jfr prop. 2007/08:98 s. 
30). 

Bestämmelsen anger bara i vilken kommun som frågan tas upp. 
Den påverkar inte några andra frågor om ansvarsfördelning mellan 
kommunerna, t.ex. vilken kommun som slutligt ska ansvara för att 
en viss åtgärd vidtas till skydd för barnet.  

Paragrafens hänvisning till 2019 års Bryssel II-förordning är dy-
namisk till sin karaktär, dvs. avser förordningen i den vid varje 
tidpunkt gällande lydelsen.  

Verkställighet 

5 § Om ett avgörande är verkställbart enligt Bryssel II-förordningen, får det 
verkställas enligt 

1. 21 kap. föräldrabalken, om det avser ett barns person, och 
2. utsökningsbalken, om det avser rättegångskostnader eller ett barns egendom. 
För verkställigheten gäller det som är föreskrivet om verkställighet av en svensk 

domstols avgörande i motsvarande fall. Om det inte finns någon motsvarighet till 
avgörandet, verkställs avgörandet som en dom. 

Första och andra styckena gäller inte om något annat följer av Bryssel II-
förordningen. 

Paragrafen innehåller bestämmelser om vad som gäller för verkstäl-
lighet av ett avgörande som är verkställbart enligt 2019 års Brys-
sel II-förordning. Paragrafen motsvarar delvis 4 § i 2008 års kom-
pletteringslag. Övervägandena finns i avsnitt 7.2. 

I första stycket anges att verkställighet som avser ett avgörande om 
ett barns person sker enligt 21 kap. föräldrabalken (punkten 1), me-
dan verkställighet avseende ett avgörande som avser rättegångs-
kostnader eller barnets egendom sker enligt utsökningsbalken 
(punkten 2). Verkställighet av ett avgörande som avser ett barns per-
son kan t.ex. gälla vårdnad eller umgänge. Den åtgärd som ska vidtas 
är vanligen ett överlämnande, hämtning eller omhändertagande av 
barnet. Verkställighet av ett avgörande som avser ett barns egendom 
kan bl.a. röra åtgärder för att hindra att en förälder på egen hand 
avyttrar egendomen. Det ska noteras att beslut beträffande barnets 
egendom som inte rör skydd av barnet faller utanför Bryssel II-
förordningens tillämpningsområde, men kan verkställas med stöd av 
Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1215/2012 av 
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den 12 december 2012 om domstols behörighet och om erkännande 
och verkställighet av domar på privaträttens område (2012 års 
Bryssel I-förordning). Det kan enligt artikel 73 i 2019 års Bryssel II-
förordning bli aktuellt med verkställighet med stöd av Bryssel II-
förordningen av avgöranden om rättegångskostnader som hänför sig 
till förfaranden som omfattas av förordningen, t.ex. om äktenskaps-
skillnad och föräldraansvar (se artikel 2.1 första stycket).  

Verkställighet enligt förevarande paragraf kan även ske av ett av-
görande som meddelats i en medlemsstat, enligt vilket ett barn ska 
återlämnas till en medlemsstat och vilket måste verkställas i en annan 
medlemsstat än den där avgörandet meddelades (se artikel 2.1 andra 
stycket a). Detsamma gäller dels tillfälliga åtgärder som beslutats av 
en domstol som är behörig att pröva målet i sak under förutsättning 
att det avgörande som avser åtgärden har delgetts motparten före 
verkställigheten, dels tillfälliga åtgärder som har beslutats enligt 
förordningens artikel 27.5 jämförd med artikel 15 (se artikel 2.1 
andra stycket b och tredje stycket samt skäl 59 i ingressen). Verks-
tällighetsreglerna i paragrafen tillämpas även på en officiell handling 
som har upprättats formellt eller registrerats eller en överenskom-
melse som har registrerats (se artikel 65.2, jfr prop. 2014/15:105 s. 
73). 

En ansökan om verkställighet av avgöranden som avses i punkten 
1 görs till den tingsrätt som framgår av 21 kap. 1 § föräldrabalken. 
En ansökan om verkställighet av avgöranden som avses i punkten 2 
görs till Kronofogdemyndigheten (se 1 kap. 3 § utsökningsbalken). 

I andra stycket klargörs att det utländska avgörandet får verkstäl-
las som ett avgörande som meddelats av en svensk domstol i motsva-
rande fall, dvs. under de förutsättningar och på det sätt som gäller 
för ett motsvarande svenskt avgörande (jfr artikel 51.1 i 2019 års 
Bryssel II-förordning). Det innebär att begränsningarna i 21 kap. 1 § 
föräldrabalken i fråga om avgöranden som inte har fått laga kraft 
gäller även för utländska avgöranden om föräldraansvar. Om avgö-
randet inte har fått laga kraft och det inte är särskilt medgivet att 
verkställighet ändå får ske, får domstolen alltså inte besluta om åt-
gärder enligt 21 kap. 2–4 §§ föräldrabalken, t.ex. föreläggande av vite. 
För verkställighet enligt utsökningsbalken av ett utländskt avgö-
rande som inte har fått laga kraft gäller de begränsningar som finns i 
balken beträffande svenska avgöranden som inte har fått laga kraft 
(se t.ex. 3 kap. 6 § och 8 kap. 4 § utsökningsbalken). Om det inte 
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finns någon motsvarighet till det utländska avgörandet, tillämpas be-
stämmelserna om verkställighet av en dom. Som exempel kan 
nämnas sådana officiella handlingar som avses i artikel 65.2 i 2019 års 
Bryssel II-förordning (jfr prop. 2010/11:120 s. 44). 

I 2019 års Bryssel II-förordning finns det regler om uppskjutande 
och vägran av verkställighet av ett utländskt avgörande om föräldra-
ansvar som kommer att prövas inom ramen för det ordinarie 
verkställighetsförfarandet och inte i det särskilda förfarande som 
föreskrivs i 6 §. Det gäller sådana frågor som regleras i artiklarna 50 
och 56. Svenska verkställighetsbestämmelser som rör dessa frågor 
prövas givetvis också i vanlig ordning, dock att sådana bestämmelser 
som är oförenliga med förordningens bestämmelser inte ska tilläm-
pas (artikel 57). I övervägandena finns det en utförlig redogörelse 
för förhållandet mellan de svenska verkställighetsbestämmelserna 
och förordningen. 

Att bestämmelserna i 2019 års Bryssel II-förordning har före-
träde framför det som föreskrivs i första och andra styckena finns 
det en upplysning om i tredje stycket. 

Paragrafens hänvisning till 2019 års Bryssel II-förordning är dy-
namisk till sin karaktär, dvs. avser förordningen i den vid varje tid-
punkt gällande lydelsen. 

Vägran av erkännande eller verkställighet 

6 § En ansökan enligt artikel 40 eller 59 i Bryssel II-förordningen om att ett 
avgörande inte ska erkännas eller verkställas i Sverige görs till tingsrätten. 

En ansökan enligt artikel 30.3 i förordningen om att det inte finns grund för att 
vägra ett erkännande av ett avgörande görs till tingsrätten. 

En ansökan enligt första eller andra stycket kan göras av någon som har varit 
part i den utländska rättegången och som är berörd av frågan. Regeringen kan med 
stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen meddela föreskrifter om vilka tingsrätter som får 
pröva sådana ansökningar. 

Paragrafen innehåller bestämmelser om vilken domstol som prövar 
frågor om vägran i de särskilda vägransförfaranden som 2019 års 
Bryssel II-förordning anvisar. Övervägandena finns i avsnitt 7.3. 

2019 års Bryssel II-förordning utgår att ett avgörande som har 
meddelats i en medlemsstat ska erkännas i de andra medlemsstaterna 
utan att något särskilt förfarande behöver anlitas (artikel 30.1). 
Utgångspunkten blir då att frågor om giltigheten av ett utländskt 
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avgörande normalt ska prövas av den myndighet och i det sam-
manhang där de i varje särskilt fall förekommer. Förordningen inne-
håller emellertid regler om särskilda vägransförfaranden. I paragra-
fen föreskrivs därför en möjlighet att i särskilda förfaranden få en 
prövning av om ett utländskt avgörande inte ska gälla (artikel 40) 
eller inte ska verkställas (artikel 59). Den reglerar också vad som gäl-
ler för ansökningar om en förklaring att det inte finns någon grund 
för att vägra ett erkännande (artikel 30.3). 

Ansökningar om vägran av erkännande eller verkställighet förut-
ses enligt förordningen kunna avse även officiella handlingar som har 
upprättats formellt eller registrerats, och överenskommelser som har 
registrerats. De allmänna bestämmelserna om erkännande och 
verkställighet gäller som utgångspunkt i dessa fall (se artikel 65 med 
hänvisningar). Särskilda vägransgrunder föreskrivs i artikel 68. Para-
grafen är tillämplig även i fråga om sådana ansökningar. 

Paragrafen är däremot inte tillämplig om en part i en pågående 
svensk rättegång gör gällande att ett utländskt avgörande som är av 
betydelse för den svenska domstolens prövning inte ska erkännas 
här. I ett sådant fall är den svenska domstolen behörig att pröva om 
ett erkännande ska vägras (artikel 30.5). Det kan t.ex. röra sig om 
situationer när ett utländskt avgörande är av prejudiciell betydelse i 
en rättegång i Sverige. Frågan om erkännande får då hanteras som en 
fråga i rättegången och avgöras enligt vanliga regler för rättegången. 

Paragrafen är inte heller tillämplig på frågan om det finns grund 
för vägran av erkännande och verkställighet p.g.a. oförenliga avgö-
randen enligt artikel 50. Eftersom det inte anges något särskilt för-
farande för denna prövning i 2019 års Bryssel II-förordning, får den 
frågan prövas av den domstol som handlägger frågan om verkställig-
het enligt 21 kap. föräldrabalken. Detsamma gäller vägran av verk-
ställighet enligt artikel 56.6 i förordningen. 

En ansökan om vägran av erkännande eller verkställighet enligt 
artikel 40 eller 59 görs till tingsrätten.  

Av andra stycket framgår att en ansökan om en förklaring enligt 
artikel 30.3 att det inte finns någon grund för att vägra ett erkän-
nande görs till tingsrätten. En sådan ansökan kan göras av den som 
vill ha ett besked i erkännandefrågan. Domstolens beslut har endast 
– liksom för övrigt vägransprövningen enligt första stycket – natio-
nell räckvidd, dvs. gäller bara i Sverige. 
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Av tredje stycket första meningen framgår att en ansökan kan göras 
av någon av parterna i den utländska rättegång som har lett till av-
görandet. Bestämmande blir alltså vem som enligt den utländska la-
gen var part i rättegången där. Ett krav är emellertid att erkännande- 
eller verkställighetsfrågan rör denna part. Partens rättsliga intressen 
måste påverkas av frågan huruvida avgörandet erkänns eller verk-
ställs här. 

I tredje stycket andra meningen finns en upplysning om att re-
geringen med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen kan meddela 
föreskrifter om vilka tingsrätter som får pröva en ansökan. Vilken 
tingsrätt som är behörig bestäms alltså i förordning (se förslaget till 
förordning med kompletterande bestämmelser till Bryssel II-
förordningen). 

Paragrafens hänvisning till 2019 års Bryssel II-förordning är dy-
namisk till sin karaktär, dvs. avser förordningen i den vid varje tid-
punkt gällande lydelsen. 

7 § Vid handläggningen av ett ärende enligt 6 § tillämpas lagen (1996:242) om 
domstolsärenden, om inte något annat följer av Bryssel II-förordningen. 

I paragrafen regleras vilka processrättsliga bestämmelser som ska 
tillämpas i särskilda förfaranden angående vägran av erkännande eller 
verkställighet enligt 2019 års Bryssel II-förordning. Övervägandena 
finns i avsnitt 7.4. 

Av paragrafen framgår att ärendelagen är tillämplig på domstolar-
nas handläggning av ärenden som avser en ansökan om vägran av 
erkännande eller verkställighet eller som avser en förklaring att det 
inte finns grund för att vägra ett erkännande. Ärendelagen innehåller 
bl.a. bestämmelser om komplettering och avvisning av en ofullstän-
dig ansökan, rättens sammansättning, kommunicering av handlingar 
och överklagande. Ärendelagen ska inte tillämpas om något annat 
följer av 2019 års Bryssel II-förordning. 

I många fall är det enkelt att bedöma om det föreligger en situa-
tion när ärendelagen kompletterar förordningen. Det gäller t.ex. i 
fråga om tidsfrister för överklagande som inte alls regleras i 2019 års 
Bryssel II-förordning. Ett annat exempel är att förordningen inte 
innehåller några regler om fördelning av rättegångskostnader. I 32 § 
ärendelagen finns det en hänvisning till 18 kap. rättegångsbalken 
som gäller ärenden där enskilda är motparter till varandra (jfr dock 
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rättsfallet NJA 2009 s. 632). I andra fall kan det vara svårare att 
avgöra om ärendelagen ska tillämpas. En utgångspunkt är att en 
tillämpning av ärendelagens reglering inte får vara i strid med förord-
ningen och de syften som bär upp denna. Det innebär t.ex. att 
förordningens bestämmelser om vilka handlingar som ska bifogas en 
ansökan enligt artiklarna 40 och 59 i dessa delar gäller framför be-
stämmelserna i 6 § ärendelagen om vad en ansökan ska innehålla. 

I de fall där förordningen innehåller bestämmelser, men där dessa 
inte kan anses vara uttömmande, kompletterar ärendelagen förord-
ningen. Av ärendelagen framgår t.ex. att beslut får överklagas till 
hovrätten respektive Högsta domstolen och att prövningstillstånd 
krävs i båda instanserna (39 och 40 §§; jfr artiklarna 61 och 62 i 2019 
års Bryssel II-förordning). Ärendelagen innehåller också regler om 
inom vilken tid och till vilken domstol ett överklagande ska ges in 
(38 §). 

Paragrafens hänvisning till 2019 års Bryssel II-förordning är dy-
namisk till sin karaktär, dvs. avser förordningen i den vid varje tid-
punkt gällande lydelsen. 

Rättelse och återkallelse av intyg 

8 § Ett beslut i fråga om rättelse av ett intyg som har utfärdats enligt Bryssel II-
förordningen, får inte överklagas. 

Paragrafen anger att ett beslut i en fråga om rättelse av ett intyg som 
utfärdats enligt 2019 års Bryssel II-förordning inte får överklagas. 
Paragrafen motsvarar 5 § andra stycket i 2008 års kompletteringslag. 
Övervägandena finns i avsnitt 12.1. 

I artiklarna 37.1, 48.1 och 67.1 i 2019 års Bryssel II-förordning 
föreskrivs vad som gäller för rättelse av ett intyg som inte överens-
stämmer med det bakomliggande avgörandet. Domstolen eller an-
nan myndighet ska på ansökan eller självmant rätta intyget om det 
på grund av ett materiellt fel eller utelämnande föreligger bristande 
överensstämmelse mellan intyget och det avgörande som ska verk-
ställas. Av artiklarna 37.2, 48.3 och 67.3 framgår att lagen i ur-
sprungsmedlemstaten ska tillämpas på förfarandet för rättelse av in-
tyg. Det torde emellertid för svenska domstolar och andra myndig-
heter inte bli aktuellt att tillämpa reglerna om rättelse av en officiell 
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handling eller överenskommelse, eftersom sådana inte förekommer 
i Sverige (se avsnitt 7.6). 

Av paragrafen framgår att ett beslut i fråga om rättelse av ett intyg 
inte får överklagas. Överklagandeförbudet gäller både beslut att rätta 
ett intyg och beslut att inte rätta ett intyg. 

Paragrafens hänvisning till 2019 års Bryssel II-förordning är dy-
namisk till sin karaktär, dvs. avser förordningen i den vid varje 
tidpunkt gällande lydelsen. 

9 § Innan domstolen beslutar i fråga om återkallelse av ett intyg som har utfärdats 
enligt Bryssel II-förordningen, ska parterna få tillfälle att yttra sig, om det inte är 
obehövligt. 

Ett beslut i fråga om återkallelse av ett intyg får inte överklagas. 

Paragrafen innehåller bestämmelser om förfarandet för återkallelse 
av ett intyg som utfärdats med stöd av 2019 års Bryssel II-förord-
ning. Övervägandena finns i avsnitt 12.1. 

I artiklarna 48.2 och 67.2 i 2019 års Bryssel II-förordning finns 
regler om återkallelse av intyg som utfärdats av en domstol eller an-
nan myndighet i ursprungsmedlemsstaten. 

I första stycket anges att innan ett beslut i fråga om återkallelse 
fattas ska parterna ha fått tillfälle att yttra sig. Parterna behöver dock 
inte ges tillfälle att yttra sig, om det är obehövligt. Det kan endast 
undantagsvis sägas vara obehövligt att en part ges tillfälle att yttra 
sig innan ett intyg återkallas. 

Av andra stycket framgår att ett beslut i fråga om återkallelse av 
ett intyg inte får överklagas. Överklagandeförbudet gäller både be-
slut att återkalla ett intyg och beslut att inte återkalla ett intyg. 

Paragrafens hänvisning till 2019 års Bryssel II-förordning är dy-
namisk till sin karaktär, dvs. avser förordningen i den vid varje tid-
punkt gällande lydelsen. 

Informationsutbyte 

10 § En socialnämnd ska rapportera om ett barns situation enligt Bryssel II-
förordningen (artikel 80.1 a i). Nämnden ska också samla in upplysningar eller 
underlag och uttala sig om en förälders, anhörigs eller annan persons lämplighet att 
ta hand om barnet i enlighet med vad som framgår av förordningen (artikel 80.1 b). 
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Paragrafen innehåller en skyldighet för socialnämnden att utföra 
vissa uppgifter som framgår av 2019 års Bryssel II-förordning. Över-
vägandena finns i avsnitt 10. 

Efter att en begäran från en utländsk myndighet har skickats ge-
nom den svenska centralmyndigheten ska socialnämnden rapportera 
om ett barns situation (artikel 80.1 a i). En sådan begäran kan bli 
aktuell om barnet har eller har haft hemvist i Sverige eller om barnet 
befinner sig eller har befunnit sig här (artikel 80.1). Nämnden ska 
vidare uttala sig om en förälders, anhörigs eller annan persons lämp-
lighet att ta hand om barnet när barnet har hemvist i en annan med-
lemsstat (artikel 80.1 b).  

Det som föreskrivs i förevarande paragraf om socialnämnd gäller 
i förekommande fall den eller de nämnder som utsetts av kommunal-
fullmäktige i respektive kommun att utföra kommunens uppgifter 
inom socialtjänsten (2 kap. 4 § socialtjänstlagen [2001:453]). Enligt 
2 kap. 1 § och 2 a kap. 1 och 3 §§ i samma lag är det som utgångs-
punkt nämnden i den kommun där barnet är bosatt eller i annat fall 
vistas som ytterst ansvarar för ett ärende. För det fall ärendet rör en 
förälders, anhörigs eller annan persons lämplighet att ta hand om 
barnet och barnet inte är bosatt eller vistas här i landet handläggs det 
i stället av nämnden i den kommun där personen är bosatt. 

Handläggningen av ärenden enligt förevarande paragraf sker på 
samma sätt som andra liknande ärenden enligt socialtjänstlagen som 
rör barn. Det innebär att barnets inställning kan behöva inhämtas 
och att utredningen inte ska göras mer omfattande än vad som är 
motiverat av omständigheterna. Utgångspunkten är att socialnämn-
den ska kunna använda sig av den information som nämnden redan 
har tillgång till. Det kan dock beroende på förhållandena i det enskil-
da ärendet krävas att viss ytterligare information inhämtas. Så kan 
t.ex. vara fallet om uppgifter helt saknas eller om de uppgifter som 
socialnämnden har tillgång till är inaktuella. 

Paragrafens hänvisning till 2019 års Bryssel II-förordning är dy-
namisk till sin karaktär, dvs. avser förordningen i den vid varje tid-
punkt gällande lydelsen. 
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Godkännande av en placering av ett barn i Sverige 

11 § En fråga om godkännande av en placering av ett barn i Sverige enligt artikel 82 
i Bryssel II-förordningen prövas av socialnämnden i den kommun där barnet avses 
bli placerat. 

I 6 kap. 11 a § socialtjänstlagen (2001:453) anges förutsättningarna för att 
godkänna en placering. 

I paragrafen föreskrivs vilken socialnämnd som är behörig att pröva 
en begäran av en myndighet i en annan medlemsstat att i Sverige få 
placera ett barn för vård eller boende i ett annat hem än det egna. 
Paragrafen motsvarar delvis 6 § i 2008 års kompletteringslag. Över-
vägandena finns i avsnitt 9. 

Av artikel 82.1 i 2019 års Bryssel II-förordning framgår att en 
placering av ett barn i en annan medlemsstat ska föregås av ett god-
kännande från en behörig myndighet i den andra medlemsstaten. Av 
första stycket framgår att det ankommer på socialnämnden i den kom-
mun där barnet avses bli placerat att pröva frågan om godkännande. 
Det handlar om placeringar i familjehem, hem för vård eller boende, 
eller stödboende. Vad som föreskrivs i förevarande paragraf om so-
cialnämnd gäller i förekommande fall den eller de nämnder som ut-
setts av kommunalfullmäktige i respektive kommun att utföra kom-
munens uppgifter inom socialtjänsten (2 kap. 4 § socialtjänstlagen). 

I andra stycket erinras det om att bestämmelser om placering av 
ett barn över nationsgränserna finns i 6 kap. 11 a § socialtjänstlagen. 
I den paragrafen regleras under vilka förutsättningar socialnämnden 
får godkänna en placering i Sverige. Bestämmelserna finns i social-
tjänstlagen och inte i förevarande lag eftersom de har ett nära sam-
band med vad som i övrigt gäller enligt socialtjänstlagen i fråga om 
placering av barn utanför det egna hemmet.  

Paragrafens hänvisning till 2019 års Bryssel II-förordning är dy-
namisk till sin karaktär, dvs. avser förordningen i den vid varje tid-
punkt gällande lydelsen. 

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser 

1. Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2022. 
2. Genom lagen upphävs lagen (2008:450) med kompletterande bestämmelser 

till Bryssel II-förordningen. 
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3. Föreskrifterna i 2–5 §§ i den upphävda lagen gäller fortfarande för handlägg-
ningen av mål och ärenden som avser avgöranden som har meddelats i ett förfarande 
som inleddes före ikraftträdandet. 

4. Föreskrifterna i 8 § i den upphävda lagen gäller fortfarande för handläggnin-
gen av ärenden som har inletts i tingsrätt före ikraftträdandet. 

Övervägandena om ikraftträdande- och övergångsbestämmelser 
finns i avsnitt 13. 

Av punkten 1 framgår att den nya lagen träder i kraft den 1 augusti 
2022.  

Enligt punkten 2 upphör 2008 års lag att gälla samtidigt som den 
nya lagen träder i kraft. 

Enligt punkten 3 ska den upphävda lagens föreskrifter gälla för 
handläggningen av vissa mål och ärenden om erkännande, verk-
ställbarhet, verkställighet och rättelse av intyg. En förutsättning är 
att de avser avgöranden som meddelats i förfaranden som inleddes 
före den nya lagens ikraftträdande (se artikel 100.1 i 2019 års Brys-
sel II-förordning). 2008 års lag ska alltså fortsatt gälla för handlägg-
ningen av sådana mål och ärenden om erkännande, verkställbarhet, 
verkställighet och rättelse av intyg som avser avgöranden som med-
delats i rättsliga förfaranden som inleddes före den 1 augusti 2022. 
Det rättsliga förfarande som avses är alltså förfarandet i sak i ur-
sprungsmedlemsstaten och inte den efterföljande frågan om erkän-
nande, verkställbarhet eller verkställighet i den anmodade medlems-
staten. Motsvarande gäller i fråga om rättelse av intyg med den skill-
naden att det efterföljande rättelseförfarandet äger rum i ursprungs-
medlemsstaten. Övergångsregleringen i punkten innefattar även 
officiella handlingar som har upprättats formellt eller registrerats, 
och på överenskommelser som har blivit verkställbara före detta 
datum (artikel 100.2). 

Av punkten 4 framgår bestämmelserna i den upphävda lagen om 
beslut om tillfälliga åtgärder ska gälla för ärenden som har inletts i 
tingsrätt före ikraftträdandet (se artikel 100.1). 
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15.2 F�rslaget till lag om ändring i lagen(1904:26 s.
1) om vissainternationellarättsf�rhållanden
r�rande äktenskapochf�rmynderskap

7 kap. Särskildabestämmelser

6 § Särskilda bestämmelser finns i rådets f�rordning (EU) 2019/1111 av den 25
juni 2019 om beh�righet , erkännande och verkställighet av avg�randen i äkten -
skapsmål och mål om f�räldraansvar , och om internationella bortf�randen av barn

(Bryssel II-f�rordningen) och i lagen (2012:318) om 1996 års Haagkonvention .

I paragrafen anges att särskilda bestämmelser finns i Bryssel II-
f�rordningen och lagen om 1996 års Haagkonvention. Övervägan -
dena finns i avsnitt 4.

Ändringen i paragrafen innebär att hänvisningen till 2003 års
Bryssel II-f�rordning ersätts med en hänvisning till 2019 års Brys-
sel II-f�rordning.

Paragrafens hänvisning till 2019 års Bryssel II-f�rordning är dy-
namisk till sin karaktär, dvs. avser f�rordningen i den vid varje
tidpunkt gällande lydelsen.

15.3 F�rslaget till lag om ändringi lagen(1970:375)
om utlämningtill Danmark,Finland, Islandeller
Norgef�r verkställighetav beslutom vårdeller
behandling

1 § Den som enligt beslut av myndighet i Danmark, Finland, Island eller Norge ska
vara omhändertagen f�r vård eller behandling får efter framställning utlämnas enligt
vad som sägs i denna lag f�r verkställighet av beslutet.

Om �verlämnande f�r brott finns särskilda bestämmelser.
Särskilda bestämmelser finns också i rådets f�rordning (EU) 2019/1111 av den

25 juni 2019 om beh�righet , erkännande och verkställighet av avg�randen i äkten -
skapsmål och mål om f�räldraansvar , och om internationella bortf�randen av barn
(Bryssel II-f�rordningen) .

I paragrafen anges bl.a. lagens innehåll. Övervägandena finns i av-
snitt 4.

Ändringen i tredje stycket innebär att hänvisningen till 2003 års
Bryssel II-f�rordning ersätts med en hänvisning till 2019 års Bryssel
II-f�rordning.
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Paragrafens hänvisning till 2019 års Bryssel II-f�rordning är dy-
namisk till sin karaktär, dvs. avser f�rordningen i den vid varje tid-
punkt gällande lydelsen.

15.4 F�rslaget till lag om ändringi lagen(1973:943)
om erkännandeav vissautländska
äktenskapsskillnaderochhemskillnader

12 § Särskilda bestämmelser finns i rådets f�rordning (EU) 2019/1111 av den 25
juni 2019 om beh�righet , erkännande och verkställighet av avg�randen
äktenskapsmål och mål om f�räldraansvar , och om internationella bortf�randen av
barn (Bryssel II-f�rordningen) .

I paragrafen anges att särskilda bestämmelser finns i Bryssel II-
f�rordningen. Övervägandena finns i avsnitt 4.

Ändringen i paragrafen innebär att hänvisningen till 2003 års
Bryssel II-f�rordning ersätts med en hänvisning till 2019 års Brys-
sel II-f�rordning.

Paragrafens hänvisning till 2019 års Bryssel II-f�rordning är dy-
namisk till sin karaktär, dvs. avser f�rordningen i den vid varje tid-
punkt gällande lydelsen.

15.5 F�rslaget till lag om ändringi lagen(1977:595)
om erkännandeochverkställighetav nordiska
domarpå privaträttensområde

7 a § Särskilda bestämmelser finns i rådets f�rordning (EU) 2019/1111 av den 25
juni 2019 om beh�righet , erkännande och verkställighet av avg�randen i äkten -
skapsmål och mål om f�räldraansvar , och om internationella bortf�randen av barn
(Bryssel II-f�rordningen) .

I paragrafen anges att särskilda bestämmelser finns i Bryssel II-
f�rordningen. Övervägandena finns i avsnitt 4.

Ändringen i paragrafen innebär att hänvisningen till 2003 års
Bryssel II-f�rordning ersätts med en hänvisning till 2019 års Brys-
sel II-f�rordning.

Paragrafens hänvisning till 2019 års Bryssel II-f�rordning är dy-
namisk till sin karaktär, dvs. avser f�rordningen i den vid varje tid-
punkt gällande lydelsen.
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15.6 F�rslaget till lag om ändringi lagen(1989:1 4)
om erkännandeochverkställighetav utländska
vårdnadsavg�randenm.m. ochom �verflyttning
av barn

Inledande bestämmelser

1 § Bestämmelserna i 2–10, 13–21 och 23 §§ tillämpas i f�rhållande till stater som
har tillträtt den i Luxemburg den 20 maj 1980 dagtecknade konventionen om
erkännande och verkställighet av avg�rand en r�rande vårdnad om barn samt om
återställande av vård av barn (Europaråds konventionen). Bestämmelserna tillämpas
dock inte i f�rhållande till Danmark, Finland, Island eller Norge i den mån särskilda
bestämmelser gäller.

Bestämmelserna i 2–4 och 11–23 §§ tillämpas i f�rhållande till stater som har
tillträtt den i Haag den 25 oktober 1980 dagtecknade konventionen om de civila
aspekterna på internationella bortf�randen av barn (Haagkonventionen).

Regeringen får, under f�ru tsättning av �msesidighet , f�reskriva att lagens
bestämmelser om erkännande och verkställighet av avg�randen m.m. eller lagens
bestämmelser om �verflyttning av barn ska tillämpas även i f�rhållande till en stat
som inte har tillträtt Europarådsko nventionen eller Haagkonventionen.

Särskilda bestämmelser finns i rådets f�rordning (EU) 2019/1111 av den 25 juni
2019 om beh�righet , erkännande och verkställighet av avg�randen i äktenskapsmål
och mål om f�räldraansvar , och om internationella bortf� randen av barn (Bryssel II-
f�rordningen).

Paragrafen f�reskriver bl.a. i f�rhå llande till vilka stater olika be-
stämmelser i lagen tillämpas. Övervägandena finns i avsnitt 4.

Ändringen i fjärde stycket innebär att hänvisningen till 2003 års
Bryssel II-f�rordning ersätts med en hänvisning till 2019 års Brys-
sel II-f�rordning.

Särskilda bestämmelser om barnbortf�randen finns i kapitel III i
2019 års Bryssel II-f�rordning. Verkställighetsreglerna i 2019 års
Bryssel II-f�rordning tillämpas på avg�randen enligt vilka ett barn
ska återlämnas till en annan medlemsstat enligt 1980 års Haagkon -
vention och som måste verkställas i en annan medlemsstat än där
avg�randet meddelades (artikel 1.3, artikel 2.1 andra stycket a och
artikel 96 i 2019 års Bryssel II-f�rord ning). Reglerna tillämpas också
på tillfälliga åtgärder som beslutats av en domstol i enlighet med arti-
kel 27.5 jämf�rd med artikel 15 i den f�rordningen (se artikel 2.1
andra stycket b i den f�rordningen).
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Paragrafens hänvisning till 2019 års Bryssel II-förordning är dy-
namisk till sin karaktär, dvs. avser förordningen i den vid varje tid-
punkt gällande lydelsen. 

Förfarandet 

17 § Innan rätten avgör ett ärende om verkställighet av ett avgörande som avses i 
5 § eller om överflyttning av barn enligt 11 § ska rätten så långt det är möjligt 
klarlägga barnets inställning. 

Paragrafen reglerar rättens skyldighet att klarlägga ett barns inställ-
ning innan den avgör ett ärende om verkställighet eller överflyttning. 
Övervägandena finns i avsnitt 6. 

Enligt den hittillsvarande ordningen ska rätten inhämta ett barns 
mening om det inte är omöjligt med hänsyn särskilt till barnets låga 
ålder eller mognad. Ändringen i paragrafen innebär att det inte ska 
krävas att barnet har uppnått en viss ålder och mognad för att hans 
eller hennes inställning ska klarläggas. I stället anges att barnets in-
ställning så långt det är möjligt ska klarläggas. Det kan förekomma 
situationer där det på grund av omständigheter relaterade till barnets 
situation inte är möjligt att efterfråga barnets inställning. En situa-
tion när det inte är möjligt att klarlägga barnets inställning är när 
barnet hålls gömt här i landet (jfr prop. 1988/89:8 s. 46). En bedöm-
ning av om ett barns inställning kan inhämtas måste göras från fall 
till fall. Ett barns inställning kan förmedlas genom någon av parterna 
i målet. Men också i samband med ett uppdrag enligt 16 § eller ge-
nom utredningen i övrigt i målet kan barnets inställning komma 
fram. Liksom hittills kan domstolen i vissa fall höra barnet vid en 
muntlig förhandling, vilket framgår av hänvisningen i 21 § till 21 kap. 
12 § andra stycket föräldrabalken (jfr prop. 1988/89:8 s. 46). Om 
domstolen saknar information om barnets inställning, bör domsto-
len noga ange skälen för detta. 

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser 

1. Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2022. 
2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för handläggningen av ärenden som har 

inletts i tingsrätt före ikraftträdandet. 
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Övervägandena om ikraftträdande- och �vergångsbestämmelser
finns i avsnitt 13.

Av punkten 1 framgår att lagändringarna träder i kraft den 1
augusti 2022.

Enligt punkten 2 ska äldre f�reskrifter gälla f�r handläggningen
av ärenden som inletts f�re ikraftträdandet. Om en ans�kan har getts
in till tingsrätt f�re denna dag tillämpas alltså bestämmelserna i deras
äldre lydelse.

15.7 F�rslaget till lag om ändringi lagen(1990:52)
med särskildabestämmelserom vårdav unga

Omedelbart omhändertagande

6 a § Är svensk domstol inte beh�rig att besluta om beredande av vård enligt denna
lag, får socialnämnden besluta att den som är under 18 år omedelbart ska
omhändertas, om

1. åtgärder av beh�rig utländsk myndighet inte kan avvaktas med hänsyn till
risken f�r den unges hälsa eller utvecklin g eller till att den fortsatta utredningen
allvarligt kan f�rsvåras eller vidare åtgärder hindras, och

2. det är sannolikt att den unge tillfälligt beh�ver vård som avses i denna lag.
F�r beslut enligt f�rsta stycket gäller 6 § andra stycket och, f�r det fall

socialnämnden har ans�kt om vård med st�d av lagen, 6 § tredje stycket.
I 9 a och 9 b §§ finns bestämmelser om fortsatt omhändertagande f�r tillfällig

vård av den unge.
Denna paragraf ansluter, tillsammans med 7–9 b §§, till rådets f�rordning (EU)

2019/1111 av den 25 juni 2019 om beh�righet , erkännande och verkställighet av
avg�randen i äktenskapsmål och mål om f�räldraansvar, och om internationella
bortf�randen av barn(Bryssel II-f�rordningen) och lagen (2012:318) om 1996 års
Haagkonvention.

Paragrafen innehåller bestämmelser som f�rtydligar att socialnämn -
den får besluta om omedelbart omhändertagande i sådana situationer
när svensk domstol inte är beh�rig att besluta om beredande av vård
enligt denna lag. Övervägandena finns i avsnitt 5.

Ändringen i fjärde stycket innebär att hänvisningen till 2003 års
Bryssel II-f�rordning ersätts med en hänvisning till 2019 års Brys-
sel II-f�rordning.
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Paragrafens hänvisning till 2019 års Bryssel II-f�rordning är dy-
namisk till sin karaktär, dvs. avser f�rordningen i den vid varje
tidpunkt gällande lydelsen.

15.8 F�rslaget till lag om ändring i socialtjänstlagen
(2001 :453)

6 kap. Vårdutanf�r det egnahemmet

Placering av ett barn �ver nationsgränserna

11 a § Socialnämnden får godkänna att en utländsk myndighet placerar ett barn i
Sverige endast om

1. det är bäst f�r barnet att placeras här, särskilt med beaktande av barnets
anknytning hit,

2. barnets inställning till placeringen så långt det är m�jligt har klarlagts,
3. barnets vårdnadshavare och, om barnet fyllt 15 år, barnet samtycker till

åtgärden,
4. f�rhållandena i det ensk ilda hemmet och f�rutsättnin garna f�r vård i hemmet

är utredda av nämnden,
5. barnet har beviljats uppehållstillstånd, om ett sådant tillstånd beh�vs, och
6. placeringen sker med st�d av rådets f�rordning (EU) 2019/1111 av den 25

juni 2019 om beh�righet , erkännande och verkställighet av avg�randen i
äktenskapsmål och mål om f�räldraansvar, och om internationella bortf�randen av
barn (Bryssel II-f�rordningen) eller med st�d av den i Haag den 19 oktober 1996
dagtecknade konventionen om beh�rig het, tillämplig lag, erkännande,
verkställighet och samarbete i frågor om f� räldraansvar och åtgärder till skydd f�r
barn.

Paragrafen anger f�rutsättningarna f�r socialnämndens godkännan -
de av en utländsk myndighets placering av ett barn på en institution
eller i ett familjehem här i landet. Övervägandena finns i avsnitt 9.

Ändringen i sjätte punkten innebär att hänvisningen till 2003 års
Bryssel II-f�rordning ersätts med en hänvisning till 2019 års Bryssel
II-f�rordning .

Paragrafens hänvisning till 2019 års Bryssel II-f�rordning är dy-
namisk till sin karaktär, dvs. avser f�rordningen i den vid varje
tidpunkt gällande lydelsen.
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11 kap. Handläggning av ärenden 

2 § Vid en utredning av om socialnämnden behöver ingripa till ett barns skydd eller 
stöd får nämnden, för bedömningen av behovet av insatser, konsultera sakkunniga 
samt i övrigt ta de kontakter som behövs. Utredningen ska bedrivas så att inte någon 
onödigt utsätts för skada eller olägenhet. Utredningen ska inte göras mer om-
fattande än vad som är motiverat av omständigheterna i ärendet. 

Utredningen ska bedrivas skyndsamt och vara slutförd senast inom fyra 
månader. Finns det särskilda skäl får socialnämnden besluta att förlänga ut-
redningen för viss tid. Särskilda bestämmelser finns i rådets förordning (EU) 
2019/1111 av den 25 juni 2019 om behörighet, erkännande och verkställighet av 
avgöranden i äktenskapsmål och mål om föräldraansvar, och om internationella 
bortföranden av barn (Bryssel II-förordningen). 

Den som berörs av en sådan utredning ska, om inte särskilda skäl talar mot det, 
genast underrättas om att en utredning har inletts. 

Paragrafen innehåller bestämmelser om socialnämndens handlägg-
ning av utredningar av om ett ingripande krävs för barns skydd eller 
stöd. Övervägandena finns i avsnitt 9.  

I den nya tredje meningen i andra stycket erinras om att en särskild 
tidsfrist för utredningar finns i 2019 års Bryssel II-förordning 
(artikel 82.6). Enligt artikeln gäller en tidsfrist om tre månader inom 
vilken den anmodade medlemsstaten ska översända sitt avgörande 
om att bevilja eller vägra ett godkännande. Möjlighet till förlängning 
av tidsfristen finns vid exceptionella omständigheter. 

Paragrafens hänvisning till 2019 års Bryssel II-förordning är dy-
namisk till sin karaktär, dvs. avser förordningen i den vid varje 
tidpunkt gällande lydelsen.  
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15.9 F�rslaget till lag om ändring i offentlighets-och
sekretesslagen(2009:400)

36 kap. Sekretesstill skyddf�r enskildi vissamål ochärenden
hosdomstol,i vissafall av medling,i ärendenomrättshjälp,
m.m.

Vissa mål och ärenden hos domsto l samt vissa fall av medling

Familjerättsligamål eller ärenden

1 § Sekretess gäller hos domstol f�r uppgift om en enskilds personliga eller
ekonomiska f�rhållanden, om det kan antas att den enskilde eller någon närstående
till denne lider skada eller men om uppgiften r�js och uppgiften f�rekommer i

1. ärende enligt lagen (1999:997) om särskild f�reträdare f�r barn,
2. ärende om adoption enligt 4 kap. f�räldrabalken,
3. ärende om anordnande av godmanskap enligt 11 kap. 4 §

f�räldrabalken,
4. ärende om f�rvaltarskap,
5. ärende enligt lagen (2005:429) om god man f�r

ensamkommande barn, eller
6. ärende enligt lagen (2017:310) om framtidsfullmakter.
Sekretess gäller hos domstol f�r uppgift om en enskilds personliga eller

ekonomiska f�rhållanden, om en part begär det och det kan antas att den enskilde
eller någon närstående till denne lider skada eller men om uppgiften r�js och
uppgiften f�rekommer i

1. äktenskapsmål,
2. mål eller ärende enligt f�räldrabalken i annat fall än som anges i f�rsta stycket,
3. ärende enligt lagen (1989:14) om erkännande och verkställighet av utländska

vårdnadsavg�randen m.m. och om �verflyttning av barn,
4. mål eller ärende enligt rådets f�rordning (EU) 2019/1111 av den 25 juni 2019

om beh�righet , erkännande och verkställighet av avg�randen i äktenskapsmål och
mål om f�räldraansvar, och om internationella bortf�randen av barn (Bryssel II-
f�rordningen) ,

5. mål eller ärende enligt rådets f�rordning (EG) nr 4/2009 av den 18 december
2008 om domstols beh�righet, tillämplig lag, erkännande och verkställighet av
domar samt samarbete i fråga om underhållsskyldighet och enligt Haagkon -
ventionen av den 23 november 2007 om internationell indrivning av underhåll till
barn och andra familjemedlemmar, eller

6. mål eller ärende enligt lagen (2012:318) om 1996 års Haagkonvention.
F�r uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i h�gst sjuttio år.

Paragrafen innehåller bestämmelser om sekretess hos domstol i
familjerättsliga mål och ärenden. Övervägandena finns i avsnitt 11.
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I andra stycket fjärde punkten ersätts hänvisningen till 2003 års 
Bryssel II-förordning med en hänvisning till 2019 års Bryssel II-
förordning. Dessutom tas hänvisningen till paragrafen om beslut om 
tillfälliga åtgärder i 2008 års kompletteringslag bort, eftersom sådana 
beslut kommer att kunna handläggas i Sverige med stöd av artikel 15 
i 2019 års Bryssel II-förordning. 

Paragrafens hänvisning till 2019 års Bryssel II-förordning är dy-
namisk till sin karaktär, dvs. avser förordningen i den vid varje 
tidpunkt gällande lydelsen. 

Internationellt samarbete i frågor om föräldraansvar, 
internationella bortföranden av barn och åtgärder till skydd för 
barn 

7 §   Sekretess gäller hos den myndighet som är centralmyndighet enligt 
1. rådets förordning (EU) 2019/111 av den 25 juni 2019 om behörighet, 

erkännande och verkställighet av avgöranden i äktenskapsmål och mål om 
föräldraansvar, och om internationella bortföranden av barn (Bryssel II-
förordningen), 

2. Haagkonventionen om de civila aspekterna på internationella bortföranden av 
barn av den 25 oktober 1980, 

3. Haagkonventionen om behörighet, tillämplig lag, erkännande, verkställighet och 
samarbete i frågor om föräldraansvar och åtgärder till skydd för barn av den 19 oktober 
1996, och 

4. den i Luxemburg den 20 maj 1980 dagtecknade konventionen om erkännande 
och verkställighet av avgöranden rörande vårdnad om barn samt om återställande av 
vård av barn (Europarådskonventionen), 

i ärende enligt förordningen eller någon av konventionerna för uppgift om enskilds 
personliga eller ekonomiska förhållanden, om det inte står klart att uppgiften kan röjas 
utan att den enskilde eller någon närstående till denne lider skada eller men om 
uppgiften röjs. 

För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst sjuttio år. 

Paragrafen, som är ny, innehåller bestämmelser om sekretess hos 
centralmyndigheten för uppgifter i ärenden enligt 2019 års Brys-
sel II-förordning, 1980 och 1996 års Haagkonventioner samt 
Europarådskonventionen. Övervägandena finns i avsnitt 11. 

1980 års Haagkonvention och Europarådskonventionen är inför-
livade i svensk rätt genom lagen (1989:14) om erkännande och verk-
ställighet av utländska vårdnadsavgöranden m.m. och om överflytt-
ning av barn, medan 1996 års Haagkonvention är införlivad i svensk 
rätt genom lagen (2012:318) om 1996 års Haagkonvention.  Att 
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Regeringskansliet (Utrikesdepartementet) är centralmyndighet en-
ligt 1980 års Haagkonvention och Europarådskonventionen framgår 
av 1 § förordningen (1989:177) om erkännande och verkställighet av 
utländska vårdnadsavgöranden m. m. och om överflyttning av barn. 
I fråga om 1996 års Haagkonvention framgår detta förhållande av 
förordningen (2012:826) med kompletterande bestämmelser till 
1996 års Haagkonvention. I fråga om 2019 års Bryssel II-förord-
ningen framgår det av förslaget till förordning med kompletterande 
bestämmelser till Bryssel II-förordningen.  

Paragrafen innebär att sekretess gäller för uppgift om en enskilds 
personliga eller ekonomiska förhållanden, om det inte står klart att 
uppgiften kan röjas utan att den enskilde eller någon närstående till 
denne lider skada eller men om uppgiften röjs, hos den myndighet 
som är centralmyndighet och uppgiften förekommer i ett ärende 
enligt förordningen eller någon av konventionerna. 

Paragrafens hänvisning till 2019 års Bryssel II-förordning är dy-
namisk till sin karaktär, dvs. avser förordningen i den vid varje 
tidpunkt gällande lydelsen.  

Rätten att meddela och offentliggöra uppgifter 

8 § Den tystnadsplikt som följer av 3 § första och andra styckena samt 6 § första 
stycket 1 och 7 a § inskränker rätten enligt 1 kap. 1 och 7 §§ tryckfrihets-
förordningen och 1 kap. 1 och 10 §§ yttrandefrihetsgrundlagen att meddela och 
offentliggöra uppgifter. 

Den tystnadsplikt som följer av 7 § inskränker rätten att meddela och 
offentliggöra uppgifter, när det är fråga om uppgift som hänför sig till ett ärende 
om annat än ekonomiskt bistånd till enskild. 

I paragrafen finns bestämmelser om när den tystnadsplikt som följer 
av sekretessbestämmelser i kapitlet inskränker rätten att meddela 
och offentliggöra uppgifter. Övervägandena finns i avsnitt 11. 

Ändringen i första stycket innebär att det införs en hänvisning till 
den nya 7 a §. Tillägget innebär att den tystnadsplikt som följer av 
denna bestämmelse inskränker den rätt att meddela och offentlig-
göra uppgifter som följer av tryckfrihetsförordningen och yttrande-
frihetsgrundlagen. 
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Ikraftträdande- och �vergångsbestämmelser

1. Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2022.
2. F�r uppgifter i mål och ärenden som har inletts i tingsrätt f�re

ikraftträdandet, och ärenden som avser avg�randen som har meddelats i ett
f�rfarande som inleddes f�re ikraftträdandet gäller 36 kap. 1 § i den äldre lydelsen.

Övervägandena om ikraftträdande- och �vergångsbestämmelser
finns i avsnitt 13.

Av punkten 1 framgår att lagändringarna träder i kraft den 1
augusti 2022.

Enligt punkten 2 ska 36 kap. 1 § i dess äldre lydelse gälla f�r
uppgifter i mål och ärenden i sak – inklusive ärenden om tillfälliga
åtgärder enligt artikel 15 i 2019 års Bryssel II-f�rordning eller artikel
11 eller 12 i 1996 års Haagkonvention – som har inletts i tingsrätt
f�re ikraftträdandet. Detsamma gäller ärenden om erkännande eller
verkställbarhet som avser utländska avg�randen som har meddelats
i ett f�rfarande som inleddes f�re ikraftträdandet.

15.1 0 F�rslaget till lag om ändringi lagen(201 2:318)
om 1996 årsHaagkonvention

Beslut om en tillfällig åtgärd i fråga om vårdnad m.m.

5 § En ans�kan enligt artikel 11 eller 12 om en tillfällig åtgärd g�rs till tingsrätten i
den ort där barnet vistas eller, om barnet inte vistas i Sverige och den s�kta åtgärden
avser barnets egendom, tingsrätten i den ort där egendomen finns. Detta gällerinte om
något annat f�ljer av bestämmelserna om omedelbart omhändertagande av barn i 6 a
samt 7–9 b §§ lagen (1990:52) med särskilda bestämmelserom vård av unga.

Vid domstolens handläggning tillämpas lagen (1996:242) om domstolsärenden.
I domstolens beslut ska det anges hur länge skyddsåtgärden gäller.

Barnet får h�ras inf�r domstolen, om särskilda skäl talar f�r det och det är
uppenbart att barnet inte kan ta skada av att h�ras. I ett ärende som r�r vårdnad,
boende eller umgänge får domstolen inhämta upplysningar från socialnämnden i
frågan. Innan socialnämnden lämnar upplysningar ska den, om det inte är olämpligt,
h�ra f�räldrarna och barnet. Barnet får h�ras av socialnämnden utan
vårdnadshavarens samtycke och utan att vårdnadshavaren är närvarande.

Paragrafen innehåller kompletterande bestämmelser om beslut om
tillfälliga skyddsåtgärder enligt artikel 11 eller 12 i 1996 års Haag-
konvention. Övervägandena finns i avsnitt 5.
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Ändringen i första stycket första meningen innebär att paragrafen 
förses med en reglering av vilken tingsrätt som är behörig. En an-
sökan om en tillfällig åtgärd enligt artikel 11 eller 12 i 1996 års Haag-
konvention görs i första hand till tingsrätten i den ort där barnet 
vistas. I sak svarar uttrycket där barnet vistas mot var barnet finns, 
vilket är det uttryckssätt som används i konventionen. Något krav 
på att barnet ska vara varaktigt bosatt där ställs alltså inte. Om barnet 
inte vistas i Sverige och en ansökan om en tillfällig åtgärd enligt 
någon av artiklarna avser åtgärder till skydd för barnets egendom, 
görs ansökan i stället till tingsrätten i den ort där egendomen finns. 

Utgångspunkten är att behörighetsfrågan ska avgöras utifrån 
förhållandena vid tiden när en ansökan delges motparten. Senare 
ändringar i de förhållanden som grundat domstolens behörighet på-
verkar alltså inte behörighetsfrågan (se rättsfallet NJA 2011 s. 507; 
jfr 10 kap. 15 § rättegångsbalken). En annan sak är att ett domstols-
beslut i en sådan situation kan komma att bli utan verkan, eftersom 
beslutets verkställbarhet enligt konventionen är begränsad till den 
aktuella konventionsstaten, dvs. Sverige (se artiklarna 11 och 12 i 
1996 års Haagkonvention). 

Beslut om en tillfällig åtgärd kan i vissa fall fattas av andra myn-
digheter än allmänna domstolar. Det gäller omedelbart omhänderta-
gande av barn som regleras särskilt i 6 a och 7–9 b §§ lagen med 
särskilda bestämmelser om vård av unga. I den nya andra meningen i 
stycket anges därför att första meningen inte gäller om något annat 
följer av angivna paragrafer i den lagen. 

Genom ändringen i tredje stycket tredje meningen förstärks barns 
och föräldrars rätt att komma till tals. Innan socialnämnden lämnar 
upplysningar ska den höra föräldrarna och barnet, om det inte är 
olämpligt. Regeln är avsedd att säkerställa att domstolen får ett så 
bra underlag som möjligt för ett beslut om en tillfällig åtgärd. En 
bedömning får göras i varje enskilt fall av om föräldrarna eller barnet 
ska höras. Tidsaspekten kan i vissa fall innebära att det är olämpligt 
att samtala med ett barn inom ramen för ett uppdrag att lämna s.k. 
snabbupplysningar. Om bedömningen görs att det är olämpligt att 
höra föräldrarna eller barnet, bör orsaken till detta redovisas för 
domstolen. Det införs också genom den nya fjärde meningen en 
möjlighet för socialnämnden att höra barnet utan vårdnadshavarens 
samtycke och utan att vårdnadshavaren är närvarande. I första hand 
ska den som ska samtala med barnet verka för att barnet kan höras 
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med vårdnadshavarnas samtycke. Vårdnadshavarnas samtycke är 
dock inte en förutsättning för barnets rätt till samtal. Om en 
vårdnadshavare eller båda vårdnadshavarna motsätter sig att barnet 
hörs bör den som ska samtala med barnet vara lyhörd för deras 
bedömning. Det kan t.ex. handla om att barnet redan hörts av många 
olika personer och att barnet därför inte ska behöva höras igen. 
Barnet befinner sig också ofta i en stark lojalitetskonflikt. Hur ett 
samtal ska gå till i ett sådant fall får avgöras från fall till fall. Det är 
viktigt att det finns ett samarbete med föräldrarna bl.a. av praktiska 
skäl och vårdnadshavare bör alltid informeras innan samtalet med 
barnet äger rum (jfr SOU 2017:6 s. 547 och 548). 

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser 

1. Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2022. 
2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för handläggningen av ärenden som har 

inletts i tingsrätt före ikraftträdandet. 

Övervägandena om ikraftträdande- och övergångsbestämmelser 
finns i avsnitt 13. 

Av punkten 1 framgår att lagändringarna träder i kraft den 
1 augusti 2022. 

Enligt punkten 2 ska äldre föreskrifter gälla för handläggningen 
av ärenden som inletts före ikraftträdandet. Om en ansökan har getts 
in till tingsrätt före denna dag tillämpas alltså bestämmelserna i deras 
äldre lydelse. 
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I

(Lagstiftningsakter)

FÖRORDNINGAR

RÅDETSFÖRORDNING(EU)2019/1111

av den 25juni 2019

om behörighet, erkännande och verkställighet av avgöranden i äktenskapsmål och mål om
föräldraansvar, och om internationella bortföranden av barn

(omarbetning)

EUROPEISKAUNIONENSRÅDHARANTAGITDENNAFÖRORDNING

med beaktandeav fördragetom Europeiskaunionens funktionssätt,särskiltartikel81.3,

med beaktandeavEuropeiskakommissionensförslag,

efteröversändandeavutkastettilllagstiftningsakttillde nationellaparlamenten,

med beaktandeav Europaparlamentetsyttranden( 1),

med beaktandeavEuropeiskaekonomiskaoch socialakommitténs yttrande( 2),

i enlighetmed ett särskiltlagstiftningsförfarande,och

av följandeskäl:

(1) Den15april2014antogkommissionenenrapportomtillämpningenavrådetsförordning(EG)nr 2201/2003( 3).
I rapporten drog man slutsatsenatt förordning(EG)nr2201/2003 är ett välfungerandeinstrument som har
medfört stora fördelarför medborgarnamen att de befintligareglernaskullekunna förbättras.Ettantal ändringar
skagörasavden förordningen.Avtydlighetsskälbör den omarbetas.

(2) Idenhärförordningenfastställsenhetligabestämmelseromdomstolsbehörighetvidäktenskapsskillnad,hemskill -
nad och annulleringaväktenskapsamt för tvisterom föräldraansvarsom har ett internationelltinslag.Den
underlättarrörlighetför avgörandensamt officiellahandlingaroch vissaöverenskommelseri unionen genom att
fastställabestämmelserom hur de ska erkännasoch verkställasi andra medlemsstater.Dessutomförtydligas
barnets rätt att gesmöjlighetatt uttryckasinaåsikteri förfarandensom han ellerhon omfattasav,och för -
ordningeninnehållerocksåbestämmelsersom kompletterarHaagkonventionenom decivilaaspekternapå inter -
nationellabortförandenavbarn avden 25 oktober 1980 (nedankallad 1980 årsHaagkonvention) i förbindelserna
mellanmedlemsstaterna.Därförbör denna förordningbidra tillatt stärkarättssäkerhetenoch öka flexibilitetenför
att säkerställaatt tillgångentill rättsligaförfarandenförbättrasoch att dessaförfarandeneffektiviseras.

(1) Yttrandeav den 18 januari 2018 (EUTC458, 19.12.2018, s.499) och yttrande av den 14 mars 2019 (ännu ej offentliggjorti EU T).
(2) Yttrandeavden26januari2017 (EUTC125, 21.4.2017, s.46).
(3) Rådetsförordning (EG)nr 2201/2003 av den 27 november 2003 om domstols behörighet och om erkännande och verkställighetav

domar i äktenskapsmål och mål om föräldraansvarsamt om upphävande av förordning (EG)nr 1347/2000 (EUTL338, 23.12.2003,
s. 1).
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(3) Attunionensrättsligaområdefungerarpåettsmidigtochkorrektsättsamtidigtsommedlemsstaternasolika
rättssystemoch rättsligatraditionerrespekterasär avstörstavikt för unionen. I det avseendetbör man ytterligare
förbättradet ömsesidigaförtroendetför varandrasrättssystem.Europeiskaunionen har satt som mål för sigsjälv
att upprätta, upprätthållaoch utvecklaett område med frihet,säkerhetoch rättvisa,där den friarörlighetenför
personeroch tillgångentill rättsligprövningsäkerställs.Föratt uppfylladetta mål bör personers,och särskiltbarns,
rättigheteri rättsligaförfarandenstärkasför att underlättasamarbetetmellande rättsligaoch administrativa
myndigheternaoch verkställighetenavavgörandeni familjerättsligaärendensom har gränsöverskridandeföljder.
Detömsesidigaerkännandetavavgörandeni civilrättsligaärendenbör förbättras,tillgångentill rättsligprövning
förenklasoch informationsutbytetmellanmedlemsstaternasmyndigheterförbättras.

(4) Idettasyftebörunionenblandannatbeslutaomsådanaåtgärderrörandecivilrättsligtsamarbetesomhargräns -
överskridandeföljderoch särskiltsådanasom behövsför att den inre marknadenska fungeraväl.Begreppet
civilrättsligafrågorbör gesen självständigtolkning,i enlighetmed fasträttspraxisvidEuropeiskaunionens domstol
(nedankallad EU-domstolen).Det bör sessom ett självständigtbegreppsom skatolkasmot bakgrunddelsav
förordningensmål och systematik,delsavde allmännaprincipersom framgåravhelhetenavde nationella
rättssystemen.Begreppet civilrättsligafrågorbör därför tolkaspå så sätt att det ävenkan omfatta åtgärdersom
enligten medlemsstatsrättssystemkan omfattasavoffentligrätt. Detbör särskiltomfattaallaansökningar,
åtgärderelleravgörandeni frågorom f�räldraansvari den meningsom avsesi denna förordning,i enlighetmed
dessmål.

(5) Dennaförordningomfattar civilrättsligafrågor, vilketinbegriperförfarandeni tvistemålsdomstoloch efterföljande
avgörandensamt officiellahandlingaroch vissaöverenskommelserutom rätta i äktenskapsfrågoroch frågorom
föräldraansvar.Dessutombör begreppet civilrättsligafrågoromfatta ansökningar,åtgärderelleravgörandensamt
officiellahandlingaroch vissaöverenskommelserutom rätta om återlämnandeavett barn i enlighetmed 1980 års
Haagkonvention,som enligträttspraxisfrån EU-domstolenoch i linjemed artikel19 i 1980 års Haagkonvention
inte är förfarandensom i sakbehandlarföräldraansvaretmen som är nära anknutna tilldet och som behandlas
genom vissabestämmelseri denna förordning.

(6) Föratt underlättarörlighetenför avgörandensamt officiellahandlingaroch vissaöverenskommelseri äktenskaps -
frågoroch frågorom föräldraansvarär det nödvändigtoch lämpligtatt reglernaom behörighetoch erkännande
och verkställighetavavgörandenomfattasavett unionsrättsligtinstrument som är bindandeoch direkt tillämplig.

(7) Föratt säkerställaatt allabarn behandlaslikabör denna förordningomfattaallaavgörandenom föräldraansvar,
inklusiveåtgärderför att skyddabarnet, oberoendeaveventuellaanknytningartilläktenskapsmålellerandra mål.

(8) Eftersomtillämpningenavbestämmelsernaom föräldraansvarofta blir aktuelli sambandmed äktenskapsmål,är
det emellertidlämpligtatt ha ett enda instrument om äktenskapsskillnadoch föräldraansvar.

(9) Medavseendepå avgörandensom rör äktenskapsskillnad,hemskillnadellerannulleringaväktenskapbör denna
förordningendast tillämpaspå äktenskapetsupplösning.Denbör inte avsesådanafrågorsom orsakernatill
äktenskapsskillnaden,förmögenhetsrättsligakonsekvenserav äktenskapetellerandra frågorsom har samband
med dessa.Avgörandenom att avslåupplösningaväktenskapetbör inte omfattasav förordningensbestämmelser
om erkännande.

(10) Närdetgällerbarnetsegendombördennaförordningendasttillämpaspååtgärderförattskyddabarnet,nämligen
att utse och tilldelauppgiftertillen person ellerett organ med ansvarför att förvaltabarnetsegendomsamt
företrädaoch biståbarnet,och åtgärderför förvaltningav,bevarandeavellerförfogandeöverbarnetsegendom.I
detta sammanhangbör förordningenexempelvistillämpasi falldär förfarandetsmål är att utse en person ellerett
organ som skaförvaltabarnetsegendom.Deåtgärderavseendebarnetsegendomsom inte rör skyddavbarnet bör
äveni fortsättningenreglerasavEuropaparlamentetsoch rådetsförordning(EU)nr 1215/2012 (4). Bestämmelserna
om behörigheti prejudiciellafrågori denna förordningbör emellertidkunna tillämpasi sådanafall.

(4) Europaparlamentetsoch rådets förordning (EU)nr1215/2012 avden 12december 2012 om domstols behörighet och om erkän -
nande och verkställighetavdomar på privaträttens område (EUTL351, 20.12.2012, s.1).
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(11) Varjeslagsplaceringavett barn i vårdutanför det egnahemmet,det villsäga,enligtnationelllagoch nationella
förfaranden,med en ellerflerapersoner,ellerpå en institution,tillexempelpå ett barnhem, i en annan medlems -
stat bör omfattasavdenna förordningstillämpningsområdesåvidaden inte uttryckligenundantas,såsomär fallet
med placeringför adoption,placeringhos en föräldereller,i tillämpligafall,hos en annan nära anhörig i enlighet
med vadden mottagandemedlemsstatenangett.Följaktligenbör även placeringari vårdandeochfostrandesyftesom
beslutasav domstol ellerarrangerasav en behörigmyndighetmed föräldrarnasellerbarnets samtyckeellerpå
derasbegärantillföljdavbarnetsavvikandebeteendeomfattas.Endastsådanaplaceringar– antingeni vårdande
och fostrandesyfteelleravbestraffandekaraktär– som beslutasellerarrangerastillföljdaven handlingsom
barnet begåttoch som,om den hadebegåttsaven vuxen,skullekunna utgöra en straffbargärningenligtnationell
straffrätt,oberoendeavom detta i det enskildafalletskullekunna ledatill fällandedom, bör undantas.

(12) Dennaförordningbörintetillämpaspåfrågorsomrörfastställandeavföräldraskap,eftersomdetärenannanfråga
än tilldelningav föräldraansvar,ellerpå andra frågorom personersrättsligaställning.

(13) Frågoromunderhållsskyldighetundantasfråndennaförordningstillämpningsområde,eftersomdessaskyldigheter
redanomfattasavrådetsförordning(EG)nr 4/2009 (5). Förutomde domstolardär svaranden,ellerden underhålls -
berättigade,har hemvistbör domstolar som har behörigheti äktenskapsmålenligtden här förordningeni all -
mänhet varabehörigaatt beslutai frågori sambanddärmedom underhållsskyldighetgentemot makaellermake
ellerunderhållsskyldighetefteräktenskapsskillnadgenom tillämpningav artikel3 c i den förordningen.Domstolar
som är behörigai mål om föräldraansvarenligtden här förordningenär i allmänhetbehörigaatt beslutai frågori
sambanddärmedom underhållsskyldighetgentemotbarn genom tillämpningavartikel3 d i den förordningen.

(14) EnligtEU-domstolensrättspraxisbörbegreppet domstolgesen vidtolkningoch ävenomfattaadministrativa
myndigheter,ellerandra myndigheter,såsom notarier,som utövar behörigheti vissaäktenskapsfrågorellerfrågor
om föräldraansvar.Varjeöverenskommelsesom godkäntsaven domstol efteren prövningi saki enlighetmed
nationelllagoch nationellaförfarandenbör erkännasellerverkställassom ett avg�rande. Andraöverenskommelser
som fårbindanderättsverkani ursprungsmedlemsstatenefterett formelltingripandeaven offentligmyndighet
ellerannan myndighetsom en medlemsstatmeddelatkommissionenför detta ändamålbör gesrättsverkani andra
medlemsstateri enlighetmed de särskildabestämmelsernaom officiellahandlingaroch överenskommelseri denna
förordning.Dennaförordningbör inte tillåtafri rörlighetför rent privataöverenskommelser.Överenskommelser
som varkenär avgörandenellerofficiellahandlingarmen som har registreratsaven offentligmyndighetmed
behörighetatt göra detta bör emellertidomfattasav rörlighet.Sådanaoffentligamyndigheterkan inbegripanotarier
som registreraröverenskommelser,ävenom deutövar ett frittyrke.

(15) Närdetgäller officiellhandlingbör begreppet bemyndigandei denna förordninggesen självständigtolkning i enlighet
med den definitionav officiellhandlingsom användshorisontellti andra unionsinstrumentoch mot bakgrundav
denna förordningssyften.

(16) Ävenomåterlämnandeförfarandenenligt1980årsHaagkonventioninteärförfarandenomföräldraansvarisak,
bör avgörandenenligtvilkaett barn skaåterlämnasi enlighetmed 1980 års Haagkonventionomfattasav
erkännandeoch verkställigheti enlighetmed kapitelIVi denna förordningom de behöververkställasi en annan
medlemsstatpå grund avytterligareett bortförandeefterdet att avgörandetom återlämnandehar meddelats.Detta
påverkarinte möjlighetenatt inledanya förfarandenför återlämnandeavett barn i enlighetmed 1980 års
Haagkonventionnär det gällerdetta ytterligarebortförande.Dessutombör denna förordningfortsättaatt vara
tillämpligpå andra aspekterav fallavolovligtbortförandeellerkvarhållandeavett barn, tillexempelbestämmel -
sernaom behörighetför domstolen i hemvistmedlemsstatenoch bestämmelsernaom erkännandeoch verkställig -
het avbeslutfrån den domstolen.

(17) Dennaförordningbörtillämpaspåallabarnupptill18årsålder,ilikhetmedHaagkonventionenavden
19oktober 1996 om behörighet,tillämpliglag,erkännande,verkställighetoch samarbetei frågorom föräldraan -
svaroch åtgärdertill skyddför barn (nedankallad 1996 årsHaagkonvention),äveni de falldär barnet har förvärvat
rättskapacitet,tillexempelgenommyndighetsförklaringgenom äktenskap,innan han ellerhon uppnått denna
ålderenligtden lagstiftningsom reglerarderasrättsligaställning.Därigenombör överlappningarmed tillämp -
ningsområdetför Haagkonventionenavden 13 januari2000 om internationelltskyddavvuxnasom är tillämplig
på personerfrån 18 års ålderundvikasoch luckormellande två instrumentenförhindras.1980 års Haagkon -
ventionoch följaktligenävenkapitelIIIi denna förordning,som kompletterartillämpningenav 1980 års Haag -
konvention i förbindelsernamellanmedlemsstaterna,bör ävenfortsättningsvisvaratillämpligpå barn upp till16
års ålder.

(5) Rådetsförordning(EG)nr4/2009 avden18december2008 omdomstolsbehörighet,tillämpliglag,erkännandeochverkställighe t
av domar samt samarbete i fråga om underhållsskyldighet(EUTL7, 10.1.2009, s.1).
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(18) Vidtillämpningavdennaförordningbörenpersonansesha vårdnadi de falldär en person med föräldraansvar
inte,enligtett avgörande,på grund av lagellergenom en överenskommelsemed rättsverkanenligtlagenden
medlemsstatdär barnet har hemvist,kan beslutaom barnetsbosättningsortutan medgivandefrån denna person,
oavsettvilkenterminologisom användsi den nationellalagen.I vissarättssystemdär begreppen vårdnadoch
umgängeanvändskan den föräldersom inte har vårdnadeni självaverketha betydandeansvarför beslutsom rör
barnet och som går bortom självarätten tillumgänge.

(19) Reglernaom behörigheti frågorom föräldraansvarhar utformatsmed hänsyn tillbarnetsbästaoch bör tillämpasi
enlighetmed detta.Varjehänvisningtillbarnetsbästabör tolkasmot bakgrundavartikel24 i Europeiskaunionens
stadgaom de grundlägganderättigheterna(nedankallad stadgan)och Förentanationernaskonventionom barnets
rättigheteravden 20 november1989 (nedankallad FN:skonventionom barnetsrättigheter) såsomde genomförtsi
nationelllagoch nationellaförfaranden.

(20) Förattskyddabarnetsbästabörbehörigheteniförstahandavgörasienlighetmednärhetskriteriet.Följaktligenbör
behörighetenliggahos den medlemsstatdär barnet har hemvist,förutom i vissasituationersom fastställsi denna
förordning,t.ex.om barnetsvistelseortändrasellerefteren överenskommelsemellandepersoner som har för -
äldraansvar.

(21) Omingaförfarandenifrågoromföräldraansvarpågårochbarnetshemvistharändratsefterenlagligflyttbör
behörighetenföljabarnet för att behållanärheten.Förförfarandensom redan pågårär det avskälhänförligatill
rättssäkerhetenoch rättsväsendetseffektivitetmotiveratatt behörighetenbibehållstillsdessaförfarandenhar lett till
ett slutligtavgörandeellerpå annat sätt har avslutats.Dendomstol vidvilkenförfarandetpågårbör dockunder
vissaomständigheterha rätt att överförabehörighetentillden medlemsstatdär barnet bor efteren lagligflytt.

(22) I fallavolovligtbortförandeellerkvarhållandeavett barn, och utan att eventuelltvalavdomstol enligtdenna
förordningpåverkas,bör domstolarnai den medlemsstatdär barnet har hemvistbibehållasinbehörighetframtill
dessatt ny hemvisti en annan medlemsstathar fastställtsoch vissasärskildavillkoruppfyllts.Medlemsstatersom
har koncentreradbehörighetbör övervägaatt geden domstol vidvilkentalanväcktsgenom ansökanom
återlämnandei enlighetmed 1980 års Haagkonventionmöjlighetatt ocksåutöva den behörighetsom överens -
kommits ellergodtagitsav parterna enligtden här förordningeni frågorom föräldraansvarom parterna nått en
överenskommelseunder återlämnandeförfarandetsgång.Sådanaöverenskommelserbör innefattaöverenskommel -
serbådeom att barnet skaåterlämnasoch om att barnet inte skaåterlämnas.Om man kommer överensom att
barnet inte skaåterlämnasbör det stanna kvari den medlemsstatdär det har sin nyahemvistoch behörighetenför
eventuellaframtidavårdnadsförfarandenbör bestämmaspå grundvalavbarnetsnya hemvist.

(23) Påspecifikavillkorsom fastställsi denna förordningbör det varamöjligtatt fastställabehörigheti frågorom
föräldraansvarocksåför en medlemsstatdär förfarandenom äktenskapsskillnad,hemskillnadellerannulleringav
äktenskapmellanföräldrarnapågår,ellerför en annan medlemsstatmed vilkenbarnet har en nära anknytningoch
som parterna antingenpå förhandhar kommit överensom senastvidden tidpunkt då talanväckselleruttryck -
ligengodtagitunder förfarandetsgångävenom barnet inte har hemvisti den medlemsstaten,förutsatt att
utövandetavsådanbehörighetär för barnetsbästa.EnligtEU-domstolensrättspraxisbör en annan person än
föräldrarnasom enligtnationelllaghar ställningsom part i det förfarandesom inlettsavföräldrarnaansesvara
part i förfarandetvidtillämpningav den här förordningen,vilketinnebär att det,om den parten invändermot det
valavbehörighetsom det berördabarnets föräldrarhar gjort efterdet att talan väckts,inte kan fastställasatt
behörighetengodtagitsav allaparter i förfarandetvidden tidpunkten.Innan domstolen utövar sin behörighetpå
grundvalaven överenskommelseom valavdomstol ellerett godtagandebör den undersökahuruvidadenna
överenskommelseellerdetta godtagandegrundadesigpå ett välunderbyggtoch frittvalfrån de berördaparternas
sidaoch inte varen följdavatt en part utnyttjatden andra partenssvårasituationellersvagaställning.Godta -
gandetavbehörighetunder förfarandetsgångbör registrerasavdomstolen i enlighetmed nationelllagoch
nationellaförfaranden.

(24) Om inte annat avtalatsmellanparterna bör varjeöverenskommenellergodtagenbehörighetupphöra senastnär
talanmot ett avgörandei dessaförfarandeni frågorom föräldraansvarinte längrekan förasgenom ordinära
rättsmedelellernär förfarandenahar avslutatsavnågot annat skäl,för att kravetpå närhet skakunna respekteras
vadgällereventuellaframtidaförfaranden.
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(25) Om barnetshemvistinte kan fastställasoch behörighetinte kan bestämmaspå grundvalavett avtalom domstols
behörighet,bör domstolarnai den medlemsstatdär barnet befinnersigvarabehöriga.Dennaregelbör ävenvara
tillämpligpå flyktingbarnoch barn som på grund avoroligheteri den medlemsstatdär de har hemvisthar
fördrivitsfrån denna.Motbakgrundavden här förordningenjämfördmed artikel52.2 i 1996 års Haagkonvention
bör denna behörighetsregelemellertidendastvaratillämpligpå barn som hadehemvisti en medlemsstatinnan de
fördrevs.Om barnet före fördrivningenhadehemvisti ett tredjelandbör behörighetsregelni 1996 års Haag -
konventionom flyktingbarnoch barn som har fördrivitsvaratillämplig.

(26) Underexceptionellaomständigheterkandethändaattendomstolidenmedlemsstatdärbarnetharhemvistinte
är den mest lämpadeatt handläggaärendet.Undantagsvisoch på vissavillkor,men utan att varaskyldigatt göra
det,bör den behörigadomstolenkunna överförasin behörigheti ett specifiktärendetillen domstol i en annan
medlemsstat,om denna domstol är bättre lämpadatt bedöma barnetsbästa i det enskildaärendet.EnligtEU-
domstolensrättspraxisbör överföringenavbehörigheti frågorom föräldraansvarfrån en domstol i en medlems -
stat endastgörastillen domstol i en annan medlemsstattillvilkenbarnet i frågahar en särskildanknytning. Denna
förordningbör innehållaen uttömmande förteckningöverde avgörandefaktorernaför en sådan särskildanknytning.
Dendomstol som är behörigbör framställasinbegärantilldomstoleni en annan medlemsstatendastom dess
föregåendebeslutom att låtahandläggningenavmåletvilaoch begäraöverföringavbehörighetenhar vunnit laga
kraft i de fallett sådant beslutkan överklagasenligtnationelllag.

(27) Underexceptionellaomständigheteroch med beaktandeavbarnetsbästa i det enskildafalletbör en domstol i en
medlemsstatsom inte är behörigenligtdenna förordning,men tillvilkenbarnet har en särskildanknytningi
enlighetmed denna förordning,kunna begäraöverföringavbehörighetenfrån den behörigadomstoleni den
medlemsstatdär barnet har hemvist.Dettabör dock inte varatillåteti fallavolovligtbortförandeellerkvarhållande
avbarnet.Dennaspecifikabehörigadomstol bör fastställasi den anmodademedlemsstatensnationellalag.

(28) Enöverföringavbehörighet,oavsettom den begärsaven domstol som önskar överförasin behörighetelleraven
domstol som önskar övertabehörigheten,bör enbart gällaför det specifikafallför vilketöverföringengörs.Närdet
förfarandeför vilketöverföringenavbehörighetbegärdesoch beviljadeshar avslutatsbör överföringeninte ha
någon verkanför framtidaförfaranden.

(29) Om ingenmedlemsstatsdomstol är behörigenligtdenna förordningbör behörigheteni varjemedlemsstatfast -
ställasenligtlageni den medlemsstaten.Uttrycket lageni den medlemsstatenbör omfatta internationellainstrument
som gälleri den medlemsstaten.

(30) Dennaförordningbör inte hindra att domstolarnai en medlemsstatsom inte är behörigi sakfrågani brådskande
fallvidtarinterimistiskaåtgärder,däriblandsäkerhetsåtgärder,som gällerett barn som befinnersigi den medlems -
statenellerdet barnetsegendom.Dessaåtgärderbör inte erkännasoch verkställasi någon annan medlemsstat
enligtdenna förordning,med undantag för åtgärdersom vidtasför att skyddabarnet från en allvarligriskenligt
artikel13 förstastycketb i 1980 års Haagkonvention.Åtgärdersom vidtasför att skyddabarnet från en sådanrisk
bör varai kraft tilldessatt en domstol i den medlemsstatdär barnet har hemvisthar vidtagitde åtgärdersom den
anservaralämpliga.I den mån skyddetavbarnetsbästaså kräverbör domstolen,direktellergenom centralmyn -
digheterna,underrättaden domstol i medlemsstatensom är behörigi sakfråganenligtdenna förordningom de
åtgärdersom vidtagits.Underlåtenhetatt lämna sådaninformationbör emellertidinte i sigutgöra grund för att
inte erkännaåtgärden.

(31) Endomstolsomendastärbehörigförinterimistiskaåtgärder,däriblandsäkerhetsåtgärder,vidvilkenenansökan
som rör sakfrågananhängiggörs,bör självmantförklarasigobehörigom en domstol i en annan medlemsstatär
behörigi sakfråganenligtdenna förordning,
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(32) Om utgångenav förfarandenviden domstol i en medlemsstatsom inte är behörigenligtdenna förordningär
beroendeavatt en prejudiciellfrågasom omfattasavdenna förordningstillämpningsområdeavgörs,bör denna
förordninginte hindra domstolarnai den medlemsstatenfrån att avgörafrågan.Om målet för förfarandena
exempelvisär en arvstvistdär barnet berörsoch en förmyndaremåsteutsesför att företrädabarnet i dessa
förfarandenbör den medlemsstatsom är behörigi arvstvistentillåtasatt utse förmyndarenför de pågående
förfarandenaoavsettom den är behörigi mål om föräldraansvarenligtdenna förordningellerinte.Varjesådant
avgörandebör endast ha följderför de förfarandensom det meddeladesför.

(33) Om en rättshandlingsom har vidtagitsellerskavidtasför ett barns räkningi arvsmålinför domstol i en
medlemsstatkrävertillståndellergodkännandefrån en domstol för att varagiltig,bör en domstol i den medlems -
statenkunna beslutaom en sådanrättshandlingskatillåtasellergodkännas,ävenom den inte är behörigenligt
denna förordning.Begreppet”rättshandling”bör omfatta tillexempelgodtagandeav arvellerarvsavståendeellerett
avtalmellanparterna om arvskifteellerfördelningavkvarlåtenskapen.

(34) Dennaförordningbörintepåverkatillämpningenavfolkrättrörandediplomatiskimmunitet.Ombehörighetenligt
denna förordning inte kan utövaspå grund avdiplomatiskimmunitet enligtfolkrätten,bör behörighetenutövasi
enlighetmed nationelllagi en medlemsstatdär den berördapersonen inte åtnjuternågon sådanimmunitet.

(35) I denna förordningfastställsden tidpunkt vidvilkentalan skaansesha väcktsviden domstol vidtillämpningav
denna förordning.Motbakgrundavatt det i medlemsstaternafinns tvåolikasystemenligtvilkastämningsansökan
antingenmåstedelgessvarandenförst ellergesin tilldomstolen först,bör det varatillräckligtatt den första
åtgärdenenligtnationelllaghar vidtagits,förutsatt att sökandeninte därefterhar underlåtitatt vidtade åtgärder
som han ellerhon enligtnationelllagvar tvungenatt vidtaför att den andra åtgärdenskakunna vidtas.Med
beaktandeavden ökandebetydelsenavmedlingoch andra metoder för alternativtvistlösning,ävenunder dom -
stolsförfaranden,bör – i enlighetmed EU-domstolensrättspraxis– talan infördomstol ocksåansesha väcktsvid
den tidpunkt då stämningsansökanelleren motsvarandehandlingingestilldomstolen i de falldär förfarandet
under mellantidenhar skjutitsupp, i syfteatt finnaen lösningi godo,på ansökanavden part som väcktetalan,
utan att stämningsansökanännu har hunnit delgessvarandenoch utan att svarandenhar haft kännedom om
förfarandetellerdeltagiti det på något sätt, förutsatt att den part som väckttalan inte därefterhar underlåtitatt
vidtade åtgärdersom han ellerhon vartvungenatt vidtaför att fådelgivningenmed svarandenverkställd.Vid
litispendensbör, enligtEU-domstolensrättspraxis,den dagdå ett obligatorisktmedlingsförfarandeinleddesviden
nationellmedlingsmyndighetansesvaraden dagdå talan ansesha väcktsviden domstol.

(36) Europaparlamentetsochrådetsförordning(EG)nr 1393/2007( 6) bör tillämpaspå delgivningavhandlingari
förfarandensom inledsenligtden här förordningen.

(37) Om talansom väcksviden domstol i en medlemsstatavserett mål som domstoleninte är behörigatt pröva i sak
enligtdenna förordningoch som en domstol i en annan medlemsstatär behörigatt pröva i sakenligtdenna
förordning,bör den förstnämndadomstolensjälvmantförklarasigobehörig.Endomstol i en medlemsstattill
vilkenbarnet har en särskildanknytningi enlighetmed denna förordningbör dockha möjlighetatt begäraen
överföringavbehörighetenligtdenna förordning,men inte varaskyldigatt göra det.

(38) Föratträttskipningenskafungeravälmåstemanminimeramöjlighetentillsamtidigaförfarandenochsäkerställa
att oförenligaavgörandeninte meddelasi olikamedlemsstater.Detbör finnastydligaoch verkningsfullameka -
nismerför att avgörafrågorom litispendensoch mål som har sambandmed varandraoch för att undanröja
problemsom härrör från nationellaskillnadernär det gälleratt fastställavidvilkentidpunkt ett mål skaansesvara
pågående.Den tidpunkten bör gesen självständigdefinitioni denna förordning.Föratt göra exklusivaavtalom val
avdomstol mer ändamålsenligabör bestämmelsernaom litispendensi denna förordninginte hindra de falldär
föräldrarnager domstolarnai en medlemsstatexklusivbehörighet.

(6) Europaparlamentetsoch rådets förordning (EG)nr1393/2007 av den 13november 2007 om delgivningi medlemsstaterna av
rättegångshandlingaroch andra handlingar i mål och ärenden av civilellerkommersiellnatur (”delgivningav handlingar”)och
om upphävande av rådets förordning (EG)nr1348/2000 (EUTL324, 10.12.2007, s.79).
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(39) Vidförfarandenifrågoromföräldraansvarenligtdennaförordningsamtåterlämnandeförfarandenenligt1980års
Haagkonventionbör, som grundprincip,barn som är föremålför dessaförfarandenoch som är i stånd att bilda
egnaåsikter,i enlighetmed EU-domstolensrättspraxisgesen verkligoch faktiskmöjlighetatt uttryckadessa,och
vidbedömningenavbarnetsbästa bör dessaåsikterbeaktaspå vederbörligtsätt.Barnetsmöjlighetatt fritt uttrycka
sinaåsikteri enlighetmed artikel24.1 i stadganoch mot bakgrundavartikel12 i FN:skonventionom barnets
rättigheterspelaren viktigroll vid tillämpningenavdenna förordning.Dennaförordningbör dock låta fråganom
vemsom skahöra barnet och hur barnet skahöras fastställasgenom medlemsstaternasnationellalagaroch
förfaranden.Följaktligenbör denna förordninginte syftatillatt angehuruvidabarnet bör höras avdomaren
personligenelleraven specialutbildadexpertsom rapporterar tilldomstolen i efterhandellerhuruvidabarnet
bör höras i domstolen ellerpå annan plats ellerpå något annat sätt.Vidarekan det inte finnasen absolut
skyldighetatt höra barnet ävenom det tillhörbarnets rättigheteratt yttra sig,utan fråganom barnet skahöras
måstebedömasmed hänsyn tillbarnetsbästa,tillexempeli fallsom inbegriperöverenskommelsermellanparterna.

Ävenom det enligtEU-domstolensrättspraxisinte är ett kravi enlighetmed artikel24 i stadganoch förordning
(EG)nr 2201/2003 att domstoleni ursprungsmedlemsstateni varjeenskiltfallska inhämta barnetsåsiktergenom
att höra barnet och att den domstolensåledeshar ett visstutrymme för skönsmässigbedömning,gällerenligt
rättspraxisävenatt om domstolenbeslutaratt gebarnet möjlighetatt höras är domstolenskyldigatt vidtaalla
lämpligaåtgärderför att anordna ett sådanthörande,med beaktandeavbarnetsbästa och omständigheternai varje
enskiltfall,i syfteatt säkerställaatt de bestämmelsernaär verkningsfulla,samt att erbjudabarnet en verkligoch
faktiskmöjlighetatt uttryckasinaåsikter.Domstoleni ursprungsmedlemsstatenbör, i den mån det är möjligtoch
alltidmed beaktandeavbarnetsbästa,utnyttjaallamedelsom står den tillbuds enligtnationelllagsamt de
särskildainstrumenten för internationellträttsligtsamarbete,inbegripet,när så är lämpligt,de instrument som
föreskrivsi rådetsförordning(EG)nr 1206/2001 ( 7).

(40) Vidolovligtbortförandeellerkvarhållandeavettbarnbörbarnetutandröjsmålåterlämnas,ochidetsyftetbör
1980 års Haagkonventionfortsättaatt tillämpas,med dekompletteringarsom följeravdenna förordning,särskilt
kapitelIII.

(41) Föratt slutföraåterlämnandeförfarandenenligt1980 års Haagkonventionså fort som möjligtbör medlemsstaterna,
på ett sätt som är samstämmigtmed strukturenför derasnationelladomstolsväsenden,övervägaatt koncentrera
behörighetenför dessaförfarandentillså fådomstolar som möjligt.Behörighetenför ärendensom rör bort -
förandenavbarn skullekunna koncentrerastillen enda domstol för helalandetellertillett begränsatantal
domstolarmed hjälpavexempelvisantaletöverklagandedomstolarsom utgångspunktoch där behörighetenför
internationellafallavbortförandeav barn koncentrerastillen förstainstansdomstolinom varjeöverklagandedom -
stolsdomsområde.

(42) Iåterlämnandeförfarandenenligt1980årsHaagkonventionbördomstolarnaivarjeinstansmeddelasinaavgö -
randen inom sexveckorutom i falldå detta är omöjligtpå grund avexceptionellaomständigheter.Det faktumatt
metoder för alternativtvistlösninganvändsbör inte i sigansesutgöra en exceptionellomständighetsom medger
att tidsfristenöverskrids.Däremotkan exceptionellaomständigheteruppstå vidanvändningavsådanametoder
ellersom ett resultatavdem.Fören domstol i förstainstansbör tidsfristenbörja löpa vidden tidpunkt då talan
väcks.Fören domstol i högre instansbör den börja löpa vidden tidpunkt då alladeobligatoriskaetappernai
förfarandethar avslutats.Beroendepå det berörda rättssystemetkan sådanaetapper innefattadelgivningav
överklagandettill svaranden,antingeni den medlemsstatdär domstolenär belägenelleri en annan medlemsstat,
överlämnandeavärendetoch överklagandettillöverklagandedomstoleni medlemsstaterdär överklagandetmåste
ingestillden domstol varsavgörandeöverklagaselleren ansökan från en part om att kallatillförhandlingi de fall
en sådanansökankrävsenligtnationelllag.Medlemsstaternabör ocksåövervägaatt begränsaantaletmöjliga
överklagandenavett avgörandesom beviljarellervägraråterlämnandeavett barn enligt1980 års Haagkon -
vention,tillett endaöverklagande.

(43) I allaärendensom rör barn, och särskiltärendensom rör internationellabortförandenavbarn, bör domstolarna
övervägamöjlighetenatt uppnå uppgörelsergenom medlingoch andra lämpligamedel,vidbehovmed hjälpav
befintliganätverkoch stödstrukturerför medlingi gränsöverskridandetvisterom föräldraansvar.Sådanainsatser

(7) Rådetsförordning (EG)nr1206/2001 avden 28maj2001 om samarbetemellanmedlemsstaternasdomstolar ifrågaom bevis -
upptagning i mål och ärenden av civilellerkommersiell natur (EGTL174, 27.6.2001, s.1).
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bör dock inte onödigt förlängaåterlämnandeförfarandenaenligt1980 års Haagkonvention.Medlingär dessutom
kanskeinte alltidlämpligt,särskilti fallavvåldi nära relationer.Om föräldrarnai sambandmed ett återlämnande -
förfarandeenligt1980 års Haagkonventionnår en överenskommelseom att ett barn skaåterlämnasellerinte
återlämnas,och ävenom andra frågorsom rör föräldraansvar,bör denna förordningunder vissaomständigheter
göra det möjligtför dem att komma överensom att den domstol vidvilkentalan väcktsenligt1980 års Haag -
konventionbör ha behörighetatt gederasöverenskommelsebindanderättsverkan,antingengenom att införliva
överenskommelseni ett avgörandeellergenom att godkännaden ellergenom att användanågon annan form som
föreskrivsi nationelllagoch nationellaförfaranden.Medlemsstatersom har koncentreradbehörighetbör därför
övervägaatt geden domstol vidvilkentalan väcktsom återlämnandei enlighetmed 1980 års Haagkonvention
möjlighetatt ocksåutöva den behörighetsom överenskommitsellergodtagitsav parterna enligtdenna förordning
i frågorom föräldraansvarom parterna nått en överenskommelseunder återlämnandeförfarandetsgång.

(44) Domstolenidenmedlemsstatditbarnetolovligtharförtsellerdärdetkvarhållsbörkunnavägraettåterlämnande
i särskildavederbörligenmotiveradefall,vilketär tillåtetenligt1980 års Haagkonvention.Innan domstolengör det
bör den dock övervägahuruvidalämpligasäkerhetsåtgärderhar vidtagitsellerskullekunna vidtasför att skydda
barnet från den allvarligarisksom avsesi artikel13 förstastycketb i 1980 års Haagkonvention.

(45) Om en domstol övervägeratt vägraett återlämnandeavett barn enbart på grundvalavartikel13 förstastycketb i
1980 års Haagkonventionbör den inte vägraåterlämnandeavbarnet om den part som ansökerom återlämnande
avbarnet läggerframtillräckligbevisningom, ellerom domstolen på annat sätt finneratt lämpligaåtgärderhar
vidtagitsför att garanterabarnetsskyddefteråterlämnandet.Exempelpå sådanaåtgärderär ett domstolsbeslutfrån
den medlemsstatensom förbjudersökandenatt närma sigbarnet, interimistiskaåtgärder,däriblandsäkerhets -
åtgärder,från den medlemsstatensom gör det möjligtför barnet att stanna hos den bortförandeföräldernsom har
den faktiskavårdnadentilldessatt ett avgörandeom vårdnadeni sakhar meddelatsi den medlemsstatenefter
återlämnandetellerpåvisandeavatt det finnssjukvårdtillgängligför ett barn som har behov avbehandling.Vilka
åtgärdersom är lämpligai det enskildafalletbör avgörasavden konkretaallvarligarisksom barnet sannolikt
kommer att utsättasför vidåterlämnandetom sådanaåtgärderinte vidtas.Närdomstolen försökerfastställaom
lämpligaåtgärderhar vidtagitsbör den i förstahand förlitasigpå parterna och, när så är nödvändigtoch lämpligt,
begärabiträdefrån centralmyndigheternaellerdomare i nätverk,i synnerhetinom det europeiskarättsliganät -
verketpå privaträttensområde,såsomdet inrättatsgenom rådetsbeslut 2001/470/EG( 8), och det internationella
Haagnätverketför domare.

(46) Närdomstolenbeslutarom återlämnandeavbarnet bör den, när så är lämpligt,kunna beslutaom sådana
interimistiskaåtgärder,däriblandsäkerhetsåtgärder,enligtdenna förordningsom den ansernödvändigaför att
skyddabarnet från den allvarligariskför fysiskellerpsykiskskadasom återlämnandetmedföroch som annars
skulleledatillen vägranatt återlämnabarnet.Sådanainterimistiskaåtgärderoch derasrörlighetbör inte försena
återlämnandeförfarandenenligt1980 års Haagkonventionellerundergrävabehörighetsavgränsningenmellanden
domstol vidvilkentalanväcktsom återlämnandei enlighetmed 1980 årsHaagkonventionoch den domstol som
är behörigatt i sakpröva fråganom föräldraansvarenligtdenna förordning.Om så krävsbör den domstol vid
vilkentalan väcktsom återlämnandei enlighetmed 1980 års Haagkonventionsamrådamed domstolen ellerde
behörigamyndigheternai den medlemsstatdär barnet har hemvist,med biträdefrån centralmyndigheternaeller
domare i nätverk,i synnerhetinom det europeiskarättsliganätverketpå privaträttensområde och det internatio -
nellaHaagnätverketför domare.Dessaåtgärderbör erkännasoch verkställasi allaandra medlemsstater,däribland
de medlemsstatersom är behörigaenligtdenna förordning,tilldessatt en domstol i en sådanmedlemsstathar
vidtagitde åtgärdersom den anservaralämpliga.Sådanainterimistiskaåtgärder,däriblandsäkerhetsåtgärder,skulle
tillexempelkunna omfattaatt barnet bör fortsättaatt bo tillsammansmed den person som har den faktiska
vårdnadenellerhur kontakternamed barnet bör skeefteråterlämnandettilldessatt domstolen i den medlemsstat
där barnet har hemvisthar vidtagitde åtgärdersom den anserlämpliga.Dettabör inte påverkaeventuellaåtgärder
som vidtaselleravgörandensom meddelasavdomstoleni den medlemsstatdär barnet har hemvistefterdet att
barnet har återlämnats.

(47) Detbörvaramöjligtattförklaraettavgörandeomåterlämnandeavbarnetinterimistisktverkställbart,utanhinder
avatt det överklagats,om barnetsbästa kräveratt barnet återlämnasinnan överklagandetavgörs.Detkan fast -
ställasi nationelllagvilkendomstol som kan förklaraavgörandetinterimistisktverkställbart.

(8) Rådetsbeslut 2001/470/EG av den 28maj 2001 om inrättande av ett europeiskt rättsligt nätverk på privaträttens område
(EGTL174, 27.6.2001, s. 25).
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(48) Om domstolen i den medlemsstatdit barnet olovligthar bortförts ellerdär det kvarhållsbeslutaratt vägraatt
barnet återlämnasenligt1980 års Haagkonventionbör den i sitt avgörandeuttryckligenhänvisatillde relevanta
artiklari 1980 års Haagkonventionpå vilkavägrangrundas.Oavsettom ett sådantavgörandeom vägranhar
vunnit lagakraft ellerfortfarandekan överklagasfårdet dock ersättasavett efterföljandeavgörandei ett vård -
nadsförfarandeavdomstoleni den medlemsstatdär barnet hadehemvistföredet olovligabortförandeteller
kvarhållandet.Underdetta förfarandebör en grundliggranskninggörasavallaomständigheter,inbegripet,men
inte begränsattill,föräldrarnasagerande,med beaktandeavbarnetsbästa.Om det efterföljandeavgörandetom
vårdnadeni sakmedföratt barnet skaåterlämnas,bör återlämnandetskeutan att något särskiltförfarandeför
erkännandeoch verkställighetkrävsi någon annan medlemsstat.

(49) Dendomstol som vägraratt återlämnabarnet enbart på grundvalavartikel13 förstastycketb ellerartikel13
andra stycket,ellerbåda,i 1980 års Haagkonvention,bör självmantutfärdaett intygmed hjälpav lämpligt
formuläri denna förordning.Syftetmed detta intygär att informeraparterna om möjlighetenatt väckatalan
om vårdnadeni sakviden domstol i den medlemsstatdär barnet hadehemvistomedelbartföredet olovliga
bortförandetellerkvarhållandet,inom tre månaderfrån delgivningenavavgörandetom vägranatt återlämna
barnet,eller,om talanvidden domstolenredanhar väckts,att tilldomstolenöverlämnahandlingarsom är
relevantaför återlämnandeförfarandet.

(50) Omettförfarandeomvårdnadenisakredanpågåridenmedlemsstatdärbarnethadehemvistomedelbartföredet
olovligabortförandetellerkvarhållandetvidden tidpunkt då den domstol vidvilkentalan har väcktsom åter -
lämnandeenligt1980 års Haagkonventionvägraratt återlämnabarnet enbart på grundvalavartikel13 första
stycketb ellerartikel13 andra stycketi 1980 års Haagkonvention,ellerbådadera,bör den domstol som vägrade
återlämnandetavbarnet,om den är medvetenom detta förfarande,inom en månad från dagenför avgörandet
översändaen kopia avavgörandet,det relevantaintygetsamt, i tillämpligafall,en utskriftellersammanfattningav
ellerett protokoll från förhandlingarna,tillsammansmed allaövrigahandlingarsom den bedömervararelevanta
tillden domstol som handläggervårdnadsförfarandeti sak.Begreppet alla �vriga handlingarsom den bed�mer vara
relevantabör avseallahandlingarsom innehålleruppgiftersom kan påverkadet vårdnadsförfarandetsutgång,om
dessauppgifterinte redaningår i avgörandetom vägranatt återlämnabarnet.

(51) Om det ännu inte pågårnågot förfarandeom vårdnadeni saki den medlemsstatdär barnet hadehemvist
omedelbartföredet olovligabortförandetellerkvarhållandetoch en part väckertalan viden domstol i den
medlemsstateninom tre månaderfrån delgivningenavavgörandetom att barnet inte skaåterlämnas,bör den
parten, inför den domstol där ansökan ingettsom vårdnadeni sak,läggaframen kopia avavgörandetenligt1980
års Haagkonventionom att barnet inte skaåterlämnas,det relevantaintygetoch, i tillämpligafall,en utskrift,en
sammanfattningellerett protokoll från förhandlingarna.Dettahindrar inte den domstol vidvilkentalanväckts
från att begäraallaövrigadokument som den anservararelevantasom innehålleruppgiftersom kan påverka
vårdnadsförfarandetsutgång,om dessauppgifterinte redan ingår i avgörandetom vägranatt återlämnabarnet.

(52) Omenpartharväckttalanviddendomstolsomärbehörigattbeslutaomvårdnadenisakinomtremånaderfrån
delgivningenavavgörandetom vägranatt återlämnabarnet enligt1980 års Haagkonvention,ellerom ett vård -
nadsförfaranderedan pågickviddenna domstol vidden tidpunkt då den mottog avgörandetfrån den domstol som
vägradeåterlämnabarnet,bör ett avgörandeom vårdnadeni saksom är följdenavdet förfarandetoch som
medföratt barnet ska återlämnastillden medlemsstatenvaraverkställbarti andra medlemsstateri enlighetmed
kapitelIVavsnitt2 i denna förordningutan att något annat förfarandekrävsoch utan att det finnsnågon
möjlighetatt motsätta sigdesserkännande.Dettabör gällasåvidainte och i den mån det konstaterasatt det är
oförenligtmed ett senareavgörandeom föräldraansvarsom rör sammabarn, förutsatt att det har utfärdatsett
intygför privilegieradeavg�randenför avgörandetom vårdnadeni sak som medföratt barnet ska återlämnas.Om
talanväcksvidden domstol som är behörigatt beslutaom vårdnadeni sakefterutgångenavde tre månaderna
ellerom villkorenför att utfärdaett intygför sådanaprivilegieradeavgörandeninte är uppfylldaskadet efter -
följandeavgörandetom vårdnadeni sakerkännasoch verkställasi andra medlemsstateri enlighetmed kapitelIV
avsnitt1 i denna förordning.
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(53) Utanatt det påverkartillämpningenavandra unionsinstrumentkan domstolen,om det inte är möjligtatt höra en
part ellerett barn personligen,och om de tekniskamedlenär tillgängliga,övervägaatt hållaen förhandlingmed
hjälpavvideokonferensellernågon annan kommunikationsteknik,såvidadet inte på grundavsärskildaomstän -
digheteri falletvore olämpligtatt användasådanteknikför en rättvishandläggningav förfarandet.

(54) Ettömsesidigtförtroendei rättskipningeni unionen berättigarprincipenom att avgörandeni äktenskapsmåloch i
mål om föräldraansvarsom meddelatsi en medlemsstatbör erkännasi allamedlemsstaterutan att det behövsett
förfarandeför erkännande.I synnerhetbör de behörigamyndigheternai den anmodademedlemsstatenvid
mottagandetavett avgörandesom meddelatsi en annan medlemsstat,som avserbeviljandeaväktenskapsskillnad,
hemskillnadellerannulleringaväktenskapoch som inte längrekan angripasi ursprungsmedlemsstaten,erkänna
avgörandetpå grund av lagutan att något annat förfarandekrävsoch uppdatera sinaregisterövercivilståndi
enlighetmed detta.Detankommer på nationelllagatt fastställahuruvidadessaskälför vägrankan åberopasaven
avparterna ellerexofficioi enlighetmed nationelllag.Dettautesluterinte att en berörd part i enlighetmed denna
förordningkan ansökaom ett avgörandeom att det inte finnsnågraskälför att vägraerkännandeenligtdenna
förordning.Detbör fastställasi den nationellalageni den medlemsstatdär en sådanansökangörsvemsom är att
betraktasom en berörd part som har rätt att göra en sådanansökan.

(55) Erkännandeoch verkställighetavavgöranden,officiellahandlingaroch överenskommelsersom har meddelatsi en
medlemsstatbör byggapå principenom ömsesidigtförtroende.Därförbör skälenför att vägraerkännande
begränsastillett minimum mot bakgrundavdenna förordningsunderliggandesyfte,som är att underlätta
erkännandeoch verkställighetoch att på ett effektivtsätt skyddabarnetsbästa.

(56) Erkännandeavett avgörandebör vägrasendastom ett ellerfleraavdeskälför att vägraerkännandesom fastställs
i denna förordningföreligger.Förteckningenöverskälför att vägraerkännandei denna förordningär uttömmande.
Detbör inte varamöjligtatt som skälför vägranåberopaskälsom inte förtecknasi denna förordning,såsomen
överträdelseav litispendens-regeln.I frågorom föräldraansvarersätterett senareavgörandealltidett tidigare
avgörandemed verkanför framtideni den mån som avgörandenaär oförenliga.

(57) Närdet gällerett barns möjlighetatt uttryckasinaåsikter,bör det varaursprungsdomstolensom beslutarom
lämpligmetod för att höra ett barn. Detbör därförinte varamöjligtatt vägraerkännandetavett avgörandeenbart
avdet skäletatt ursprungsdomstolenhar använt en annan metod för att höra barnet än en domstol i erkännande -
medlemsstatenskulleanvända.Denmedlemsstatdär erkännandebegärsbör inte vägraerkännandeom ett av
undantagenfrån detta specifikaskälför vägransom tillåtsenligtdenna förordningär tillämpligt.Effektenavdessa
undantagär att det inte bör varamöjligtför en domstol i den verkställandemedlemsstatenatt vägraatt verkställa
ett avgörandeenbart avdet skäletatt barnet inte har gettsmöjlighetatt uttryckasinaåsikter,med beaktandeav
hans ellerhennes bästa,om förfarandetendastavsågbarnets egendomoch förutsatt att det inte varnödvändigtatt
geen sådanmöjlighetmot bakgrundavsakfrågan,ellerom det förelågstarkaskäl,särskiltmed beaktandeav
ärendetsbrådskandenatur. Sådanastarkaskälkan exempelvisansesföreliggadå det råder en överhängandefaraför
barnets fysiskaellerpsykiskaintegritetellerlivoch ytterligaredröjsmålskullekunna medföraen riskför att denna
faraförverkligas.

(58) Måletattgränsöverskridandetvistersomgällerbarnskablimindretidskrävandeochkostsammaberättigar
avskaffandetav verkställbarhetsförklaringen,ellerregistreringenför verkställighet,beroendepå vadsom är till -
lämpligt,föreverkställigheti den verkställandemedlemsstatenvadgällerallaavgörandeni mål om föräldraansvar.
Medanförordning(EG)nr 2201/2003 endastavskaffadedetta kravför vissaavgörandensom beviljarumgängeoch
vissaavgörandensom medföratt ett barn skaåterlämnas,bör den här förordningenavskaffadet för gränsöver -
skridandeverkställighetavallaavgörandeni mål om föräldraansvar,samtidigtsom den bibehålleren ännu
förmånligarebehandlingavvissaavgörandensom beviljarumgängeoch vissaavgörandensom medföratt ett
barn skaåterlämnas.Resultatetär att ett avgörandesom meddelatsaven annan medlemsstatsdomstol bör
betraktassom om det hademeddelatsi den verkställandemedlemsstaten,med förbehållför denna förordning.
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(59) Närinterimistiskaåtgärder,däriblandsäkerhetsåtgärder,beslutasav en domstol som är behörigatt pröva målet i
sak,bör det säkerställasatt åtgärdernaomfattasav rörlighetenligtdenna förordning.Interimistiskaåtgärder,
däriblandsäkerhetsåtgärder,som beslutatsaven sådandomstol utan att svarandenhar kallatsatt inställasig
bör dock inte erkännasoch verkställasenligtdenna förordningsåvidainte det avgörandesom innehålleråtgärden
delgessvarandenföreverkställigheten.Dettabör inte hindra att sådanaåtgärdererkännsoch verkställsenligt
nationelllag.Närinterimistiskaåtgärder,däriblandsäkerhetsåtgärder,beslutasaven domstol i en medlemsstatsom
inte är behörigatt pröva målet i sak,bör derasrörlighetenligtdenna förordningbegränsastillåtgärdersom vidtas
i ärendensom rör internationellafallavbortförandenavbarn och som syftartillatt skyddabarnet från den
allvarligarisksom avsesi artikel13 förstastycketb i 1980 års Haagkonvention.Dessaåtgärderbör tillämpastill
dessatt en domstol i en medlemsstatsom är behörigatt pröva målet i sakenligtdenna förordninghar vidtagitde
åtgärdersom den anservaralämpliga.

(60) Eftersomverkställighetsförfarandenkanvararättsligaellerutomrättaberoendepånationelllagkan beh�riga
verkställandemyndigheterinnefattadomstolar,exekutionsbiträdenoch andra myndigheteri enlighetmed vadsom
fastställsi nationelllag.I falldå domstolarangesi denna förordningutöver behörigaverkställandemyndigheter
bör det omfatta falldär ett annat organ än en domstol enligtnationelllagär behörigverkställandemyndighetmen
där vissaavgörandenär förbehållnadomstolar,antingenfrån början elleri form aven prövningavden behöriga
verkställandemyndighetensagerande.Det bör varaden behörigaverkställandemyndighetenellerdomstolen i den
verkställandemedlemsstatensom beslutarom, vidtarellerförberedersärskildaåtgärdersom skavidtasunder
verkställighetsskedet,såsom icke- tvingandeåtgärdersom får tillämpasenligtnationell lag i den medlemsstaten
ellertvångsåtgärdersom får tillämpasenligtden lagen,inbegripetböter, frihetsberövandeelleratt barnet hämtasav
ett exekutionsbiträde.

(61) Föratt underlättaverkställighetenavavgörandenom utövandeavumgängefrån andra medlemsstaterbör behöriga
verkställandemyndigheterellerdomstolarnai den verkställandemedlemsstatenha rätt att angenärmare uppgifter
om praktiskaförhållandenellerrättsligavillkorsom krävsenligtlageni den verkställandemedlemsstaten.De
arrangemangsom föreskrivsi denna förordningbör underlättaverkställigheteni den verkställandemedlemsstaten
avett avgörandesom i annat fallskullekunna varaför vagtför att varaverkställbart,så att den behöriga
verkställandemyndighetenellerden verkställandedomstolen kan konkretiseraoch preciseraavgörandet.Även
andra eventuellaarrangemangför att uppfyllade rättsligakravenenligtden verkställandemedlemsstatensnatio -
nellaverkställighetslagstiftning,som tillexempeldeltagandeaven barnavårdsmyndighetelleren psykologvid
verkställigheten,bör genomföraspå sammasätt.Emellertidbör sådanaarrangemanginte påverkaellergåutöver
de väsentligadelarnaavavgörandetom umgänge.Dessutombör befogenhetenenligtdenna förordningatt anpassa
åtgärderinte föranledaatt den verkställandedomstolen ersätteråtgärdersom är okända i lageni den verkställande
medlemsstatenmed andra åtgärder.

(62) Verkställigheti en medlemsstatavett avgörandesom har meddelatsi en annan medlemsstatutan en verkställ -
barhetsförklaringbör inte äventyrarespektenför rätten tillförsvar.Därförbör den person mot vilkenverkställighet
begärskunna ansökaom att erkännandeellerverkställighetavett avgörandeskavägrasom han ellerhon anseratt
ett avskälenför att vägraerkännandeellerverkställigheti denna förordningföreligger.Detbör varaden nationella
lagensom fastställerhuruvidade skälför att vägraerkännandesom angesi denna förordningskabehandlas
självmantellerpå ansökan.Därförbör samma behandlingvaramöjligi sambandmed vägranavverkställighet.
Tillämpningaven nationellgrund för vägranbör inte ledatillatt villkorenoch formernaför degrundersom
föreskrivsi denna förordningutvidgas.

(63) Denpart som angriperverkställighetenavett avgörandesom meddelatsi en annan medlemsstatbör i möjligaste
mån, och i enlighetmed den verkställandemedlemsstatensrättssystem,kunna göra så inom ramen för verk -
ställighetsförfarandetoch bör inom ett och sammaförfarande,utöver de skälför vägransom angesi denna
förordning,kunna åberopa de skälför vägransom gällerenligtlageni den medlemsstatdär verkställighetbegärs
och som skullevarafortsatt tillämpligaeftersomde inte är oförenligamed de skälsom föreskrivsi denna
förordning.Dessaskälkan exempelvisomfatta angripandensom grundarsigpå formellafelenligtnationelllag
i en verkställighetsaktellerpå påståendenom att den handlingsom krävsenligtavgörandetredan har utförts eller
har blivitomöjligatt utföra, tillexempelom forcemajeureföreligger,om den person som barnet skaöverlämnas
tillhar blivitallvarligtsjuk,fängslatselleravlidit,om den medlemsstatdit barnet skaåterlämnashar bliviten
krigszonefterdet att avgörandetmeddeladesellerom verkställighetvägrasavett avgörandesom enligtlageni den
medlemsstatdär verkställighetbegärsinte har något verkställbartinnehålloch inte kan justerasi detta syfte.
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(64) Förattunderrättadenpersonmotvilkenverkställighetbegärsomverkställighetenavettavgörandesommeddelats
i en annan medlemsstat,bör det intygsom upprättas enligtdenna förordning,om så krävsåtföljtavavgörandet,
delgesden personen inom rimligtid föreden förstaverkställighetsåtgärden.Idetta sammanhangbör den första
verkställighetsåtgärdenavseden första verkställighetsåtgärdenefteren sådan delgivning.EnligtEU-domstolens
rättspraxishar den part mot vilkenverkställighetbegärsrätt tillett effektivträttsmedel,vilketinbegripermöjlig -
heten att inledaett förfarandeför att angripaavgörandetsverkställbarhetinnan verkställighetenfaktisktinleds.

(65) I frågorom föräldraansvarkommer verkställighetenalltidatt avseett barn och i mångafallinnebäraatt ett barn
överlämnastillen annan person än den person som barnet bor hos vidden tidpunkten och/elleratt barnet flyttas
tillen annan medlemsstat.Det främstamåletbör såledesvaraatt uppnå en lämpligbalansmellanå ena sidan
sökandensprincipiellarätt att fåett avgörandegenomförtså snabbt som möjligtäveni gränsöverskridandefall
inom unionen, vidbehovävengenom tillämpningav tvångsåtgärder,och å andra sidanbehovetavatt i möjligaste
mån begränsabarnetsexponeringför sådanaeventuellttraumatiserandetvingandeverkställighetsåtgärderi falldär
sådanainte kan undvikas.Dennabedömningbör i varjeenskiltfallgörasavde behörigaverkställandemyndig -
heternaoch domstolarnai varjemedlemsstat.

(66) Dennaförordningsyftartillattskapalikaförutsättningarförmedlemsstaternanärdetgällergränsöverskridande
verkställighetav avgörandeni mål om föräldraansvar.I ett antal medlemsstaterär dessaavgörandenredan verk -
ställbaratrots att de fortfarandekan överklagas,ellerredan har överklagats.I andra medlemsstaterär endastett
slutligtavgörandemot vilkettalan inte längrekan förasgenom ordinära rättsmedelverkställbart.Föratt möjliggöra
hanteringavbrådskandesituationerföreskriverdenna förordningdärföratt vissaavgörandeni mål om föräld -
raansvarkan förklarasinterimistisktverkställbaraav domstolen i ursprungsmedlemsstatenävenom avgörandet
fortfarandekan överklagas,nämligenavgörandenenligtvilkaett barn skaåterlämnasenligt1980 års Haagkon -
ventionoch avgörandensom beviljarumgänge.

(67) Iverkställighetsförfarandensomgällerbarnärdetdockviktigtattdebehörigaverkställandemyndigheternaeller
domstolarnasnabbt kan reagerapå relevantaändradeomständigheter,inbegripetangripandenavavgörandeti
ursprungsmedlemsstaten,bristandeverkställbarhetav avgörandetsamt hinder ellernödsituationersom myndighe -
terna ellerdomstolarnastöter på under verkställighetsskedet.Därförbör verkställighetsförfarandenaskjutasupp på
ansökanellerpå myndighetensellerdomstolensinitiativom avgörandetsverkställbarhethar skjutitsupp i ur -
sprungsmedlemsstaten.Denmyndighetellerdomstol som är behörigför verkställighetbör dock inte varaskyldig
att aktivtundersökahuruvidaverkställbarhetenunder tiden har skjutitsupp, tillföljdavett överklagandeellerav
andra skäl,i ursprungsmedlemsstatenom det inte finnsnågot som tyderpå att så är fallet.Dessutombör
uppskjutandeellervägranav verkställigheti den verkställandemedlemsstatenskepå ansökan och beslutetom
uppskjutandeellervägranavverkställighetbör, äveni falldå det konstaterasatt en ellerfleraavde skälsom anges
i ellertillåtsenligtdenna förordningföreligger,överlåtastillden behörigaverkställandemyndighetenellerdom -
stolen.

(68) Omavgörandetfortfarandekanöverklagasiursprungsmedlemsstatenochtidsfristenförattföratalanmotav -
görandetgenom ordinära rättsmedelännu inte har löpt ut, bör den behörigaverkställandemyndigheteneller
domstolen i den verkställandemedlemsstatenha möjlighetatt på ansökanskjutaupp verkställighetsförfarandet.I
dessafallfårmyndighetenellerdomstolenfastställaen tidsfristinom vilkenett överklagandeskagesin i ur -
sprungsmedlemsstatenför att ett uppskjutandeavverkställighetsförfarandetskakunna beviljasellerbibehållas.
Fastställandetaven tidsfristbör endastha verkanför uppskjutandetavverkställighetsförfarandetoch bör inte
påverkatidsfristenför överklagandeenligtursprungsmedlemsstatensförfaranderegler.

(69) Iundantagsfallbördetvaramöjligtfördenbehörigaverkställandemyndighetenellerdomstolenattskjutaupp
verkställighetsförfarandetom verkställighetskulleinnebäraatt barnet utsattesför en allvarligriskför fysiskeller
psykiskskadapå grund av tillfälligahinder som har uppstått efterdet att avgörandetmeddeladesellerpå grund av
någon annan betydandeändringavomständigheterna.Verkställighetenbör återupptasså snart den allvarligarisken
för fysiskellerpsykiskskadaupphör. Om riskenkvarstårbör man dock – innan verkställighetvägras– vidtaalla
lämpligaåtgärder,i enlighetmed nationelllagoch nationellaförfaranden,vidbehovmed stöd från andra berörda
yrkesgrupper,såsom socialarbetareellerbarnpsykologer,i syfteatt försökasäkerställaatt avgörandetgenomförs.I
synnerhetbör den behörigaverkställandemyndighetenellerdomstolen,i enlighetmed nationelllagoch nationella
förfaranden,försökaundanröjaeventuellahinder som har uppstått tillföljdavändradeomständigheter,som till
exempelen tydliginvändningfrån barnet som uttrycktsförst efterdet att avgörandetmeddelatsoch som är så
starkatt den, om den ignorerades,skulleinnebäraatt barnet utsattesför en allvarligriskför fysiskellerpsykisk
skada.
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(70) Officiellahandlingarochöverenskommelsermellanparteromhemskillnadochäktenskapsskillnadsomharbin -
danderättsverkani en medlemsstatbör likställasmed avg�randenvidtillämpningavbestämmelsernaom erkän -
nande.Officiellahandlingaroch överenskommelsermellanparter i frågorom föräldraansvarsom är verkställbarai
en medlemsstatbör likställasmed avg�randenvidtillämpningavbestämmelsernaom erkännandeoch verkställighet.

(71) Ävenomskyldighetenattgebarnetmöjlighetattuttryckasinaåsikterenligtdennaförordningintebörgälla
officiellahandlingaroch överenskommelser,bör barnets rätt att uttryckasinaåsikterfortsättaatt gällaenligt
artikel24 i stadganoch mot bakgrundavartikel12 i FN:skonventionom barnets rättighetersåsomde genomförts
i nationelllagoch nationellaförfaranden.Det faktumatt barnet inte har fått möjlighetatt uttryckasinaåsikterbör
inte automatisktvaraett skälför att vägraerkännandeoch verkställighetavofficiellahandlingaroch överenskom -
melseri frågorom föräldraansvar.

(72) Förfrågorom föräldraansvarbör centralmyndigheterutsesi allamedlemsstater.Medlemsstaternabör övervägaatt
utse sammacentralmyndighetför denna förordningsom för 1980 och 1996 års Haagkonventioner.Medlems -
staternabör säkerställaatt centralmyndigheternahar tillräckligafinansiellaresurseroch personalresurserför att
kunna fullgörade uppgifterde tilldelatsenligtdenna förordning.

(73) Dennaförordningsbestämmelserom samarbetei frågorom föräldraansvarbör inte tillämpaspå handläggningen
avansökningarom återlämnandeinom ramen för 1980 års Haagkonvention,som i enlighetmed artikel19 i den
konventionenoch EU-domstolensfastarättspraxisinte är förfarandensom behandlarföräldraansvareti sak.Till -
lämpningenav1980 års Haagkonventionbör emellertidkompletterasavbestämmelsernai denna förordningom
internationellabortförandenavbarn liksomavkapitleti denna förordningom erkännandeoch verkställighetoch
kapitletom allmännabestämmelser.

(74) Centralmyndigheternabör biträdadomstolaroch behörigamyndigheter,och i vissafallocksåpersonermed
föräldraansvar,i gränsöverskridandeförfarandenoch samarbetabådegenerelltoch i enskildaärenden,blandannat
för att främjaatt familjetvistergörs upp i godo.

(75) Utom i brådskandefalloch utan att det påverkardet direktasamarbeteoch de direktkontaktermellandomstolar
som tillåtsenligtdenna förordning,kan domstolaroch behörigamyndigheterläggaframen begärani enlighetmed
denna förordningom samarbetei frågorom föräldraansvartillcentralmyndigheteni den medlemsstatdär den
anmodandedomstolen ellerbehörigamyndighetenfinns.Enbegärankan i vissafallocksåläggasframavpersoner
med föräldraansvar,och sådanabör lämnasin tillcentralmyndigheteni den medlemsstatdär sökandenhar
hemvist.Sådanabegärandenbör omfattabegärandenom informationoch biträdetillpersonermed föräldraansvar
som sökererkännandeoch verkställighetavavgörandeninom den anmodadecentralmyndighetensterritorium,i
synnerhetrörandeumgängeoch återlämnandeavbarn, inklusive,vidbehov,informationom hur de kan få
rättshjälp,begärandenom underlättandeav överenskommelsermellanpersoner med föräldraansvargenom med -
lingellerandra alternativatvistlösningsmetoderoch begärandenom att en domstol ellerbehörigmyndighetska
övervägahuruvidaåtgärderbehövervidtastill skyddför barnets person elleregendom.

(76) Ettexempelpå ett brådskandefalldå det är tillåtetmed en direktinledandekontakt med domstolenellerden
behörigamyndigheteni den anmodademedlemsstatenär en direktbegärantillden behörigamyndigheteni en
annan medlemsstatom att den skaövervägahuruvidaåtgärderbehövervidtastillskyddför barnet om det antas
föreliggaen överhänganderisk för barnet.Skyldighetatt gågenom centralmyndighetenbör endast föreliggai fråga
om en ursprungligbegäran;allefterföljandekontakt med domstolen,den behörigamyndighetenellersökanden
kan ävenskedirekt.

(77) Centralmyndigheternaellerdebehörigamyndigheternabör inte hindrasfrån att ingåellerupprätthållabefintliga
överenskommelserellerarrangemangmed centralmyndigheternaellerde behörigamyndigheternai en ellerflera
andra medlemsstaterför att möjliggöradirektkontakti förbindelsernamed varandra.Debehörigamyndigheterna
bör informerasinacentralmyndigheterom sådanaöverenskommelserellerarrangemang.
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(78) I enskildaärendenom föräldraansvarsom omfattasavdenna förordningbör centralmyndigheternasamarbetamed
varandragenom att biträda domstolaroch behörigamyndighetersamt personermed föräldraansvar.Det biträde
som lämnasavden anmodadecentralmyndighetenbör särskiltomfattaatt lokaliserabarnet,antingendirekteller
genom domstolar,behörigamyndigheterellerandraorgan,om detta är nödvändigtför att genomföraen begäran
enligtdenna förordning,och tillhandahållaannan informationsom är relevantvidförfarandensom rör frågorom
föräldraansvar.

(79) Deanmodadecentralmyndigheternabör ocksåvidtaallalämpligaåtgärderför att vidbehovunderlättakontakter
mellandomstolar, i synnerhetnär det gällertillämpningenavbestämmelsernaom överföringavbehörigheten,om
interimistiskaåtgärder,däriblandsäkerhetsåtgärderi brådskandefall,särskiltnär de rör internationellabortföranden
avbarn och syftartillatt skyddabarnet från den allvarligarisksom avsesi artikel13 förstastycketb i 1980 års
Haagkonvention,och om litispendensoch mål som har sambandmed varandra.Detär möjligtatt tillhandahål -
landeavinformation för vidaredirektkontakter,tillexempeltillhandahållandeavkontaktuppgiftertillbarnavårds -
myndigheter,domarei nätverkellerden behörigadomstolen,här i vissafallär tillräckligt.

(80) Föratt uppnå målenmed denna förordningbör en anmodande domstol ellerbehörigmyndighet,utan att det
påverkarkraveni dessnationellaprocessrätt,ha möjlighetatt väljafritt mellandeolikakanalersom den har
tillgångtill för att erhållanödvändiginformation.

(81) Om det i den anmodandemedlemsstatengörsen motiveradbegäranom en rapport ellerannan informationsom
är relevantvidförfarandeni frågorom föräldraansvarbör centralmyndigheterna,direktellergenom domstolarna,
de behörigamyndigheternaellerandra organ i den anmodademedlemsstatenutföra en sådanbegäran.Begäranbör
särskiltinnehållaen beskrivningavde förfarandenför vilkainformationenbehövsoch den faktiskasituationsom
gett upphov tilldessaförfaranden.

(82) Om en domstol i en medlemsstatredan har meddelatett avgörandei ett målom föräldraansvarellerövervägerett
sådantavgörandeoch genomförandetavavgörandetskaägarum i en annan medlemsstat,bör domstolenkunna
begäraatt domstolarnaellerde behörigamyndigheternai den andra medlemsstatenbistårmed att genomföra
avgörandet.Dettabör tillexempelgällaavgörandenom beviljandeavumgängeunder övervakningi falldå
umgängetskautövasi en annan medlemsstatän den medlemsstatdär den domstol som beslutatom umgänget
är belägenellersom omfattareventuellaandra kompletterandeåtgärderför domstolarnaellerde behörigamyn -
digheternai den medlemsstatdär avgörandetskagenomföras.

(83) Om en domstol ellerbehörigmyndigheti en medlemsstatövervägeratt placeraett barn i en annan medlemsstat
bör ett samrådsförfarandeför att inhämta godkännandegenomförasföreplaceringen.Dendomstol ellerbehöriga
myndighetsom övervägerplaceringenbör inhämta godkännandefrån den behörigamyndigheteni den medlems -
stat där barnet kommer att placerasinnan den beslutarom elleranordnar placeringen.Dessutombör medlems -
staterna,i linjemed EU-domstolensrättspraxis,fastställatydligabestämmelseroch förfarandenför det godkän -
nande som avsesi denna förordning,för att säkerställarättssäkerhetoch skyndsamhet.Förfarandenabör bland
annat geden behörigamyndighetenmöjlighetatt snabbt lämnaellervägragodkännande.Avsaknadavsvarinom
tre månaderbör inte tolkassom godkännandeoch utan godkännandebör placeringeninte ägarum. Begäranom
godkännandebör innehållaåtminstone en rapport om barnet samt skälenför den placeringellerannan vårdsom
föreslås,placeringensförväntadevaraktighet,informationom planeradfinansiering,kompletteradmed allannan
informationsom den anmodademedlemsstatenkan ansevararelevant,tillexempelplaneradövervakningav
åtgärden,arrangemangför kontaktermed föräldrarna,andra anhörigaellerandra personermed vilkabarnet har
en nära anknytningellerskälentillatt sådankontakt inte övervägsmot bakgrundavartikel8 i europeiska
konventionenom skyddför demänskligarättigheternaoch de grundläggandefriheterna.Om en placeringhar
godkäntsför en fastställdtidsperiodbör dettagodkännandemed beaktandeavEU-domstolensrättspraxisinte gälla
avgörandenelleröverenskommelserom förlängningav placeringensvaraktighet.Undersådanaomständigheterbör
en ny begäranom godkännandegöras.

214



Ds 2020:18 Bilaga

2.7.2019 SV Europeiskaunionens officiellatidningL 178/15

(84) Om ett avgörandeom placeringavett barn på en institutionelleri vårdutanför det egnahemmet övervägsi den
medlemsstatdär barnet har hemvistbör domstolen,i ett så tidigtskedeav förfarandetsom möjligt,överväga
lämpligaåtgärderför att säkerställaatt barnetsrättigheterrespekteras,särskilträtten att behållasin identitetoch
rätten att upprätthållakontakternamed föräldrarnaelleri tillämpligafallmed andra anhöriga,mot bakgrundav
artiklarna8, 9 och 20 i FN:skonventionom barnets rättigheter.Om domstolenhar vetskapom att barnet har en
nära anknytningtillen annan medlemsstatskullelämpligaåtgärderframföralltkunna inbegripa,om artikel37 b i
Wienkonventionenom konsuläraförbindelserär tillämplig,en anmälan tillden konsuläramyndigheteni den
medlemsstaten.Ensådanvetskapkan ocksåuppmärksammasgenom informationsom tillhandahållsavcentral -
myndigheteni den andra medlemsstaten.Lämpligaåtgärderskulleocksåkunna inbegripaen begäranenligtdenna
förordningtillden medlemsstatenom informationom en förälder,en anhörigellerandra personersom skulle
kunna varalämpadeatt ta hand om barnet.Beroendepå omständigheternakan domstolenocksåbegärainfor -
mation om förfarandenoch avgörandensom rör en förälderellerbarnets syskon.Barnetsbästabör alltjämtvara
det viktigastekriteriet.Framföralltbör ingenavde bestämmelsernapåverkanationelllagellernationellaför -
farandensom är tillämpligapå avgörandenom placeringsom meddelasavdomstolen ellerden behörigamyn -
digheteni den medlemsstatsom övervägerplaceringen.I synnerhetbör debestämmelsernainte medföranågon
skyldighetför myndigheternai den behörigamedlemsstatenatt placerabarnet i den andra medlemsstatenelleratt
ytterligareinvolveraden medlemsstateni avgörandetellerförfarandetrörande placeringen.

(85) Eftersomtidenär avgörandei frågorom föräldraansvarbör den informationsom begärsenligtdenna förordnings
bestämmelserom samarbete,inbegripetom insamlingoch utbyteav informationsom är relevanti förfarandeni
frågorom föräldraansvaroch beslutetatt beviljaellervägragodkännandeavplaceringavett barn i en annan
medlemsstatöversändastillden anmodande medlemsstatenavcentralmyndigheteni den anmodademedlemsstaten
senasttre månaderefterdet att begäranmottagits,utom i falldå detta är omöjligtpå grund avexceptionella
omständigheter.Dettabör inbegripaen skyldighetför den behöriganationellamyndighetenatt tillhandahålla
informationen,ellerförklaravarförden inte kan tillhandahållas,tillden anmodadecentralmyndigheteni så god
tid att myndighetenkan rätta sigefterdenna tidsfrist.Allaberördabehörigamyndigheterbör dock strävaefteratt
svaraännu snabbareän inom denna maximalatidsfrist.

(86) Detfaktumattcentralmyndigheternasmötenframföralltskasammankallasavkommissioneninomramenfördet
europeiskarättsliganätverketpå privaträttensområde i enlighetmed beslut2001/470/EG bör inte hindra att andra
möten mellancentralmyndigheteranordnas.

(87) Ominteannat föreskrivsidenhärförordningenbörEuropaparlamentetsochrådetsförordning(EU)2016/679( 9)
varatillämpligpå medlemsstaternasbehandlingavpersonuppgiftervidtillämpningavdenna förordning.Föratt
inte äventyrautförandetaven begäranenligtdenna förordning,tillexempelen begäranom återlämnandeavett
barn i enlighetmed 1980 års Haagkonventionelleren begärantillen domstol om att övervägabehovetavatt
vidtaåtgärdertillskyddför barnetsperson elleregendom,får underrättelsentillden registreradei enlighetmed
kraveni artikel14.1–14.4 i förordning(EU)2016/679, tillexempelom uppgiftersom begärsför att lokalisera
barnet, skjutasupp tilldessatt den begäranför vilkeninformationenkrävshar utförts.Dettaundantaggörs i
överensstämmelsemed artikel14.5 samt artikel23.1 f,g, i och j i förordning(EU)2016/679. Dettabör inte hindra
en mellanhand,en domstol elleren behörigmyndighettillvilkeninformationenhar översäntsfrån att vidta
åtgärdertill skyddför barnet ellerföranledaatt sådanaåtgärdervidtasom barnet riskeraratt skadasellerom
det finns teckenpå en sådanrisk.

(88) I falldå utlämnandeellerbekräftelseavden relevantainformationenskullekunna äventyrabarnets elleren annan
personshälsa,säkerhetellerfrihet,tillexempelom det har förekommitvåldi nära relationeroch en domstol har
beslutatatt barnetsnyaadressinte skalämnasut till sökanden,eftersträvardenna förordningen välavvägdbalans.
Ävenom det i denna förordningbör föreskrivasatt en centralmyndighet,en domstol elleren behörigmyndighet
inte till sökandenellertill tredjepart bör lämnaut ellerbekräftainformationsom samlatsin elleröversäntsvid
tillämpningavdenna förordningom den fastställeratt detta skullekunna äventyrabarnets elleren annan persons
hälsa,säkerhetellerfrihet,bör det i förordningenlikvälunderstrykasatt detta inte bör hindra centralmyndighe -
terna,domstolarnaoch de behörigamyndigheternafrån att samlain och översändainformationmellansigi den
mån det är nödvändigtför att fullgöraskyldigheternaenligtdenna förordning.Dettainnebär att det bör vara

(9) Europaparlamentetsoch rådets förordning (EU)2016/679 av den 27april 2016 om skydd för fysiskapersoner med avseendepå
behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv95/46/EG (allmän
dataskyddsförordning)(EUTL119, 4.5.2016, s.1).
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möjligt,när så är möjligtoch lämpligt,att behandlaen ansökanenligtdenna förordningutan att sökandenförsetts
med allauppgiftersom behövsför behandlingen.Exempelviskan en centralmyndighet,om såföreskrivsi nationell
lag,väckatalan på sökandensvägnarutan att till sökandenföra vidareinformationom barnetsvistelseort.I falldär
barnetselleren annan personshälsa,säkerhetellerfrihetskullekunna äventyrasbara avatt en begärangörs,bör
det emellertidinte finnasen skyldighetenligtdenna förordningatt ingeen sådanbegäran.

(89) Föratt säkerställaatt de intygsom skaanvändasi sambandmed tillämpningenav kapitlenIIIoch IVi denna
förordningär uppdaterade,bör befogenhetenatt anta akter delegerastillkommissioneni enlighetmed artikel290 i
fördragetom Europeiskaunionens funktionssätt(EUF-fördraget)vadgällerändringaravbilagornaI-IXtilldenna
förordning.Detär särskiltviktigtatt kommissionenutför lämpligasamrådunder det förberedandearbetet,bland
annat på expertnivå,och att dessasamrådutförs i enlighetmed de principersom fastställsi det interinstitutionella
avtaletavden 13 april2016 om bättre lagstiftning(10). Föratt säkerställalikastor delaktigheti förberedelsenav
delegeradeakter erhållerrådet allahandlingarsamtidigtsom medlemsstaternasexperter,och derasexperterges
systematiskttillträdetillmöten i kommissionensexpertgruppersom arbetarmed förberedelseavdelegeradeakter.

(90) Kontinuitetmellan1998årskonventionsomutarbetatspågrundvalavartikelK3ifördragetomEuropeiska
unionen om domstolsbehörighetoch om erkännandeoch verkställighetavdomar i äktenskapsmål(nedankallad
BrysselII-konventionen) (11), förordning (EG)nr 1347/2000, förordning (EG)nr 2201/2003 och den här förord -
ningenbör säkerställasi den utsträckningbestämmelsernaär oförändrade,och övergångsbestämmelserbör fast -
ställasi detta syfte.Likasåmåstekontinuitet rådanär det gällertolkningen,inbegripetEU-domstolenstolkning,av
BrysselII-konventionenoch förordningarna(EG)nr1347/2000 och (EG)nr2201/2003.

(91) Deterinrasomattartikel351iEUF-fördragetärtillämpligpåavtalsomenmedlemsstatingåttmedettellerflera
tredjeländerföre tidpunkten för dessanslutningtillunionen.

(92) Tillämpliglagi frågorom föräldraansvarbör fastställasi enlighetmed bestämmelsernai kapitelIIIi 1996 års
Haagkonvention.Närden konventionentillämpasi förfarandenviden domstol i en medlemsstatdär denna
förordningär tillämpligbör hänvisningentill”bestämmelsernai kapitelII”i artikel15.1 i den konventionenläsas
som ”bestämmelsernai den här förordningen”.

(93) Förattdennaförordningskafungeraväl,börkommissionenbedömatillämpningenavdenochföreslånödvändiga
ändringar.

(94) Kommissionenbörgöradeninformationsommedlemsstaternaöversänderallmänttillgängligochhålladen
uppdaterad.

(95) I enlighetmed artiklarna3 och 4a.1 i protokoll nr 21 om Förenadekungariketsoch Irlandsställningmed avseende
på området med frihet,säkerhetoch rättvisa,fogattill fördragetom Europeiskaunionen (EU-fördraget)och EUF-
fördraget,har dessamedlemsstatermeddelatatt deönskar deltai antagandetoch tillämpningenavdenna för -
ordning.

(96) Ienlighetmed artiklarna1 och 2 i protokollnr 22 om Danmarksställning,fogattillEU-fördragetoch EUF-
fördraget,deltarDanmarkinte i antagandetavdenna förordning,som inte är bindandeför ellertillämpligpå
Danmark.

(97) Europeiskadatatillsynsmannenhar hörts i enlighetmed artikel41.2 andra stycketoch artikel46 d i Europapar -
lamentetsoch rådetsförordning(EG)nr 45/2001 ( 12)och avgavett yttrandeden 15februari 2018 ( 13).

(10) EUTL123, 12.5.2016, s.1.
(11) EUTC221, 16.7.1998, s.1.
(12) Europaparlamentetsoch rådets förordning (EG)nr45/2001 avden 18december2000 om skyddför enskildadå gemenskaps -

institutionerna och gemenskapsorganen behandlar personuppgifter och om den fria rörligheten för sådana uppgifter (EGTL8,
12.1.2001, s.1).

(13) EUTC120, 6.4.2018, s.18.
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(98) Eftersommålenfördennaförordninginteitillräckligutsträckningkanuppnåsavmedlemsstaternapågrundav
olikhetermellande nationellareglersom rör behörighetoch erkännandeoch verkställighetavavgörandenutan
snarare,på grund av denna förordningsdirektatillämplighetoch bindandekaraktär,kan uppnås bättre på unions -
nivå,kan unionen vidtaåtgärderi enlighetmed subsidiaritetsprincipeni artikel5 i EU-fördraget.I enlighetmed
proportionalitetsprincipeni sammaartikelgår denna förordninginte utöver vadsom är nödvändigtför att uppnå
dessamål.

HÄRIGENOMFÖRESKRIVSFÖLJANDE.

KAPITELI

TILLÄMPNINGSOMRÅDEOCH DEFINITIONER

Artikel1

Tillämpningsområde

1. Dennaförordningskatillämpaspåcivilrättsligafrågorom

a) äktenskapsskillnad,hemskillnadoch annulleringaväktenskap,

b) tillerkännande,utövande,delegering,upphörandeellerbegränsandeavföräldraansvar.

2. Frågornaenligtpunkt1bkanblandannatomfatta

a)vårdnadochumgänge,

b) förmynderskap,godmanskapochmotsvarandeföreteelser,

c) förordnandeavoch uppgifterför en person ellerett organ som skaansvaraför ett barns person elleregendom,eller
företrädaellerbiståett barn,

d)placeringavettbarniinstitutionsvårdellervårdutanfördetegnahemmet

e) åtgärdertillskyddför barnet i sambandmed förvaltningav,bevarandeavellerförfogandeöverett barnsegendom.

3. KapitlenIIIoch VIi denna förordningska,som ett komplement till1980 års Haagkonvention,tillämpasom det
olovligabortförandetellerkvarhållandetavett barn berör mer än en medlemsstat.KapitelIVi denna förordningska
tillämpaspå avgörandenenligtvilkaett barn skaåterlämnastillen annan medlemsstatenligt1980 års Haagkonvention
och som måsteverkställasi en annan medlemsstatän den där avgörandetmeddelades.

4. Dennaförordningskaintetillämpaspå

a)fastställandeellerbestridandeavföräldraskap,

b)beslutom adoption,åtgärdersomutgörförberedelserföradoption,ogiltigförklaringellerupphävandeavadoption,

c)ettbarnsefternamnochförnamn,

d)myndighetsförklaring,

e)underhållsskyldighet,

f)trusterocharv,

g) åtgärdersom vidtastillföljdavbrottsligagärningarsom har begåttsavbarn.
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Artikel2

Definitioner

1. I denna förordningavsesmed avg�randeett avgörandei en domstol i en medlemsstat,inbegripetett förordnande,ett
beslutelleren dom om beviljandeaväktenskapsskillnad,hemskillnad,ellerannulleringaväktenskap,ellersom rör frågor
om föräldraansvar.

Vidtillämpningenav kapitelIVomfattaravgörande

a) ett avgörandesom meddelatsi en medlemsstat,enligtvilketett barn skaåterlämnastillen annan medlemsstatenligt
1980 årsHaagkonventionoch vilketmåsteverkställasi en annan medlemsstatän den där avgörandetmeddelats,

b) interimistiskaåtgärder,däriblandsäkerhetsåtgärder,som beslutatsaven domstolsom genomdennaförordningär
behörigatt pröva målet i sak,elleråtgärdersom beslutatsi enlighetmed artikel27.5 jämfördmed artikel15.

Vidtillämpningenav kapitelIVomfattaravgörandeinte interimistiskaåtgärder,däriblandsäkerhetsåtgärder,som beslutats
av en sådandomstol utan att svarandenhar kallatsatt inställasig,såvidainte det avgörandesom innehålleråtgärdenhar
delgettssvarandenföre verkställigheten.

2. I denna förordninggällerävenföljandedefinitioner:

1. domstol:varjesådanmyndigheti en medlemsstatsom är behörigi frågorsom omfattasavdenna förordningstill -
lämpningsområde.

2. officiellhandling:en handlingsom har upprättats formelltellerregistreratssom en officiellhandlingi en medlemsstati
frågorsom omfattasavdenna förordningstillämpningsområdeoch varsäkthet

a)avserhandlingensunderskriftochinnehåll,och

b) har upprättats aven offentligmyndighetelleren annan myndighetsom bemyndigatsför ändamålet.Medlems -
staternaskameddelakommissionenom dessamyndigheteri enlighetmed artikel103.

3. �verenskommelse:vidtillämpningenavkapitelIV,en handlingsom inte är en officiellhandling,som har ingåttsav
parterna i frågorsom omfattasavtillämpningsområdetför dennaförordningoch som har registreratsaven offentlig
myndighetsom meddelatstillkommissioneni enlighetmed artikel103 för det ändamålet.

4. ursprungsmedlemsstat:den medlemsstatdär avgörandetmeddelats,där den officiellahandlingenupprättats formellt
ellerregistreratsellerdär överenskommelsenregistrerats.

5. verkställandemedlemsstat:den medlemsstatdär verkställighetbegärsför avgörandet,den officiellahandlingeneller
överenskommelsen.

6. barn:varjeperson som är under 18 år.

7. f�räldraansvar:alla rättigheteroch skyldighetersom en fysiskellerjuridiskperson har tillerkäntsgenom ett avgörande,
på grund avlagellergenom en överenskommelsemed rättsligverkan,med avseendepå ett barn ellerdessegendom,
inbegripetvårdnadoch umgänge.

8. personmed f�räldraansvar:varjeperson, institution ellerannat organ som har föräldraansvarför ett barn.
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9. vårdnad:omfattar rättigheteroch skyldighetersom hänför sigtillomvårdnadenom barnets person, särskilträtten att
bestämmavarett barn skabo.

10. umgänge:rätt tillumgängemed ett barn, inbegripeträtten att för en begränsadtid ta barnet tillen annan platsän
den där barnet har hemvist.

11. olovligtbortf�randeellerkvarhållande:ett bortförande ellerett kvarhållandeavett barn om

a)bortförandetellerkvarhållandetstridermotdenvårdnadsomharanförtrottsenpersongenomettavgörande,på
grund av lagellergenom en överenskommelsemed rättsligverkanenligtlageni den medlemsstatdär barnet hade
hemvistomedelbartförebortförandetellerkvarhållandet,och

b) denna vårdnadverkligenutövades,antingengemensamtellerför sig,vidden tidpunkt då barnet fördesbort eller
höllskvarellerskulleha utövatsom inte bortförandetellerkvarhållandethadeägt rum.

3. Vidtillämpningenavartiklarna3, 6, 10, 12, 13, 51, 59, 75, 94 och 102 skabegreppet domicilersättabegreppet
medborgarskapför Irlandoch Förenadekungariket,och det har sammainnebörd som enligträttsordningarnai dessa
medlemsstater.

KAPITELII

BEHÖRIGHET I ÄKTENSKAPSMÅLOCH I MÅLOM FÖRÄLDRAANSVAR

AVSNITT 1

Äktenskapsskillnad, hemskillnad och annullering av äktenskap

Artikel3

Allmän behörighet

Behörighetatt ta upp frågorom äktenskapsskillnad,hemskillnadoch annulleringaväktenskapskatillkommadomsto -
larna i den medlemsstat

a)inomvarsterritorium

i)makarnaharhemvist,

ii)makarnasenasthadehemvistomenavdemfortfarandeärbosattdär,

iii)svarandenharhemvist,

iv)omansökanärgemensam,någonavmakarnaharhemvist,

v) sökandenhar hemvistom sökandenhar varitbosatt där i minst ett år omedelbartinnan ansökangjordes,eller

vi) sökandenhar hemvistom sökandenhar varitbosatt där i minst sexmånaderomedelbartinnan ansökangjordes
och sökandenär medborgarei medlemsstateni fråga,eller

b) ivilkenbådamakarnaärmedborgare.

Artikel4

Genkäromål

Dendomstol vidvilkenett förfarandepågårpå grundvalavartikel3 skaävenha behörighetatt ta upp ett genkäromål,i
den mån som genkäromåletomfattasavdenna förordningstillämpningsområde.
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Artikel5

Omvandlande av hemskillnad till äktenskapsskillnad

Utanatt det påverkartillämpningenavartikel3 skaden domstol i en medlemsstatsom har meddelatett avgörandesom
beviljarhemskillnadävenvarabehörigatt omvandlahemskillnadentilläktenskapsskillnad,om lageni den medlemsstaten
medgerdet.

Artikel6

Behörighet i övriga fall

1. Om ingetannat följeravpunkt 2 och om ingenmedlemsstatsdomstol är behörigenligtartikel3, 4 eller5 ska
behörigheteni varjemedlemsstatbestämmasenligtden statens lag.

2. Talanmot en makesom har hemvistinom en medlemsstatsterritoriumellersom är medborgarei en medlemsstat
får väckasi en annan medlemsstatendasti enlighetmed artiklarna3, 4 och 5.

3. Moten svarandesom inte har hemvisti och som inte är medborgarei en medlemsstatfårvarjemedborgarei en
medlemsstatsom har hemvistpå en annan medlemsstatsterritorium,i likhetmed medborgarnai den staten,åberopade
behörighetsreglersom gällerdär.

AVSNITT 2

F�räldraansvar

Artikel7

Allmän behörighet

1. Domstolarnai en medlemsstatskavarabehörigai mål om föräldraansvarför ett barn som har hemvisti den
medlemsstatenvidden tidpunkt då talan väcks.

2. Punkt1 i denna artikelskatillämpasmed förbehållför artiklarna8–10.

Artikel8

Fortsatt behörighet avseende umgänge

1. Omettbarnlagligenflyttarfrånenmedlemsstattillenannanochförvärvarnyhemvistdärska,medavvikelsefrån
artikel7, domstolarnai den medlemsstatdär barnet tidigarehadehemvistunder tre månaderefterflyttenvarafortsatt
behörigaatt ändra ett avgörandeom umgängesom meddelatsi den medlemsstateninnan barnet flyttade,om den person
som beviljatsumgängeenligtdet avgörandetfortfarandehar hemvisti den medlemsstatdär barnet tidigarehadehemvist.

2. Punkt1 skainte tillämpasom den person med rätt tillumgängesom avsesi punkt 1 har godtagitatt domstolarnai
den medlemsstatdär barnet har sin nyahemvistär behörigaoch detta har skettgenom att han ellerhon har deltagiti
förfarandenviddessadomstolarutan att bestridaderasbehörighet.

Artikel9

Behörighet i fall av olovligt bortförande eller kvarhållande av ett barn

Vidfallavolovligtbortförandeellerkvarhållandeavett barn ska,utan att det påverkartillämpningenavartikel10,
domstolarnai den medlemsstatdär barnet hadehemvistomedelbartföredet olovligabortförandetellerkvarhållandet
behållasin behörighettillsbarnet har förvärvathemvisti en annan medlemsstat,och

a) varjeperson, institutionellerannat organ som har vårdnadom barnet har godtagitbortförandetellerkvarhållandet,
eller
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b) barnet har varitbosatt i denna andra medlemsstati minst ett år efterdet att den person,den institutionellerdet andra
organ som har vårdnadom barnet har fått ellerborde ha fått kännedom om varbarnet befinnersigoch barnet har
funnit sigtill rätta i sin nyamiljöoch något av följandevillkorär uppfyllt:

i) Ingenansökanom återlämnandehar lämnatsin tilldebehörigamyndigheternai den medlemsstatdit barnet har
bortförts ellerdär barnet kvarhållsinom ett år efterdet att den som har vårdnadom barnet har fått ellerborde ha
fått kännedom om varbarnet befinnersig.

ii) Enansökanom återlämnandesom lämnatsin avden som har vårdnadom barnet har återkallats,och ingenny
ansökanhar lämnats in inom den tidsfristsom angesi ledi.

iii) Enansökanom återlämnandesom lämnatsin avden som har vårdnadom barnet har vägratsaven domstol i en
medlemsstat på andra grunder än artikel13 första stycket b eller artikel13 andra stycket i 1980 års Haagkon -
ventionoch talan kan inte längreförasmot det avgörandetgenom ordinära rättsmedel.

iv)Ingentalanharväcktsvidendomstolienlighetmedartikel29.3 och29.5 idenmedlemsstatdärbarnethade
hemvistomedelbartföredet olovligabortförandetellerkvarhållandet.

v) Ettavgörandei vårdnadsfrågansom inte medföratt barnet skaåterlämnashar meddelatsavdomstolarnai den
medlemsstatdär barnet hadehemvistomedelbartföredet olovligabortförandetellerkvarhållandet.

Artikel10

Valav domstol

1. Domstolarnai en medlemsstatskavarabehörigai mål om föräldraansvarom de följandevillkorenär uppfyllda:

a)Barnetharennäraanknytningtilldenmedlemsstaten,särskiltgenomatt

i)åtminstonenågonavpersonernamedföräldraansvarharhemvistidenmedlemsstaten,

ii)denmedlemsstatenärbarnetstidigarehemvist,eller

iii)barnetärmedborgareidenmedlemsstaten.

b)Parternasamteventuellaandrapersonermedföräldraansvarhar

i)frittavtalatombehörighetensenastviddentidpunktdåtalanväcks,eller

ii) under förfarandetsgånguttryckligengodtagitbehörighetenoch domstolen har säkerställtatt allaparter upplysts
om sin rätt att inte godtabehörigheten.

c)Utövandetavbehörighetenärtillbarnetsbästa.

2. Ettavtalom valavdomstol enligtpunkt 1 b skavaraskriftligt,dateratoch undertecknatavde berördaparterna
ellertas med i domstolsprotokolleti enlighetmed nationelllagoch nationellaförfaranden.Ettelektronisktmeddelande
som möjliggören varaktigdokumentationavavtaletskavaralikvärdigtmed skriftligt.

Personersom blir parter i förfarandetefterdet att talanhar väcktsfår uttryckasin acceptefterdet att talan har väckts.
Om de inte motsätter sigskaderasacceptansesvaraunderförstådd.

3. Om annat inte avtalatsmellanparterna skaden behörighetsom tilldelasi punkt 1 upphöra så snart som

a)talanmotdetavgörandesomförfarandetutmynnariintelängrekanförasgenomordinärarättsmedel,eller
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b)förfarandetharavslutatsavnågotannatskäl.

4. Denbehörighetsom tilldelasi punkt 1 b ii skavaraexklusiv.

Artikel11

Behörighet grundad på barnets närvaro

1. Om barnetshemvistinte kan fastställasoch behörighetinte kan bestämmaspå grundvalavartikel10, skadom -
stolarna i den medlemsstatdär barnet befinnersigvarabehöriga.

2. Behörighetenenligtpunkt 1 skaocksåtillämpaspå flyktingbarnellerbarn som har fördrivitspå grund av
oroligheteri den medlemsstatdär de har hemvist.

Artikel12

Överföring av behörighet till en domstol i en annan medlemsstat

1. Underexceptionellaomständigheterfåren domstol i en medlemsstatsom är behörigatt pröva målet i sak,på
ansökan från en part ellersjälvmant,om den anseratt en domstol i en annan medlemsstattillvilkenbarnet har en
särskildanknytningär bättre lämpadatt bedöma barnetsbästa i det enskildafallet,låtahandläggningenavmåletelleren
specifikdelavmålet vilaoch antingen

a) föreskrivaen tidsfristinom vilkenen ellerfleraavparterna ska underrättadomstolen i den andra medlemsstatenom
det pågåendeförfarandetoch om möjlighetenatt överförabehörighetenoch att väckatalanvidden domstolen,eller

b) anmoda domstoleni den andra medlemsstatenatt förklarasigbehörigi enlighetmed punkt2.

2. Domstolenidenandramedlemsstatenfår,omdetpågrundavsärskildaomständigheterimåletärtillbarnetsbästa,
förklarasigbehöriginom sexveckorfrån det att

a)talanväcktsviddendomstolenienlighetmedpunkt1a,eller

b)anmodanienlighetmedpunkt1bharmottagits.

Dendomstol vidvilkentalanhar väcktssenareellersom har anmodatsatt förklarasigbehörigskautan dröjsmål
underrättaden domstol vidvilkentalan försthar väckts.Om den förklararsigbehörig,skaden domstol där talan först
har väcktsförklaraatt den inte är behörig.

3. Den domstol vidvilkentalan först har väcktsskafortsättaatt utöva sin behörighetom den inte har mottagit en
bekräftelsepå att domstolen i den andra medlemsstatenförklaratsigbehöriginom sjuveckorfrån det att

a) den tidsfristsom fastställdesför parterna att väckatalanviden domstol i en annan medlemsstati enlighetmed punkt
1 a har löpt ut, eller

b)dendomstolenharmottagitanmodanienlighetmedpunkt1b.

4. Vidtillämpningavpunkt 1 skabarnet ansesha en särskildanknytningtillen medlemsstatom den medlemsstaten

a) har blivitbarnetshemvistefterdet att talanväcktsvidden domstol som avsesi punkt1,

b)varbarnetstidigarehemvist,

c)ärdenstatdärbarnetärmedborgare,
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d)ärhemvistförnågonavpersonernamedföräldraansvar,eller

e) är den platsdär egendomtillhörandebarnet finnsoch tvistenrör åtgärdertillskyddför barnet i sambandmed
förvaltningellerbevarandeavellerförfogandeöverden egendomen.

5. Omexklusivbehörighetfördomstolenharfastställtsenligtartikel10fårdennadomstolinteöverförabehörigheten
tillen domstol i en annan medlemsstat.

Artikel13

Begäran om överföring av behörighet av en domstol i en medlemsstat som inte är behörig

1. Underexceptionellaomständigheter,och utan att det påverkartillämpningenav artikel9, kan en domstol i en
medlemsstatsom inte är behörigenligtdenna förordningmen tillvilkenbarnet har en särskildanknytningi enlighetmed
artikel12.4, om den domstolenanseratt den är bättre lämpadatt bedömabarnetsbästa i det enskildafallet,begäraen
överföringavbehörighetenfrån domstolen i den medlemsstatdär barnet har hemvist.

2. Inomsexveckorfrånmottagandetavbegäranenligtpunkt1fårdenanmodadedomstolengodtaattdess
behörighetöverförsom den anseratt en sådanöverföringpå grund avsärskildaomständigheteri måletär tillbarnets
bästa.Om den anmodadedomstolengodtar att dessbehörighetöverförsskaden utan dröjsmålunderrättaden anmo -
dandedomstolen.I avsaknadavett sådant godtagandeinom tidsfristenskaden anmodandedomstolen inte varabehörig.

Artikel14

Behörighet i övriga fall

Om ingenmedlemsstatsdomstol är behörigenligtartiklarna7–11, skabehörigheteni varjemedlemsstatbestämmas
enligtlageni den medlemsstaten.

Artikel15

Interimistiska åtgärder, däribland säkerhetsåtgärder, i brådskande fall

1. Ävenom en domstol i en annan medlemsstatär behörigatt pröva målet i sak,skadomstolarnai en medlemsstati
brådskandefallvarabehörigaatt vidtainterimistiskaåtgärder,däriblandsäkerhetsåtgärder,i enlighetmed lageni den
medlemsstatenavseende

a)ettbarnsombefinnersigidenmedlemsstaten,eller

b) egendomsom tillhörett barn och som finnsi den medlemsstaten.

2. Om skyddetavbarnetsbästaså kräver,skaden domstol som har vidtagitdeåtgärdersom avsesi punkt 1 i denna
artikelutan dröjsmålunderrättadomstolenellerden behörigamyndigheteni den medlemsstatsom är behörigenligt
artikel7 eller,i lämpligafall,en domstol i en medlemsstatsom enligtdenna förordningär behörigatt prövamålet i sak,
antingendirekt i enlighetmed artikel86 ellerviade centralmyndighetersom utsetts i enlighetmed artikel76.

3. De åtgärdersom vidtasenligtpunkt 1 skaupphöra att gällaså snart domstolen i den medlemsstatsom enligtdenna
förordningär behörigatt pröva måleti sakhar vidtagitde åtgärderden anser lämpliga.

I lämpligafallfården domstolenunderrättaden domstol som har vidtagitinterimistiskaåtgärder,däriblandsäkerhets -
åtgärder,om sitt avgörande,antingendirekt i enlighetmed artikel86 ellerviade centralmyndighetersom utsetts i
enlighetmed artikel76.

Artikel16

Prejudiciella frågor

1. Om utgångenavett förfarandeviden domstol i en medlemsstatsom rör frågorsom inte omfattasavdenna
förordningstillämpningsområdeär beroendeavatt en prejudiciellfrågaom föräldraansvaravgörs,fåren domstol i den
medlemsstatenbeslutai den fråganför det förfarandetsändamålävenom den medlemsstateninte är behörigenligtdenna
förordning.
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2. Besluti en prejudiciellfrågaenligtpunkt 1 skaendast ha verkani det förfarandedär det fattades.

3. Om en rättshandlingsom har vidtagitsellerskavidtasför ett barns räkningi arvsmålinför domstol i en medlems -
stat krävertillståndellergodkännandefrånen domstol för att varagiltig,fåren domstol i den medlemsstatenbeslutaom
en sådanrättshandlingskatillåtasellergodkännasävenom den inte är behörigenligtdenna förordning.

4. Artikel15.2skatillämpasienlighetmeddetta.

AVSNITT 3

Gemensamma bestämmelser

Artikel17

Väckande av talan vid domstol

Talanska ansesha väcktsviden domstol

a)närstämningsansökanellermotsvarandehandlinghargettsintilldomstolen,förutsattattsökandenintedärefterhar
underlåtitatt vidtade åtgärdersom krävdesavhonom ellerhenne för att fådelgivningenmed svarandenverkställd,

b) om delgivningavhandlingenskaägarum innan handlingengesin tilldomstolen,när den tas emot avden myndighet
som är ansvarigför delgivningen,förutsatt att sökandeninte därefterhar underlåtitatt vidtade åtgärdersom krävdes
avhonom ellerhenne för att fåhandlingeningiventilldomstolen,eller

c) om förfarandetinledssjälvmantavdomstolen,när domstolenfattarbeslutom att inledaförfarandeteller,om något
sådantbeslutinte krävs,när domstolenregistrerarmålet.

Artikel18

Prövning av behörighetsfrågan

Om talan som väcksviden domstol i en medlemsstatavserett mål som den inte är behörigatt pröva i sakenligtdenna
förordningoch som en domstol i en annan medlemsstatär behörigatt prövai sakenligtdenna förordning,skaden
förstnämndadomstolen självmantförklarasigobehörig.

Artikel19

Prövning av frågan om målet kan tas upp

1. Om en svarandesom har hemvisti en annan stat än den medlemsstatdär talanväcktesinte går i svaromål,skaden
behörigadomstolen låtahandläggningenavmåletvilatilldessatt det har klarlagtsatt svarandenhar kunnat ta emot
stämningsansökanelleren motsvarandehandlingi tillräckligtgod tid för att kunna förberedasitt svaromål,elleratt alla
nödvändigaåtgärderi detta syftehar vidtagits.

2. I ställetför punkt 1 i denna artikelskaartikel19 i förordning(EG)nr 1393/2007 gälla,om stämningsansökaneller
en motsvarandehandlingskaöversändasfrån en medlemsstattillen annan enligtden förordningen.

3. Omförordning(EG)nr1393/2007inteärtillämplig,skaartikel15iHaagkonventionenavden15november1965
om delgivningi utlandetavhandlingari mål och ärendenavcivilellerkommersiellnatur gälla,om stämningsansökan
elleren motsvarandehandlingskaöversändastillutlandetenligtden konventionen.
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Artikel20

Litispendens och mål som har samband med varandra

1. Omtalanväcksviddomstolariolikamedlemsstaterrörandeäktenskapsskillnad,hemskillnadellerannulleringav
äktenskapoch målengällersamma parter ska,tilldessatt det har fastställtsatt den domstol vidvilkentalanförst har
väcktsär behörig,den domstol vidvilkentalan har väcktssenaresjälvmantlåtahandläggningenavmåletvila.

2. Om talan om föräldraansvarför ett barn, rörandesammasak,väcksviddomstolar i olikamedlemsstaterska,till
dessatt det har fastställtsatt den domstol vidvilkentalan försthar väcktsär behörig,den domstol vidvilkentalan har
väcktssenaresjälvmantlåta handläggningenavmåletvila,utom i falldå behörighetenför en avdomstolarnaenbart har
sin grund i artikel15.

3. Om det fastställsatt den domstol vidvilkentalanförsthar väcktsär behörig,skaden domstol vidvilkentalanhar
väcktssenareavvisatalan till förmån för den domstol vidvilkentalanförst har väckts.

I så fallhar den part som har väcktden senaretalan rätt att väckasin talan vidden domstol där talan först har väckts.

4. Om talanväcksviden domstol i en medlemsstatsom har exklusivbehörighetenligtett sådantgodtagandeav
behörighetsom avsesi artikel10, skavarjedomstol i en annan medlemsstatlåtahandläggningenavmåletvilaframtill
dessatt den domstol där talan väcktspå grundvalavavtaletellergodtagandetförklararatt den är obehörigi enlighetmed
avtaletellergodtagandet.

5. Om och i den mån domstolenhar funnit att den är exklusivtbehörigi enlighetmed ett godtagandeav behörighet
enligtartikel10 skavarjedomstol i en annan medlemsstatavvisatalan till förmån för denna domstol.

Artikel21

Barnets rätt att uttrycka sina åsikter

1. Närdomstolarnai medlemsstaternautövar sinbehörighetenligtavsnitt2 i detta kapitelskade i enlighetmed
nationelllagoch nationellaförfaranden,gebarn som är i stånd att bildaegnaåsikteren verkligoch faktiskmöjlighetatt
uttryckasina åsikter,antingendirektellergenom en företrädareellerlämpligtorgan.

2. Omdomstolenienlighetmednationelllagochnationellaförfarandengerettbarnmöjlighetattuttryckasina
åsikterenligtdenna artikelskaden tillmätabarnetsåsikterbetydelsei förhållandetillbarnetsålderoch mognad.

KAPITELIII

INTERNATIONELLABORTFÖRANDEN AV BARN

Artikel22

Återlämnande av barn enligt 1980 års Haagkonvention

Om en person,en institutionellerett annat organ som gör gällandeen kränkningav rätten tillvårdnadom barnet,
antingendirektellermed biträdeaven centralmyndighet,ansökerhos domstolen i en medlemsstatom att den ska
meddelaett avgörandepå grundvalav1980 års Haagkonventionom återlämnandeavett barn under 16 år som olovligt
bortförts ellerkvarhållitsi en annan medlemsstatän den medlemsstatdär barnet hadehemvistomedelbartföredet
olovligabortförandetellerkvarhållandet,ska artiklarna23–29 och kapitelVIi denna förordningtillämpasoch kom -
plettera1980 års Haagkonvention.

Artikel23

Centralmyndigheternas mottagande och handläggning av ansökningar

1. Denanmodadecentralmyndighetenskaskyndsamthandläggaensådanansökanpågrundvalav1980årsHaag -
konventionsom avsesi artikel22.
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2. Omcentralmyndighetenidenanmodademedlemsstatenmottarensådanansökansomavsesiartikel22skaden
inom femdagarefteratt ha mottagit ansökanbekräftamottagandet.Denskautan onödigtdröjsmålinformeracen -
tralmyndigheteni den anmodandemedlemsstaten,elleri förekommandefallsökanden,om vilkainledandeåtgärdersom
vidtagitsellerkommer att vidtasför att behandlaansökan,och fårbegäraytterligarehandlingaroch informationsom
behövs.

Artikel24

Skyndsamt domstolsförfarande

1. Endomstol som erhålliten ansökanom återlämnandeavett barn som avsesi artikel22 skaskyndsamthandlägga
ansökningenenligtde snabbasteförfarandensom får tillämpasenligtnationelllag.

2. Utan att det påverkartillämpningenav punkt 1 skaen domstol i förstainstansmeddelasitt avgörandeinom sex
veckorefterdet att talan har väcktsvidden,utom i falldå detta är omöjligtpå grund avexceptionellaomständigheter.

3. Utom i falldå dettaär omöjligtpå grundavexceptionellaomständigheterskaen domstol i högre instansmeddela
sitt avgörandeinom sexveckorefterdet att allade obligatoriskaetapperna i förfarandethar avslutatsoch domstolen är i
stånd att pröva överklagandet,antingengenom förhandlingellerpå annat sätt.

Artikel25

Alternativ tvistlösning

Såtidigtsom möjligtoch under vilketskedesom helstav förfarandetskadomstolen antingendirekt,elleri lämpligafall
med biträdeavcentralmyndigheterna,uppmana parterna att övervägaom deär villigaatt deltai medlingellerannan
metod för alternativtvistlösningsåvidadetta inte stridermot barnetsbästa,är olämpligti det enskildafalletelleronödigt
skulleförsenaförfarandet.

Artikel26

Barnets rätt att uttrycka sina åsikter i återlämnandeförfaranden

Artikel21 i denna förordning ska också tillämpas med avseende på återlämnandeförfarandenenligt 1980 års Haag -
konvention.

Artikel27

Förfarande för återlämnande av ett barn

1. Endomstol kan inte vägraatt återlämnaett barn om den person som har ansökt om återlämnandeavbarnet inte
har fått möjlighetatt yttra sig.

2. Domstolenfårundervilketskedesomhelstavförfarandet,ienlighetmedartikel15,prövahuruvidakontaktmellan
barnet och den person som har ansökt om återlämnandeavbarnet bör säkerställas,med hänsyn tagen tillbarnetsbästa.

3. Om en domstol övervägeratt vägraatt återlämnaett barn enbart på grundvalavartikel13 förstastycketb i 1980
års Haagkonventionfården inte vägraatt återlämnabarnet om den part som ansökerom återlämnandeavbarnet lägger
fram tillräckligbevisningom, ellerom domstolen på annat sätt finneratt lämpligaåtgärderhar vidtagitsför att garantera
barnets skyddefteråterlämnandet.

4. Vidtillämpningavpunkt3idennaartikelfårdomstolenkommunicerameddebehörigamyndigheternaiden
medlemsstatdär barnet hadehemvistomedelbartföredet olovligabortförandetellerkvarhållandet,antingendirekt i
enlighetmed artikel86 ellermed biträdeavcentralmyndigheterna.

5. Om domstolen beslutarom återlämnandeavbarnet får den,när så är lämpligt,vidtainterimistiskaåtgärder,
däriblandsäkerhetsåtgärder,i enlighetmed artikel15 i denna förordningför att skyddabarnet från den allvarligarisk
som avsesi artikel13 förstastycketb i 1980 års Haagkonvention,under förutsättningatt prövningenoch vidtagandetav
sådanaåtgärderinte onödigt skulleförsenaåterlämnandeförfarandet.
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6. Ettavgörandeom återlämnandeavbarnet får förklarasinterimistisktverkställbart,utan hinder avatt det överklagats,
om det med tankepå barnetsbästakrävsatt barnet återlämnasinnan överklagandethar avgjorts.

Artikel28

Verkställighet av avgöranden enligt vilka ett barn ska återlämnas

1. Enbehörigverkställandemyndighetsom mottar en ansökanom verkställighetavett avgörandeenligtvilketett barn
skaåterlämnastillen annan medlemsstatskaskyndsamthandläggaansökan.

2. Omettavgörandeenligtpunkt1inteharverkställtsinomsexveckorfråndendagdåverkställighetsförfarandet
inleddesskaden part som ansökerom verkställighetellercentralmyndigheteni den verkställandemedlemsstatenha rätt
att från den behörigaverkställandemyndighetenbegäraen redogörelseför skälenför förseningen.

Artikel29

Förfarande som följer på en vägran att återlämna ett barn i enlighet med artikel 13 första stycket b och artikel 13
andra stycket i 1980 års Haagkonvention

1. Dennaartikelskatillämpasom ett avgörandeom vägranatt återlämnaett barn tillen annan medlemsstatenbart
grundar sigpå artikel13 förstastycketb ellerartikel13 andra stycketi 1980 års Haagkonvention.

2. Dendomstol som meddelarett sådantavgörandesom avsesi punkt 1 skasjälvmantutfärdaett intygmed
användningav formuläreti bilagaI.Intygetskafyllasi och utfärdaspå sammaspråksom avgörandet.Intygetfår
ävenpå begäranaven avparterna utfärdaspå ett annat avEuropeiskaunionens institutionersofficiellaspråk.Detta
medför inte någon skyldighetför den domstol som utfärdarintygetatt tillhandahållaen översättningellertranslitterering
avdet översättningsbarainnehålleti fritextfälten.

3. Om en talan om vårdnadi sakredan har väcktsviden domstol i den medlemsstatdär barnet hadehemvist
omedelbartföredet olovligabortförandetellerkvarhållandetvidden tidpunkt då domstolenmeddelardet avgörandesom
avsesi punkt 1 ska domstolen,om den har vetskapom detta förfarande,inom en månad från dagenför det avgörande
som avsesi punkt 1, tilldomstoleni den medlemsstatenöverföraföljandehandlingar,antingendirektellerviacen -
tralmyndigheterna:

a)Enkopiaavdetavgörandesomavsesipunkt1.

b)Detintygsomutfärdatsenligtpunkt2.

c)Itillämpligafallenutskrift,ensammanfattningellerettprotokollfrånförhandlingarnainfördomstolensamtalla
andra handlingarden anservararelevanta.

4. Domstoleni den medlemsstatdär barnet hadehemvistomedelbartföre det olovligabortförandetellerkvarhållandet
fårom det är nödvändigtkrävaatt en part tillhandahålleren översättningellertranslitterering,i enlighetmed artikel91,
avdet avgörandesom avsesi punkt 1 och varjeannan handlingsom bifogasintygeti enlighetmed punkt 3 c i den här
artikeln.

5. Om,iandrafalländesomavsesipunkt3,enavparterna,inomtremånaderfrånunderrättelsenavettavgörande
enligtpunkt 1, har väckttalanom vårdnadi sakviden domstol i den medlemsstatdär barnet hadehemvistomedelbart
före det olovligabortförandetellerkvarhållandet,ska denna part tilldomstolenlämna in följandehandlingar:

a)Enkopiaavdetavgörandesomavsesipunkt1.

b)Detintygsomutfärdatsenligtpunkt2.

c) I tillämpligafall,en utskriftellersammanfattningellerett protokoll från förhandlingarnainför den domstol som
vägradeåterlämnandetavbarnet.
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6. Ävenom det föreliggerett sådant avgörandeom att inte återlämnaett barn som avsesi punkt 1 skavarje
avgörandeom vårdnadi saksom är följdenavdet förfarandesom avsesi punkterna 3 och 5 och som medföratt
barnet skaåterlämnasvaraverkställbarti en annan medlemsstati enlighetmed kapitelIV.

KAPITELIV

ERKÄNNANDEOCH VERKSTÄLLIGHET

AVSNITT 1

Allmänna bestämmelser om erkännande och verkställighet

Un d e r a v s n i t t 1

E r k ä n n a n d e

Artikel30

Erkännande av ett avgörande

1. Ettavgörandesomharmeddelatsienmedlemsstatskaerkännasideandramedlemsstaternautanattnågotsärskilt
förfarandebehöveranlitas.

2. I synnerhet,och utan att det påverkartillämpningenav punkt 3, skaingetsärskiltförfarandebehövaanlitasför att
uppdaterauppgifterom civilståndi relevantaregisteri en medlemsstatpå grundvalavett i en annan medlemsstat
meddelatavgörandeom äktenskapsskillnad,hemskillnadellerannulleringaväktenskap,om detta avgörandeinte längre
kan överklagasenligtlageni den medlemsstaten.

3. Enberörd part får,i enlighetmed de förfarandensom angesi artiklarna59–62 och, i lämpligafall,avsnitt5 i detta
kapiteloch kapitelVI,ansöka om ett avgörandeom att det saknassådanaskälför att vägraerkännandesom avsesi
artiklarna38 och 39.

4. Den lokalabehörighetenför den domstol som meddelatsavvarjemedlemsstattillkommissioneni enlighetmed
artikel103 skafastställasenligtlageni den medlemsstatdär ett förfarandei enlighetmed punkt 3 i den här artikeln
inleds.

5. Om fråganhuruvidaett avgörandeskaerkännasuppkommer som en prejudiciellfrågaviden domstol i en
medlemsstatfården domstolenavgöraden frågan.

Artikel31

Handlingar som ska inges för erkännande

1. Enpart som i en medlemsstatvillgöra gällandeett avgörandesom har meddelatsi en annan medlemsstatskainge

a) en kopiaavavgörandetsom uppfyllerdevillkorsom är nödvändigaför att dessäkthet skakunna fastställas,och

b)detrelevantaintygsomutfärdatsenligtartikel36.

2. Dendomstolellerbehörigamyndighetvidvilkenettavgörandesomharmeddelatsienannanmedlemsstatgörs
gällandefår,om nödvändigt,begäraatt den part som gör avgörandetgällandetillhandahålleren översättningeller
translitterering,i enlighetmed artikel91, avdet översättningsbarainnehålleti fritextfälteni det intygsom avsesi punkt
1 b i den här artikeln.

3. Dendomstolellerbehörigamyndighetvidvilkenettavgörandesomharmeddelatsienannanmedlemsstatgörs
gällandefårbegäraatt parten tillhandahålleren översättningellertranslitterering,i enlighetmed artikel91, avavgörandet
utöver en översättningellertranslittereringavdet översättningsbarainnehålleti fritextfälteni intyget,om den inte kan
fortsättahandläggningenutan en sådanöversättningellertranslitterering.
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Artikel32

Avsaknad av handlingar

1. Omdehandlingarsomangesiartikel31.1integesinfårdomstolenellerdenbehörigamyndighetenbestämmaen
tid inom vilkendetta skaske,godta likvärdigahandlingareller,om den anseratt den har tillräckligauppgifter,befria
parten från skyldighetenatt ge in dem.

2. Om domstolen ellerden behörigamyndighetenså begär,ska en översättningelleren translitterering,i enlighetmed
artikel91, av sådana likvärdigahandlingar inges.

Artikel33

Vilandeförklaring av mål

Dendomstol vidvilkenett avgörandesom har meddelatsi en annan medlemsstatgörsgällandefår låtahandläggningen
avmåletvila,helt ellerdelvis,om

a) talanmot avgörandethar förts i ursprungsmedlemsstatengenom ordinära rättsmedel,eller

b) en ansökanhar ingettsom att domstolen skameddelaett avgörandeom att det saknassådanaskälför att vägra
erkännandesom avsesi artiklarna38 och 39 ellerett avgörandeom att erkännandetskavägrasmed hänvisningtill
något avde skälen.

Un d e r a v s n i t t 2

V e r k s t ä l l b a r h e t o c h v e r k s t ä l l i g h e t

Artikel34

Verkställbara avgöranden

1. Ettavgörandei ett mål om föräldraansvarsom har meddelatsi en medlemsstatoch som är verkställbarti den
medlemsstatenskavaraverkställbarti deandra medlemsstaternautan att det krävsnågon verkställbarhetsförklaring.

2. Vidverkställighetienannanmedlemsstatavettavgörandesombeviljarumgängefårursprungsdomstolenförklara
avgörandetinterimistisktverkställbart,utan hinder avatt det överklagats.

Artikel35

Handlingar som ska inges för erkännande

1. Vidverkställigheti en medlemsstatavett avgörandesom har meddelatsi en annan medlemsstatskaden part som
begärverkställighet,tillden behörigaverkställandemyndigheteninge

a) en kopiaavavgörandetsom uppfyllerde villkorsom är nödvändigaför att dessäkthet skakunna fastställas,och

b)detrelevantaintygsomutfärdatsenligtartikel36.

2. Förverkställigheti en medlemsstatavett avgörandesom har meddelatsi en annan medlemsstatoch som innehåller
beslutom en interimistiskåtgärd,däriblanden säkerhetsåtgärd,skaden part som begärverkställighet,tillden behöriga
verkställandemyndigheteninge

a) en kopiaavavgörandetsom uppfyllerde villkorsom är nödvändigaför att dessäkthet skakunna fastställas,

b) det relevantaintygsom utfärdatsi enlighetmed artikel36, där det intygasatt avgörandetär verkställbarti ursprungs -
medlemsstatenoch att ursprungsdomstolen

i)ärbehörigattprövamåletisak,eller

ii) har beslutatom åtgärdeni enlighetmed artikel27.5 jämfördmed artikel15, och

c) bevispå delgivningavavgörandet,om åtgärdenbeslutadesutan att svarandenkallatsatt inställasig.
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3. Denbehörigaverkställandemyndighetenfårnärsåärnödvändigtbegäraattdenpartsombegärverkställighet
tillhandahålleren översättningellertranslitterering,i enlighetmed artikel91, av det översättningsbarainnehålleti
fritextfälteni det intygsom angerden skyldighetsom skaverkställas.

4. Denbehörigaverkställandemyndighetenfårbegäraatt den part som begärverkställighettillhandahålleren översätt -
ning ellertranslitterering,i enlighetmed artikel91, avavgörandetom den inte kan fortsättahandläggningenutan en
sådanöversättningellertranslitterering.

Un d e r a v s n i t t 3

I n t y g

Artikel36

Utfärdande av intyget

1. Domstoleni en ursprungsmedlemsstat,som meddelatstillkommissionenenligtartikel103, skapå ansökanav
någon avparterna utfärdaett intygför

a)ettavgörandeiäktenskapsmålmedanvändningavformuläretibilagaII,

b) ett avgörandei ett mål om föräldraansvarmed användningavformuläreti bilagaIII,

c) ett avgörandeenligtvilketett barn skaåterlämnasenligtartikel2.1 a och, i tillämpligafall,interimistiskaåtgärder,
däriblandsäkerhetsåtgärder,som beslutatsi enlighetmed artikel27.5 och som åtföljeravgörandet,med användningav
formuläreti bilagaIV.

2. Intygetskafyllasi och utfärdaspå sammaspråksom avgörandet.Intygetfår ävenpå begäranaven avparterna
utfärdaspå ett annat avEuropeiskaunionens institutionersofficiellaspråk.Dettamedförinte någon skyldighetför den
domstol som utfärdarintygetatt tillhandahållaen översättningellertranslittereringavdet översättningsbarainnehålleti
fritextfälten.

3. Intygetsutfärdandekaninteangripas.

Artikel37

Rättelse av intyget

1. Domstoleni en ursprungsmedlemsstat,som meddelatstillkommissioneni enlighetmed artikel103, ska på
ansökan,och fårsjälvmant,rätta intygetom det på grund avett materielltfelellerutelämnandeföreliggerbristande
överensstämmelsemellandet avgörandesom skaverkställasoch intyget.

2. Lageni ursprungsmedlemsstatenskatillämpaspå förfarandetför rättelseav intyget.

Un d e r a v s n i t t 4

Vä g r a n a v e r k ä n n a n d e o c h v e r k s t ä l l i g h e t

Artikel38

Skäl för att vägra erkännande av avgöranden i äktenskapsmål

Erkännandeavett avgörandesom rör äktenskapsskillnad,hemskillnadellerannulleringaväktenskapskavägras

a)ometterkännandeuppenbartskullestridamotgrundernaförrättsordningen( ordrepublic) i den medlemsstatdär
erkännandebegärs,

b) om avgörandethar meddelatsi någonsutevarooch den uteblivneinte har delgettsstämningsansökanellermot -
svarandehandlingi tillräckligtgod tid och på ett sådantsätt att svarandenkunnat förberedasitt svaromål,såvidadet
inte kan fastställasatt svarandenotvetydigthar godtagitavgörandet,
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c) om det är oförenligtmed ett avgörandesom har meddelatsi ett förfarandemellansammaparter i den medlemsstat
där erkännandebegärs,eller

d)omdetäroförenligtmedettavgörandesomtidigareharmeddelatsienannanmedlemsstatellerienicke-medlemsstat
mellansammaparter,såvidadet förstmeddeladeavgörandetuppfyllerde nödvändigavillkorenför erkännandei den
medlemsstatdär erkännandebegärs.

Artikel39

Skäl för att vägra erkännande av avgöranden i mål om föräldraansvar

1. Erkännandetavett avgörandei ett mål om föräldraansvarskavägras

a)ometterkännandeuppenbartskullestridamotgrundernaförrättsordningen( ordrepublic) i den medlemsstatdär
erkännandebegärs,med hänsyn tagentillbarnetsbästa,

b) om avgörandethar meddelatsi någonsutevarooch den uteblivneinte har delgettsstämningsansökanellermot -
svarandehandlingi tillräckligtgod tid och på ett sådant sätt att han ellerhon kunnat förberedasitt svaromål,såvida
det inte kan fastställasatt den uteblivneotvetydigthar godtagitavgörandet,

c) om en person ansökerom det och gör gällandeatt avgörandethindrar honom ellerhenne från att utövasitt
föräldraansvar,om avgörandethar meddelatsutan att personen i frågahar fått möjlighetatt yttra sig,

d) om och i den mån som avgörandetär oförenligtmed ett senareavgörandei frågorom föräldraansvarsom har
meddelatsi den medlemsstatdär erkännandebegärs,

e) om och i den mån som avgörandetär oförenligtmed ett senareavgörandei frågorom föräldraansvarsom har
meddelatsi en annan medlemsstatelleri den icke-medlemsstatdär barnet har hemvist,såvidadet sistmeddelade
avgörandetuppfyllerde nödvändigavillkorenför erkännandei den medlemsstatdär erkännandebegärs,eller

f)omförfarandetiartikel82inteharföljts.

2. Erkännandeavett avgörandei ett mål om föräldraansvarfårvägrasom erkännandetgavsutan att ett barn som är i
stånd att bildaegnaåsikterhar gettsmöjlighetatt uttryckasina åsikteri enlighetmed artikel21, utom när

a) förfarandetendastavsågbarnets egendom,förutsatt att det inte varnödvändigtatt geen sådanmöjlighetmot
bakgrundavsakfrågan,eller

b)detfannsstarkaskälsärskiltmedbeaktandeavärendetsbrådskandenatur.

Artikel40

Förfarande för vägran av erkännande

1. De förfarandensom föreskrivsi artiklarna59–62 och, i tillämpligafall,avsnitt5 i detta kapitelsamt kapitelVI,ska
äventillämpaspå en ansökanom vägranaverkännande.

2. Den lokalabehörighetenför den domstol som meddelatsavvarjemedlemsstattillkommissionenenligtartikel103
ska fastställasenligtlageni den medlemsstatdär ett förfarandeom icke-erkännandeinleds.
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Artikel41

Skäl för att vägra verkställighet av avgöranden i mål om föräldraansvar

Utanatt det påverkartillämpningenavartikel56.6 skaverkställighetenavett avgörandei ett mål om föräldraansvar
vägrasom ett avde skälför att vägraerkännandesom avsesi artikel39 föreligger.

AVSNITT 2

Erkännande och verkställighet av vissa privilegieradeavg�randen

Artikel42

Tillämpningsområde

1. Dettaavsnittär tillämpligtpå följandetyper avavgörandenförutsattatt de är föremålför ett intygi ursprungs -
medlemsstateni enlighetmed artikel47:

a)Avgörandenidenmåndebeviljarumgänge.

b)Avgörandenenligtartikel29.6 idenmåndemedförattbarnetskaåterlämnas.

2. Dettaavsnittska inte hindra en part från att söka erkännandeoch verkställighetavett sådant avgörandesom avsesi
punkt 1 i enlighetmed bestämmelsernaom erkännandeoch verkställigheti avsnitt1 i detta kapitel.

Un d e r a v s n i t t 1

E r k ä n n a n d e

Artikel43

Erkännande

1. Ettavgörandesom avsesi artikel42.1 som har meddelatsi en medlemsstatskaerkännasi de andra medlems -
staternautan att något särskiltförfarandekrävsoch utan möjlighetatt invändamot erkännandetsåvidainte och i den
mån som avgörandetkonstaterasvaraoförenligtmed ett senareavgörandei enlighetmed vadsom angesi artikel50.

2. Enpart som i en medlemsstatvillgöra gällandeett avgörandesom avsesi artikel42.1 som har meddelatsi en
annan medlemsstatskagein

a) en kopiaavavgörandetsom uppfyllerdevillkorsom är nödvändigaför att dessäkthet skakunna fastställas,och

b)detrelevantaintygsomutfärdatsenligtartikel47.

3. Artikel31.2 och 31.3 skatillämpasi enlighetmed detta.

Artikel44

Vilandeförklaring av mål

Dendomstol vidvilkenett avgörandesom avsesi artikel42.1 och som har meddelatsi en annan medlemsstatgörs
gällandelåtahandläggningenavmåletvila,helt ellerdelvis,om

a) en ansökanhar ingettsi vilkendet görsgällandeatt avgörandetär oförenligtmed ett avgörandesom avsesi artikel50,
eller

b)denpersonmot vilkenverkställighetbegärsharansökt,ienlighetmedartikel48, om återkallelseavett intygsom
utfärdatsenligtartikel47.
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Un d e r a v s n i t t 2

V e r k s t ä l l b a r h e t o c h v e r k s t ä l l i g h e t

Artikel45

Verkställbara avgöranden

1. Ettavgörandesom avsesi artikel42.1 som har meddelatsi en medlemsstatoch som är verkställbarti den
medlemsstatenskavaraverkställbartenligtdetta avsnitt i de andra medlemsstaternautan att det krävsnågon verkställ -
barhetsförklaring.

2. Vidverkställigheti en annan medlemsstatavett avgörandesom avsesi artikel42.1 a fårdomstolarnai ursprungs -
medlemsstatenförklaraavgörandetinterimistisktverkställbart,utan hinder avatt det överklagats.

Artikel46

Handlingar som ska ges in för verkställighet

1. Vidverkställigheti en medlemsstatavett avgörandesom avsesi artikel42.1 och som har meddelatsi en annan
medlemsstatskaden part som ansökerom verkställighet,tillden behörigaverkställandemyndighetengein

a) en kopiaavavgörandetsom uppfyllerdevillkorsom är nödvändigaför att dessäkthet skakunna fastställas,och

b)detrelevantaintygsomutfärdatsenligtartikel47.

2. Vidverkställigheti en medlemsstatavett avgörandesom avsesi artikel42.1 a och som har meddelatsi en annan
medlemsstatfården behörigaverkställandemyndigheten,om nödvändigt,begäraatt sökandentillhandahålleren översätt -
ning ellertranslitterering,i enlighetmed artikel91, avdet översättningsbarainnehålleti fritextfälteni det intygsom ang er
den skyldighetsom skaverkställas.

3. Vidverkställigheti en medlemsstatavett avgörandesom avsesi artikel42.1 och som har meddelatsi en annan
medlemsstatfården behörigaverkställandemyndigheten,om nödvändigt,begäraatt sökandentillhandahålleren översätt -
ning ellertranslitterering,i enlighetmed artikel91, avavgörandetom den inte kan fortsättahandläggningenutan en
sådanöversättningellertranslitterering.

Un d e r a v s n i t t 3

I n t y g f ö r p r i v i l e g i e r a d e a v g ö r a n d e n

Artikel47

Utfärdande av intyget

1. Dendomstol som har meddelatett avgörandesom avsesi artikel42.1 skapå ansökanaven part utfärdaett intyg
för

a) ett avgörandesom beviljarumgänge,med användningav formuläreti bilagaV,

b) ett avgörandeom vårdnadeni saksom medföratt ett barn ska återlämnasoch som har meddelatsenligtartikel29.6
och,med användningav formuläreti bilagaVI.

2. Intygetskafyllasi och utfärdaspå sammaspråksom avgörandet.Intygetfårävenpå begäranaven avparterna
utfärdaspå ett annat avEuropeiskaunionens institutionersofficiellaspråk.Dettamedförinte någon skyldighetför den
domstol som utfärdarintygetatt tillhandahållaen översättningellertranslittereringavdet översättningsbarainnehålleti
fritextfälten.

3. Domstolenskautfärdaintygetendastomdeföljandevillkorenäruppfyllda:

a)Allaberördaparterharfåttmöjlighetattyttrasig.
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b)Barnethargettsmöjlighetattuttryckasinaåsikterienlighetmedartikel21.

c)Avgörandetharmeddelatsinågonsutevarooch

i) den uteblivnapersonen har delgettsstämningsansökanellermotsvarandehandlingi tillräckligtgod tid och på ett
sådant sätt att han ellerhon kunnat förberedasitt svaromål,eller

ii) det har fastställtsatt den uteblivnapersonen otvetydigthar godtagitavgörandet.

4. Utanattdetpåverkartillämpningenavpunkt3idenhärartikelnskaintygetförettavgörandesomavsesi
artikel42.1 b enbart utfärdas om domstolen, när den meddelar sitt avgörande, har tagit hänsyn till de skäl och de
faktiskaomständighetersom liggertillgrund för det tidigareavgörandesom har meddelatsi en annan medlemsstatenligt
artikel13 första stycket b eller artikel13 andra stycket i 1980 års Haagkonvention.

5. Intygetskaintefårättsverkningarutövervadsomföljeravavgörandetsverkställbarhet.

6. Intygetsutfärdandekan inte angripasi andra avseendenän dem som avsesi artikel48.

Artikel48

Rättelse och återkallelse av intyget

1. Domstoleniursprungsmedlemsstaten,sommeddelatstillkommissionenienlighetmedartikel103,skaefter
ansökan,och fårsjälvmant,rätta intygetom det på grund avett materielltfelellerutelämnandeföreliggeren brist på
överensstämmelsemellanavgörandetoch intyget.

2. Dendomstol som avsesi punkt 1 i denna artikelska,på ansökanellersjälvmant,återkallaintygetom det beviljats
felaktigt,med beaktandeavde kravsom fastställsi artikel47. Artikel49 skatillämpasi enlighetmed detta.

3. Förfarandet,inbegripetett eventuelltöverklagande,för rättelseelleråterkallelseav intygetskareglerasav lageni
ursprungsmedlemsstaten.

Artikel49

Intyg om bristande eller begränsad verkställbarhet

1. Om och i den mån ett avgörandeför vilketett intyghar utfärdatsi enlighetmed artikel47 har upphört att vara
verkställbartellerverkställbarhetenhar skjutitsupp ellerbegränsatsska,på ansökansom kan ingesnär som helst till
domstolen i ursprungsmedlemsstaten,som meddelatstillkommissioneni enlighetmed artikel103, ett intygutfärdasi
vilketbristenpå ellerbegränsningenav verkställbarhetenanges,med användningavstandardformuläreti bilagaVII.

2. Intygetskafyllasi och utfärdaspå sammaspråksom avgörandet.Intygetfårävenpå begäranaven avparterna
utfärdaspå ett annat av Europeiskaunionens officiellaspråk.Dettamedför inte någon skyldighetför den domstol som
utfärdarintygetatt tillhandahållaen översättningellertranslittereringavdet översättningsbarainnehålleti fritextfälten.

Un d e r a v s n i t t 4

Vä g r a n a v e r k ä n n a n d e o c h v e r k s t ä l l i g h e t

Artikel50

Oförenliga avgöranden

Erkännandeoch verkställighetavett avgörandesom avsesi artikel42.1 ska vägrasom och i den mån som det är
oförenligtmed ett senareavgörandei frågorom föräldraansvarsom rör sammabarn och som har meddelats

a)idenmedlemsstatdärerkännandebegärs,eller
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b) i en annan medlemsstatelleri den icke-medlemsstatdär barnet har hemvist,såvidadet sistmeddeladeavgörandet
uppfyllerde nödvändigavillkorenför erkännandei den medlemsstatdär erkännandebegärs.

AVSNITT 3

Gemensamma bestämmelser om verkställighet

Un d e r a v s n i t t 1

Ve r k s t ä l l i g h e t

Artikel51

Verkställighetsförfarande

1. Medförbehållför bestämmelsernai dettaavsnittskaverkställighetsförfarandetför avgörandensom meddelatsi en
annan medlemsstatreglerasav lageni den verkställandemedlemsstaten.Utanatt det påverkartillämpningenav artiklarna
41, 50, 56 och 57 skaett avgörandesom har meddelatsi en medlemsstatoch som är verkställbarti ursprungsmedlems -
staten verkställasi den verkställandemedlemsstatenpå sammavillkorsom ett avgörandesom har meddelatsi den
medlemsstaten.

2. Det skainte krävasatt den part som ansökerom verkställighetavett avgörandesom har meddelatsi en annan
medlemsstatskaha en postadressi den verkställandemedlemsstaten.Det skakrävasatt den parten har ett befullmäktigat
ombud i den verkställandemedlemsstatenendastom ett sådantombud är obligatorisktenligtlageni den verkställande
medlemsstatenoberoendeavparternasmedborgarskap.

Artikel52

Behöriga verkställande myndigheter

Ansökanom verkställighetskagesin tillden myndighetsom är behörigverkställandemyndighetenligtlageni den
verkställandemedlemsstatenoch som meddelatsavden medlemsstatentillkommissioneni enlighetmed artikel103.

Artikel53

Delvis verkställighet

1. Enpart som ansökerom verkställighetavett avgörandekan ansökaom att avgörandetskaverkställasdelvis.

2. Om ett avgörandeomfattar flerayrkandenoch verkställighethar vägratsför ett ellerfleraavdem ska verkställighet
ändå varamöjligför de delaravavgörandetsom inte påverkasavvägran.

3. Punkterna1 och 2 i denna artikelskainte tillämpasför att verkställaett avgörandeom återlämnandeavett barn
utan att ocksåverkställaallaeventuellainterimistiskaåtgärder,däriblandsäkerhetsåtgärder,som har beslutatsför att
skyddabarnet från den risksom avsesi artikel13 förstastycketb i 1980 års Haagkonvention.

Artikel54

Arrangemang för utövande av umgänge

1. De behörigaverkställandemyndigheternaellerdomstolarnai den verkställandemedlemsstatenfårbeslutaom
arrangemangenför utövandeavumgänge,om de nödvändigaarrangemangeninte allsellerendastotillräckligtregleras
i det avgörandesom har meddelatsavde domstolari medlemsstatensom är behörigaatt pröva ärendeti sakoch under
förutsättningatt de väsentligainslageni det avgörandetiakttas.

2. Dearrangemangsombeslutasenligtpunkt1skaupphöraattgällatillföljdavettsenareavgörandesomhar
meddelatsavde domstolari medlemsstatensom är behörigaatt pröva ärendeti sak.
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Artikel55

Delgivning av intyg och avgörande

1. Omverkställighetbegärsavettavgörandesomharmeddelatsienannanmedlemsstatskadetrelevantaintygsom
utfärdatsenligtartikel36 eller47 delgesden person mot vilkenverkställighetbegärsinnan den förstaverkställighets -
åtgärdenvidtas.Intygetska åtföljasavavgörandet,om detta inte redan har delgettsden personen,och, i tillämpligafall,av
detaljernai det arrangemangsom avsesi artikel54.1.

2. Omdelgivningenskaverkställasienannanmedlemsstatänursprungsmedlemsstatenfårdenpersonmotvilken
verkställighetbegärsbegäraen översättningellertranslittereringav

a)avgörandet,förattkunnabestridaverkställigheten,

b) i tillämpligafall,det översättningsbarainnehålleti fritextfälteni det intygsom utfärdatsi enlighetmed artikel47,

om avgörandetellerintygetinte är avfattatpå elleråtföljsav en översättningellertranslittereringtillantingenett språk
som han ellerhon förstårellerdet officiellaspråketi den medlemsstatdär han ellerhon har hemvisteller,om det finns
fleraofficiellaspråk i den medlemsstaten,det officiellaspråketellerett avde officiellaspråkenpå den platsdär han elle r
hon har hemvist.

3. Omenöversättningellertranslittereringbegärsenligtpunkt2fåringaandraverkställighetsåtgärderänsäkerhets -
åtgärdervidtasförrän översättningenellertranslittereringenhar tillhandahållitsden person mot vilkenverkställighet
begärs.

4. Punkterna2 och 3 skainte tillämpasi den mån avgörandetoch, i tillämpligafall,det intygsom avsesi punkt 1
redan har delgettsden person mot vilkenverkställighetbegärsi överensstämmelsemed kravenpå översättningeller
translittereringi punkt 2.

Un d e r a v s n i t t 2

U p p s k j u t a n d e a v v e r k s t ä l l i g h e t s f ö r f a r a n d e t o c h v ä g r a n a v v e r k s t ä l l i g h e t

Artikel56

Uppskjutande och vägran

1. Denbehörigaverkställandemyndighetenellerdomstolenidenverkställandemedlemsstatenskasjälvmantellerpå
ansökanavden person mot vilkenverkställighetbegärseller,om tillämpligtenligtnationelllag,barnet i fråga,skjutaupp
verkställighetsförfarandetom avgörandetsverkställbarhethar skjutitsupp i ursprungsmedlemsstaten.

2. Den behörigaverkställandemyndighetenellerdomstolen i den verkställandemedlemsstatenfår,på ansökan avden
person mot vilkenverkställighetbegärseller,om tillämpligtenligtnationelllag,barnet i fråga,helt ellerdelvisskjutaup p
verkställighetsförfarandetavnågot avföljandeskäl:

a)Talanmotavgörandetharförtsiursprungsmedlemsstatengenomordinärarättsmedel.

b) Tidsfristenför en sådantalan mot avgörandetgenom ordinära rättsmedelsom avsesi leda har ännu inte löpt ut.

c)Enansökanomvägranavverkställighetsomgrundarsigpåartikel41,50eller57harlämnatsin.

d) Denperson mot vilkenverkställighetbegärshar i enlighetmed artikel48 ansökt om återkallelseavett intygsom
utfärdatsi enlighetmed artikel47.

3. Omdenbehörigaverkställandemyndighetenellerdomstolenskjuteruppverkställighetsförfarandenaavdetskäl
som avsesi punkt 2 b får den angeen tidsfristinom vilkenöverklagandeskainges.
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4. I undantagsfallfården behörigaverkställandemyndighetenellerdomstolenpå ansökanavden person mot vilken
verkställighetbegärseller,om tillämpligtenligtnationell lag,barnet i frågaelleren berörd part som agerarför barnets
bästa,skjutaupp verkställighetsförfarandetom verkställighetenskulleinnebäraatt barnet utsätts för en allvarligriskför
fysiskellerpsykiskskadapå grund av tillfälligahinder som har uppstått efterdet att avgörandetmeddeladesellerpå
grund avnågon annan betydandeändringavomständigheterna.

Verkställighetenskaåterupptasså snart den allvarligariskenför fysiskellerpsykiskskadaupphör.

5. I de fallsom avsesi punkt 4 skaden behörigaverkställandemyndighetenellerdomstoleninnan devägrarverk -
ställighetenligtpunkt 6 vidtalämpligaåtgärderför att underlättaverkställigheti enlighetmed nationelllagoch nationella
förfarandenoch i enlighetmed barnetsbästa.

6. Om den allvarligarisksom avsesi punkt 4 är avbeståendekaraktär,fården behörigaverkställandemyndigheten
ellerdomstolen,på ansökan,vägraverkställighetavavgörandet.

Artikel57

Skäl för uppskjutande eller vägran av verkställighet enligt nationell lag

Deskälför uppskjutandeellervägranavverkställighetsom gällerenligtlageni den verkställandemedlemsstatenska
tillämpassåvidadessainte är oförenligamed tillämpningenavartiklarna41, 50 och 56.

Artikel58

Behörighet för myndigheter eller domstolar som prövar vägran av verkställighet

1. Ansökanomvägranavverkställighetsomgrundarsigpåartikel39skalämnasintilldendomstolsommeddelats
avvarjemedlemsstattillkommissionenenligtartikel103. Ansökanom vägranavverkställighetpå andra grundersom
angesi ellertillåtsenligtdenna förordningskalämnasin tillden myndighetellerdomstol som meddelatsavvarje
medlemsstattillkommissionenenligtartikel103.

2. Den lokalabehörighetenför den myndighetellerdomstol som meddelatsavvarjemedlemsstattillkommissionen
enligtartikel103 skafastställasenligtlageni den medlemsstatdär ett förfarandei enlighetmed punkt 1 i den här artikeln
inleds.

Artikel59

Ansökan om vägran av verkställighet

1. Förfarandetvidansökanom vägranavverkställighetska,i den mån det inte omfattasavdenna förordning,regleras
av lageni den verkställandemedlemsstaten.

2. Sökandenskatillhandahålladenbehörigaverkställandemyndighetenellerdomstolenenkopiaavavgörandetoch,
om tillämpligtoch möjligt,det relevantaintygsom utfärdatsi enlighetmed artikel36 eller47.

3. Denbehörigaverkställandemyndighetenellerdomstolenfårnärsåärnödvändigtbegäraattsökandentillhanda -
hålleren översättningellertranslitterering,i enlighetmed artikel91, avdet översättningsbarainnehålleti fritextfälteni det
relevantaintygsom utfärdatsenligtartikel36 eller47 och som angerden skyldighetsom skaverkställas.

4. Omdenbehörigaverkställandemyndighetenellerdomstolenintekanfortsättahandläggningenutanentrans -
littereringelleröversättningavavgörandetfården begäraatt sökandentillhandahålleren sådan översättningellertrans -
littereringi enlighetmed artikel91.

5. Denbehörigaverkställandemyndighetenellerdomstolenfårbefriasökandenfrånskyldighetenattgeindehand -
lingarsom avsesi punkt 2 om

a)denredaninnehardem,eller

b) den finnerdet orimligtatt begäraatt sökandenskatillhandahålladem.
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I det fallsom avsesi förstastycketb fården behörigaverkställandemyndighetenellerdomstolenbegäraatt den andra
parten tillhandahållerdessahandlingar.

6. Det skainte krävasatt den part som ansökerom vägranavverkställighetavett avgörandesom har meddelatsi en
annan medlemsstatskaha en postadressi den verkställandemedlemsstaten.Det skakrävasatt den parten har ett
befullmäktigatombud i den verkställandemedlemsstatenendastom ett sådantombud är obligatorisktenligtlageni
den verkställandemedlemsstatenoberoendeavparternasmedborgarskap.

Artikel60

Skyndsamma förfaranden

Denbehörigaverkställandemyndighetenellerdomstolenskaagerautan onödigt dröjsmåli förfarandenrörandeansökan
om vägranavverkställighet.

Artikel61

Överklagande eller annat angripande

1. Enpart fåröverklagaellerpå annat sätt angripaett avgörandemed anledningavansökanom vägranavverk -
ställighet.

2. Ettöverklagandeellerannat angripandeskagesin tillden myndighetellerdomstol som den verkställandemedlems -
staten har meddelattillkommissionenenligtartikel103 såsomden myndighetellerdomstol tillvilkenett sådant
överklagandeellerannat angripandeskages in.

Artikel62

Ytterligare överklagande eller annat angripande

Ettavgörandesom meddelatsmed anledningavett överklagandeellerannat angripandefår baraöverklagasellerangripas
i de fallde domstolarvidvilkaett ytterligareöverklagandeellerannat angripandeskagesin har meddelatstillkom -
missionenavden berördamedlemsstatenenligtartikel103.

Artikel63

Vilandeförklaring av ärenden

1. Denbehörigaverkställandemyndighetenellerdendomstoltillvilkenenansökanomvägranavverkställighetgesin
ellersom handläggerett överklagandesom getts in enligtartikel61 eller62 får låtahandläggningenavärendetvilaav
något av följandeskäl:

a)Talanmotavgörandetharförtsiursprungsmedlemsstatengenomordinärarättsmedel.

b) Tidsfristenför en sådantalan mot avgörandetgenom ordinära rättsmedelsom avsesi leda har ännu inte löpt ut.

c)Denpersonmotvilkenverkställighetbegärsharansöktomåterkallelseienlighetmedartikel48avettintygsom
utfärdatsenligtartikel47.

2. Om den behörigaverkställandemyndighetenellerdomstolen låterhandläggningenavärendetvilaavdet skälsom
avsesi punkt 1 b får den angeden tidsfristinom vilkensådan talan skaföras.

AVSNITT 4

Officiella handlingar och �verenskommelser

Artikel64

Tillämpningsområde

Dettaavsnittär tillämpligti mål om äktenskapsskillnad,hemskillnadoch föräldraansvarpå officiellahandlingarsom har
upprättats formelltellerregistrerats,och på överenskommelsersom har registrerats,i en medlemsstatsom förklararsig
behörigenligtkapitelII.
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Artikel65

Erkännande och verkställighet av officiella handlingar och överenskommelser

1. Officiellahandlingaroch överenskommelserom hemskillnadoch äktenskapsskillnadsom har bindanderättsverkani
ursprungsmedlemsstatenskaerkännasi andra medlemsstaterutan att något särskiltförfarandekrävs.Avsnitt1 i detta
kapitelskatillämpasi enlighetmed detta,såvidaingetannat föreskrivsi det här avsnittet.

2. Officiellahandlingaroch överenskommelseri mål om föräldraansvarsom har bindanderättsverkanoch är verk -
ställbarai ursprungsmedlemsstatenskaerkännasoch verkställasi andra medlemsstaterutan att det krävsnågon verk -
ställbarhetsförklaring.Avsnitten1 och 3 i detta kapitelskatillämpasi enlighetmed detta,såvidaingetannat föreskrivsi
det här avsnittet.

Artikel66

Intyg

1. Domstolenellerden behörigamyndigheteni en ursprungsmedlemsstat,som meddelatstillkommissionenenligt
artikel103, ska på ansökan av någon av parterna utfärda ett intyg om en officiellhandling eller en överenskommelse

a) i äktenskapsfrågormed användningavformuläreti bilagaVIII,

b) ifrågorom föräldraansvarmedanvändningavformuläretibilagaIX.

Det intygsom avsesi ledb skainnehållaen sammanfattningav den verkställbaraförpliktelsesom ingåri den officiella
handlingenelleröverenskommelsen.

2. Intygetfårutfärdasendastomdeföljandevillkorenäruppfyllda:

a) Denmedlemsstatsom bemyndigadeden offentligamyndighetenellerannan myndighetatt formelltupprätta eller
registreraden officiellahandlingenelleratt registreraöverenskommelsenvarbehörigenligtkapitelII.

b)Denofficiellahandlingenelleröverenskommelsenharbindanderättsverkanidenmedlemsstaten.

3. Trotsvadsom sägsi punkt 2 får intygetinte utfärdasi frågorom föräldraansvarom något tyderpå att den officiella
handlingenselleröverenskommelsensinnehållstridermot barnetsbästa.

4. Intygetskaupprättaspådetspråksomdenofficiellahandlingenelleröverenskommelsenärupprättadpå.Detfår
ocksåpå begäranaven avparterna utfärdaspå ett annat avEuropeiskaunionens institutionersofficiellaspråk.Detta
medför inte någon skyldighetför den domstol ellerbehörigamyndighetsom utfärdarintygetatt tillhandahållaen
översättningellertranslittereringavdet översättningsbarainnehålleti fritextfälten.

5. Om intygetinte ingesfår den officiellahandlingenelleröverenskommelseninte erkännasellerverkställasi en annan
medlemsstat.

Artikel67

Rättelse och återkallelse av intyget

1. Domstolenellerden behörigamedlemsstateni ursprungsmedlemsstaten,som meddelatstillkommissioneni enlighet
med artikel103, skapå ansökan,och fårsjälvmant,rätta intygetom det på grund avett materielltfelellerutelämnande
föreliggeren brist på överensstämmelsemellanden officiellahandlingenelleröverenskommelsenoch intyget.

2. Dendomstol ellerbehörigamyndighetsom avsesi punkt 1 i denna artikelskapå ansökanellersjälvmantåterkalla
intygetom det beviljatsfelaktigt,med beaktandeavde kravsom fastställsi artikel66.

3. Förfarandet,inbegripetöverklagande,för rättelseelleråterkallelseav intygetskareglerasavlageni ursprungsmed -
lemsstaten.
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Artikel68

Skäl för att vägra erkännande eller verkställighet

1. Erkännandeaven officiellhandlingelleröverenskommelseom hemskillnadelleräktenskapsskillnadskavägrasom

a)etterkännandeuppenbartskullestridamotgrundernaförrättsordningen( ordrepublic) i den medlemsstatdär erkän -
nande begärs,

b) det är oförenligtmed ett avgörande,en officiellhandlingelleren överenskommelsemellansammaparter i den
medlemsstatdär erkännandebegärs,eller

c)detäroförenligtmedettavgörande,enofficiellhandlingellerenöverenskommelsesomtidigareharmeddelatsien
annan medlemsstatelleri en icke-medlemsstatmellansammaparter,såvidadet avgörande,den officiellahandlingeller
den överenskommelsesom meddelatsförstuppfyllerde nödvändigavillkorenför erkännandei den medlemsstatdär
erkännandebegärs.

2. Erkännandeellerverkställighetavenofficiellhandlingelleröverenskommelseifrågoromföräldraansvarskavägras

a)ometterkännandeuppenbartskullestridamotgrundernaförrättsordningen( ordrepublic) i den medlemsstatdär
erkännandebegärs,med hänsyn tagentillbarnetsbästa,

b) om en person ansökerom det och hävdaratt den officiellahandlingenelleröverenskommelsenhindrar honom eller
henne från att utövasitt föräldraansvar,om den officiellahandlingenupprättats ellerregistreratsutan den personens
delaktighetellerom överenskommelseningåttsoch registreratsutan den personensdelaktighet,

c) om och i den mån den är oförenligmed ett senareavgörandeelleren senareofficiellhandlingelleröverenskommelsei
frågorom föräldraansvarsom har meddelatsi den medlemsstatdär erkännandeellerverkställighetbegärs,

d) om och i den mån den är oförenligmed ett senareavgörandeelleren senareofficiellhandlingelleröverenskommelsei
frågorom föräldraansvarsom har meddelatsi en annan medlemsstatelleri den icke-medlemsstatdär barnet har
hemvist,såvidadet avgörande,den officiellahandlingellerden överenskommelsesom meddelatssistuppfyllerde
nödvändigavillkorenför erkännandei den medlemsstatdär erkännandeellerverkställighetbegärs.

3. Erkännandeellerverkställighetavenofficiellhandlingelleröverenskommelseifrågoromföräldraansvarfårvägras
om den officiellahandlingenupprättadesformelltellerregistrerades,ellerom överenskommelsenregistrerades,utan att ett
barn som är i stånd att bildaegnaåsikterhar gettsmöjlighetatt uttryckasinaåsikter.

AVSNITT 5

Övriga bestämmelser

Artikel69

Förbud mot omprövning av ursprungsdomstolens behörighet

Behörighetenför domstoleni ursprungsmedlemsstatenfår inte omprövas.Enprövningavhuruvidaett avgörandestrider
mot grundernaför rättsordningen( ordrepublic)enligtartikel38 a och artikel39 a får inte avsebehörighetsreglernai
artiklarna3–14.

Artikel70

Olikheter i tillämplig lag

Erkännandeavett avgörandei äktenskapsmålfår inte vägraspå den grundenatt lageni den medlemsstatdär ett sådant
erkännandebegärsinte tillåteräktenskapsskillnad,hemskillnadellerannulleringaväktenskapunder sammaomständig -
heter.
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Artikel71

Förbud mot omprövning i sak

Ettavgörandesom har meddelatsi en annan medlemsstatfår aldrigomprövasi sak.

Artikel72

Överklagande i vissa medlemsstater

Om ett avgörandemeddelatsi Irland,CypernellerFörenadekungariketskavarjeform avöverklagandesom står tillbuds
i ursprungsmedlemsstatenansessom sådantalan mot avgörandegenom ordinärarättsmedelsom avsesi dettakapitel.

Artikel73

Kostnader

Dettakapitelskaäventillämpasvid fastställandeavde kostnaderoch avgiftersom hänför sigtillförfarandensom
omfattasavdenna förordningoch tillverkställighetavvarjebeslutom sådanakostnaderoch avgifter.

Artikel74

Rättshjälp

1. Om sökandeni ursprungsmedlemsstatenhelt ellerdelvishar fått rättshjälpellervaritbefriadfrån kostnaderoch
avgifter,skahan ellerhon vidde förfarandensom avsesi artiklarna30.3, 40 och 59 varaberättigadtillrättshjälpeller
befrielsefrån kostnaderoch avgifteri störstamöjligautsträckningenligtlageni den verkställandemedlemsstaten.

2. Om sökandeni ursprungsmedlemsstatenhar varitbefriadfrån allakostnaderi sambandmed ett förfarandeviden
administrativmyndighetsom meddelatstillkommissionenenligtartikel103 skahan ellerhon vidallaförfarandensom
avsesi artiklarna30.3, 40 och 59 varaberättigadtillrättshjälpi enlighetmed punkt 1 i den här artikeln.Fördetta
ändamålskaden parten lämnain en förklaringutfärdadavden behörigamyndigheteni ursprungsmedlemsstaten,som
visaratt han ellerhon uppfyllerde ekonomiskavillkorenför att helt ellerdelvisbeviljasrättshjälpellerbefrielsefrån
kostnaderoch avgifter.

Artikel75

Säkerhet, borgen eller deposition

Ingensäkerhet,borgenellerdeposition,oavsettdessbenämning,fårkrävasaven part som i en medlemsstatbegär
verkställighetavett avgörandesom har meddelatsi en annan medlemsstatpå den grunden att han ellerhon är utländsk
medborgareelleratt han ellerhon inte har hemvisti den verkställandemedlemsstaten.

KAPITELV

SAMARBETEI FRÅGOR OM FÖRÄLDRAANSVAR

Artikel76

Utseende av centralmyndigheter

Varjemedlemsstatskautse en ellerfleracentralmyndighetermed uppgiftatt biståvidtillämpningenavdenna förordningi
frågorom föräldraansvaroch ska angederasterritoriellaellermateriellabefogenheter.Om en medlemsstathar utsett mer
än en centralmyndighetskameddelandeni principskickasdirekt tillden behörigacentralmyndigheten.Om ett medde -
landeskickastillen centralmyndighetsom inte är behörig,skadenna sändadet vidaretillden behörigacentralmyndig -
heten och informeraavsändarenom detta.

Artikel77

Centralmyndigheternas allmänna uppgifter

1. Centralmyndigheternaskalämnainformationomnationelllagstiftningochnationellaförfarandenochtjänstersom
finnsatt tillgåi frågorom föräldraansvaroch vidtade åtgärdersom deanserär lämpligaför att förbättra tillämpningenav
denna förordning.
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2. Centralmyndigheternaskasamarbetasinsemellanochfrämjasamarbetemellandebehörigamyndigheternaisina
medlemsstaterför att uppnå syftenamed denna förordning.

3. Vidtillämpningav punkterna1 och 2 fårdet europeiskarättsliganätverketpå privaträttensområdeanlitas.

Artikel78

Begäran genom centralmyndigheter

1. Centralmyndigheterskapåbegäranavencentralmyndighetienannanmedlemsstatsamarbetaienskildaärenden
för att uppnå syftenamed denna förordning.

2. Begärandeni enlighetmed detta kapitelfår görasaven domstol elleren behörigmyndighet.Begärandeni enlighet
med artikel79 c och g och artikel80.1 c får ocksågörasavpersoner med föräldraansvar.

3. Utom i brådskandefalloch utan att det påverkartillämpningenavartikel86 skaen begärani enlighetmed detta
kapitellämnasin tillcentralmyndigheteni den medlemsstatdär den anmodandedomstolenellerbehörigamyndigheten
finnsellerdär sökandenhar hemvist.

4. Dennaartikelskainte hindra centralmyndigheterellerbehörigamyndigheterfrån att ingåellerupprätthållabefint -
ligaöverenskommelserellerarrangemangmed centralmyndigheterellerbehörigamyndigheteri en ellerfleraandra
medlemsstaterför att möjliggöradirektakontakter i förbindelsernamed varandra.

5. Dettakapitelskainte hindra en person med föräldraansvarfrån att ansökadirektviddomstolari en annan
medlemsstat.

6. Ingentingi artiklarna79 och 80 skainnebäraatt en centralmyndighetåläggsatt utövabefogenhetersom endastfår
utövasav rättsligamyndigheteri enlighetmed lageni den anmodademedlemsstaten.

Artikel79

Anmodade centralmyndigheters särskilda uppgifter

Anmodadecentralmyndigheterska,direktellerviadomstolar,behörigamyndigheterellerandra organ vidtaallalämpliga
åtgärderför att

a) i enlighetmed nationelllagoch nationellaförfarandenbiträdamed att ta redapå varett barn befinnersig,om det kan
antas att barnet befinnersigpå den anmodademedlemsstatensterritoriumoch den informationenär nödvändigför att
utföraen ansökanellerbegäranenligtdenna förordning,

b) insamlaoch utbyta informationsom är relevanti förfarandeni frågorom föräldraansvarenligtartikel80,

c) informeraoch biträdapersonermed föräldraansvarsom sökererkännandeoch verkställighetavavgörandeninom den
anmodadecentralmyndighetensterritorium,i synnerhetrörande umgängeoch återlämnandeavbarn, inklusive,vid
behov,informationom hur de kan få rättshjälp,

d) underlättakontakt mellandomstolar,behörigamyndigheteroch andra berördaorgan, i synnerhetnär det gällertill -
lämpningavartikel81,

e) underlättakontakt mellandomstolarvidbehov,i synnerhetnär det gällertillämpningavartiklarna12, 13, 15 och20,

f) lämnainformationoch biträdesom kan varatillnytta för domstolaroch behörigamyndighetervidtillämpningenav
artikel82, och

g)underlättaöverenskommelsermellanpersonermedföräldraansvargenommedlingellerandrametoderföralternativ
tvistlösningoch underlättagränsöverskridandesamarbetei detta syfte.
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Artikel80

Samarbete med avseende på insamling och utbyte av information som är relevant i förfaranden i frågor om
föräldraansvar

1. Centralmyndigheteni den medlemsstatdär barnet har ellerhar haft hemvistellerdär det befinnerellerhar befunnit
sig,direktellergenom domstolar,behörigamyndigheterellerandra organ, efteren motiveradbegäran

a) ska tillhandahållaen rapport, om en sådan är tillgänglig,ellerutarbeta och tillhandahållaen rapport om

i)barnetssituation,

ii)varjepågåendeförfarandesomrörfrågoromföräldraansvarförbarnet,eller

iii) avgörandensom har meddelatsi frågorom föräldraansvarför barnet,

b) skatillhandahållaeventuellövriginformationsom är relevanti förfarandeni frågorom föräldraansvari den anmo -
dandemedlemsstaten,särskiltangåendesituationenför en förälder,anhörigellerannan person som kan varalämplig
att ta hand om barnet,om dettakrävsmed hänsyn tillbarnets situation,eller

c)fårbegäraattdomstolenellerdenbehörigamyndighetenidessmedlemsstatövervägerhuruvidaåtgärderbehöver
vidtastillskyddför barnetsperson elleregendom.

2. Ifalldåbarnetutsättsförallvarligfaraskadendomstolellerdenbehörigamyndighetsomövervägerattvidtaeller
har vidtagitåtgärdertillskyddför barnet,om den är medvetenom att barnetsvistelseorthar ändratstill,elleratt barnet
befinnersigi, en annan medlemsstat,underrättadomstolarnaellerde behörigamyndigheternai den andramedlemsstaten
om den farasom råderoch de åtgärdersom vidtagitsellerövervägs.Denna informationfåröverförasdirektellergenom
centralmyndigheterna.

3. Debegärandensomavsesipunkterna1och2ocheventuellaytterligarehandlingarskaåtföljasavenöversättning
tilldet officiellaspråketi den anmodademedlemsstateneller,om det finnsfleraofficiellaspråk i den medlemsstaten,till
det officiellaspråketellerett avde officiellaspråkenpå den platsdär begäranska handläggasellertillett annat språkso m
den anmodademedlemsstatenuttryckligengodtar.Medlemsstaternaskameddelasådantgodtagandetillkommissioneni
enlighetmed artikel103.

4. Deninformationsomavsesipunkt1skaöversändastilldenanmodandecentralmyndighetensenasttremånader
eftermottagandetavbegäranutom i falldå detta är omöjligtpå grund avexceptionellaomständigheter.

Artikel81

Genomförande av avgöranden i mål om föräldraansvar i en annan medlemsstat

1. Endomstol i en medlemsstatfårbegäraatt domstolarnaellerde behörigamyndigheternai en annan medlemsstat
bistårmed genomförandetavavgörandeni mål om föräldraansvarsom har meddelatsenligtdenna förordning,särskilti
frågaom att säkerställadet faktiskautövandetavumgänge.

2. Denbegäransom avsesi punkt 1 och eventuellaåtföljandehandlingarskaåtföljasaven översättningtilldet
officiellaspråket i den anmodademedlemsstateneller,om det finnsfleraofficiellaspråk i den medlemsstaten,tilldet
officiellaspråketellerett avde officiellaspråkenpå den platsdär begäranska handläggasellertillett annat språk som de n
anmodademedlemsstatenuttryckligengodtar.Medlemsstaternaskameddelasådant godtagandetillkommissioneni
enlighetmed artikel103.
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Artikel82

Placering av barnet i en annan medlemsstat

1. Om en domstol elleren behörigmyndighetavseratt placerabarnet i en annan medlemsstat,skaden först inhämta
godkännandefrån behörigmyndigheti den andra medlemsstaten.Fördetta ändamålskacentralmyndigheteni den
anmodande medlemsstatentillcentralmyndigheteni den anmodademedlemsstatdär barnet skaplacerasöversändaen
begäranom godkännandesom inbegriperen rapport om barnet tillsammansmed skälenför den placeringellervårdsom
föreslås,informationom planeradfinansieringoch allannan informationsom den anservararelevant,såsomplacering -
ens förväntadevaraktighet.

2. Punkt1 skainte tillämpasnär barnet skaplacerashos en förälder.

Medlemsstaterfår beslutaatt derasgodkännandei enlighetmed punkt 1 inte krävsför placeringarinom derasterritorium
hos vissakategorierav nära anhörigautöver föräldrar.Dessakategorierskameddelastillkommissionenenligtartikel103.

3. Centralmyndigheteni en annan medlemsstatfår informeraen domstol elleren behörigmyndighetsom överväger
en placeringavett barn om en nära anknytningsom barnet har tillden medlemsstaten.Dettaskainte påverkanationell
lagoch nationellaförfarandeni den medlemsstatsom övervägerplaceringen.

4. Denbegäranoch allaeventuellaytterligarehandlingarsom avsesi punkt 1 skaåtföljasaven översättningtilldet
officiellaspråket i den anmodademedlemsstateneller,om det finnsfleraofficiellaspråk i den medlemsstaten,tilldet
officiellaspråketellerett avde officiellaspråkenpå den platsdär begäranska handläggasellertillett annat språk som de n
anmodademedlemsstatenuttryckligengodtar.Medlemsstaternaskameddelasådant godtagandetillkommissioneni
enlighetmed artikel103.

5. Denplaceringsom avsesi punkt 1 fårendastbeslutasellerarrangerasavden anmodandemedlemsstatenefterdet
att den behörigamyndigheteni den anmodademedlemsstatenhar godkäntplaceringen.

6. Avgörandetom att beviljaellervägragodkännandeskaöversändastillden anmodandecentralmyndighetensenast
tre månaderfrån mottagandetavbegäranutom i falldå detta är omöjligtpå grund avexceptionellaomständigheter.

7. Formenför att inhämta godkännandeskareglerasavnationelllagi den anmodademedlemsstaten.

8. Dennaartikelskainte hindra centralmyndigheterellerbehörigamyndigheterfrån att ingåellerupprätthållabefint -
ligaöverenskommelserellerarrangemangmed centralmyndigheterellerbehörigamyndigheteri en ellerfleraandra
medlemsstatersom underlättarsamrådsförfarandetför att erhållaett godkännandei förbindelsernamed varandra.

Artikel83

Centralmyndigheters kostnader

1. Centralmyndigheternasbiträdeenligtdennaförordningskavarakostnadsfritt.

2. Varjecentralmyndighetskabära sinaegnakostnadervid tillämpningav denna förordning.

Artikel84

Möten mellan centralmyndigheter

1. Centralmyndigheternaskaför att underlättatillämpningenavdenna förordningsammanträdaregelbundet.

2. Centralmyndigheternasmötenskaframföralltsammankallasavkommissioneninomramenfördeteuropeiska
rättsliganätverketpå privaträttensområde i enlighetmed beslut2001/470/EG.
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KAPITELVI

ALLMÄNNABESTÄMMELSER

Artikel85

Tillämpningsområde

Dettakapitelskagällaför handläggningavbegärandenoch ansökningarenligtkapitlenIII–V.

Artikel86

Samarbete och kontakt mellan domstolar

1. Vidtillämpningavdennaförordningfårdomstolarnasamarbetaochhakontaktdirektmed,ellerbegärainfor -
mation direktfrån,varandra,förutsatt att denna kontakt respekterarde processuellarättighetersom tillkommerparterna i
förfarandetoch informationenskonfidentialitet.

2. Det samarbetesom avsesi punkt 1 fårgenomföraspå ett sätt som domstolenanser lämpligt.Detkan särskiltgälla

a)kontaktvidtillämpningavartiklarna12och13,

b) informationienlighetmedartikel15,

c)informationompågåendeförfarandenvidtillämpningavartikel20,och

d)kontaktvidtillämpningavkapitlenIII–V.

Artikel87

Insamling och översändning av information

1. Denanmodadecentralmyndighetenskaöversändavarjeansökan,begäranellerden informationsom dessainne -
hålleri frågorom föräldraansvarellerinternationellabortföranden avbarn, beroendepå vadsom är lämpligt,enligtdenna
förordningtilldomstolenellerden behörigamyndigheteni sin medlemsstatellertillen mellanhand,beroendepå vadsom
är lämpligtenligtnationelllagoch nationellaförfaranden.

2. Enmellanhand,en domstol elleren behörigmyndighettillvilkenden informationsom avsesi punkt 1 har
översäntsenligtdenna förordningfårendast användaden för tillämpningenavdenna förordning.

3. Denmellanhand,den domstol ellerden behörigamyndighetsom i den anmodadestaten innehar ellerär behörigatt
insamlainformationsom krävsför att utföraen begäranelleren ansökanenligtdenna förordningskatillhandahålladen
informationentillden anmodadecentralmyndighetenpå dessbegärani de falldär den anmodadecentralmyndigheteninte
har direkt tillgångtill informationen.

4. Denanmodadecentralmyndighetenska vidbehovöversändaden informationsom erhållitsenligtdenna artikeltill
den anmodandecentralmyndigheteni enlighetmed nationelllagoch nationellaförfaranden.

Artikel88

Underrättelse till den registrerade

Om det finnsen riskför att skyldighetenatt informeraden registreradeenligtartikel14.1–14.4 i förordning(EU)
2016/679 negativtkan påverkaen effektivhandläggningavden begäranelleransökanenligtdenna förordningför
vilkeninformationenöversändes,får den skjutasupp tilldessatt handläggningenavbegäranelleransökanhar avslutats.

Artikel89

Förbud mot att lämna ut information

1. Encentralmyndighet,en domstol elleren behörigmyndighetfår inte lämnaut ellerbekräftainformationsom
insamlatselleröversäntsvidtillämpningenav kapitlenIII–VIom den fastställeratt detta skullekunna äventyrabarnets
elleren annan personshälsa,säkerhetellerfrihet.
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2. Ettsådant fastställandei en medlemsstatskabeaktasavcentralmyndigheterna,domstolarnaoch de behöriga
myndigheternai de andra medlemsstaterna,särskilti fallavvåldi nära relationer.

3. Ingetidennaartikelskahindracentralmyndigheter,domstolarochbehörigamyndigheterfrånattinsamlaochtill
varandraöversändainformationom det är nödvändigtför att fullgöraskyldigheternaenligtkapitlenIII–VI.

Artikel90

Legalisering eller annat liknande förfarande

Ingenlegaliseringellerannat liknandeförfarandefår krävasinom ramen för denna förordning.

Artikel91

Språk

1. Utanattdetpåverkartillämpningenavartikel55.2aska,omenöversättningellertranslittereringkrävsenligtdenna
förordning,en sådanöversättningellertranslittereringgörastilldet officiellaspråketi den berördamedlemsstateneller,
om det finns fleraofficiellaspråk i den medlemsstaten,tilldet officiellaspråketellerett avde officiellaspråkenför
domstolsförfarandenapå den platsdär ett avgörandesom har meddelatsi en annan medlemsstatgörsgällandeelleren
ansökangesin, i enlighetmed lageni den medlemsstaten.

2. Översättningarellertranslittereringaravdet översättningsbarainnehålleti fritextfälteni de intygsom avsesi
artiklarna29, 36, 47, 49 och 66 får görastillett ellerfleraavEuropeiskaunionens institutionersövrigaofficiellaspråk
som den berördamedlemsstateni enlighetmed artikel103 har meddelatatt den kan godta.

3. MedlemsstaternaskameddelakommissionenvilketellervilkaavEuropeiskaunionensinstitutionersofficiellaspråk
utöverdet ellerde egnaspråkensom kan godtasför meddelandentill centralmyndigheterna.

4. Varjeöversättningsom krävsför tillämpningenavkapitlenIIIoch IVskagörasaven person som är kvalificeradför
att göraöversättningari någon avmedlemsstaterna.

KAPITELVII

DELEGERADEAKTER

Artikel92

Ändring av bilagorna

Kommissionengesbefogenhetatt anta delegeradeakterenligtartikel93 med avseendepå ändringavbilagornaI–IXi
syfteatt uppdateraellergöra tekniskaändringaravde bilagorna.

Artikel93

Utövande av delegeringen

1. Befogenhetenattantadelegeradeaktergestillkommissionenmedförbehållfördevillkorsomangesidennaartikel.

2. Denbefogenhetatt anta delegeradeaktersom avsesi artikel92 skagestillkommissionentillsvidarefrån och med
den 22juli2019.

3. Dendelegeringavbefogenhetsom avsesi artikel92 fårnär som helståterkallasavrådet.Ettbeslutom återkallelse
innebär att delegeringenavden befogenhetsom angesi beslutetupphör att gälla.Beslutetfårverkandagenefterdet att
det offentliggörsi Europeiskaunionensofficiellatidning, ellervidett senarei beslutetangivetdatum. Detpåverkarinte
giltighetenavdelegeradeakter som redan har trätt i kraft.
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4. Innankommissionenantarendelegeradakt,skadensamrådamedexpertersomutsettsavvarjemedlemsstati
enlighetmed principernai det interinstitutionellaavtaletavden 13april2016 om bättre lagstiftning.

5. Såsnart kommissionenantar en delegeradakt skaden delgerådetdenna.

6. Endelegeradakt som antasenligtartikel92 skaträda i kraftendastom rådet inte har gjort invändningarmot den
delegeradeakten inom en period av tvåmånaderfrån den dagdå akten delgavsrådet,ellerom rådet,föreutgångenav
den perioden,har underrättat kommissionenom att det inte kommer att invända.Dennaperiodska förlängasmed två
månaderpå rådetsinitiativ.

7. Europaparlamentetskainformerasomkommissionensantagandeavdelegeradeakterochomeventuellainvänd -
ningar mot dessaoch om återkallelseav rådetsdelegeringavbefogenheter.

KAPITELVIII

FÖRHÅLLANDETILLANDRA INSTRUMENT

Artikel94

Förhållande till andra instrument

1. Om inte annat följeravbestämmelsernai punkt 2 i denna artikeloch artiklarna95–100 skadenna förordning,för
medlemsstaterna,ersättasådanakonventionersom gälldevidikraftträdandetavförordning(EG)nr2201/2003, som
ingåttsmellantvåellerfleramedlemsstateroch som avserfrågorsom reglerasi den här förordningen.

2. Finlandoch Sverigegavsmöjlighetatt, i enlighetmed artikel59.2 i förordning(EG)nr2201/2003 och om inte
annat följdeavde villkorsom angesi ledenb och c i den bestämmelsen,avgeen förklaringom att konventionenavden
6 februari 1931 mellan Danmark, Finland,Island, Norge och Sverigeinnehållande internationellt privaträttsligabestäm -
melserom äktenskap,adoption och förmynderskap,tillsammansmed slutprotokollettillden konventionen,skatillämpas,
helt ellerdelvis,i förbindelsernamellandem, i ställetför bestämmelsernai den förordningen.Derasrespektiveförklaringar
har offentliggjortsi Europeiskaunionensofficiellatidningsom en bilagatill förordning(EG)nr 2201/2003. Dessamedlems -
staterkan när som helståterkallaförklaringarna,helt ellerdelvis.

3. Bestämmelseromdomstolsbehörighetivarjeframtidaöverenskommelsemellandemedlemsstatersomangesi
punkt 2 rörande frågorsom reglerasavdenna förordning,skavarai linjemed de behörighetsreglersom föreskrivsi
denna förordning.

4. Principenomförbudmotdiskrimineringpågrundavnationalitetnärdetgällerunionensmedborgareskaiakttas.

5. Avgörandenmeddeladeavendomstolinågonavdenordiskastatersomharavgettenförklaringenligtpunkt2ska
erkännasoch verkställasi de andra medlemsstaternai enlighetmed bestämmelsernai kapitelIVavsnitt1, om domstolen
har grundat sin behörighetpå en bestämmelsesom har en motsvarigheti kapitelII.

6. Medlemsstaternaskatillkommissionenöverlämna

a) en kopia avde överenskommelseroch de enhetligalagarvarigenomdessaöverenskommelsergenomförssom avsesi
punkt 3,

b) varjeuppsägningellerändringavdeöverenskommelseroch enhetligalagarsom avsesi punkterna 2 och3.

Sådaninformationskaoffentliggörasi Europeiskaunionensofficiellatidning.

Artikel95

Förhållande till vissa multilaterala konventioner

Närdet gälleren frågasom omfattasavdenna förordningskadenna förordning,i förbindelsernamellanmedlemsstaterna,
ha företrädeframförföljandekonventioner:

a) Haagkonventionenavden 5oktober 1961 om myndighetersbehörighetoch tillämpliglagi frågorom skyddför
underåriga.
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b) Luxemburgkonventionenavden 8september1967 om erkännandeavdomar rörande äktenskapsgiltighet.

c)Haagkonventionenavden1juni1970 omerkännandeaväktenskapsskillnaderochhemskillnader.

d)Europeiskakonventionenavden20maj1980 omerkännandeochverkställighetavavgörandenrörandevårdnadom
barn samt om återställandeavvårdavbarn.

Artikel96

Förhållande till 1980 års Haagkonvention

Om ett barn olovligthar bortförts till,ellerolovligtkvarhållsi, en annan medlemsstatän den medlemsstatdär barnet
hade hemvistomedelbartföredet olovligabortförandetellerkvarhållandet,skabestämmelsernai 1980 års Haagkon -
vention fortsättaatt tillämpas,med dekompletteringarsom följeravbestämmelsernai kapitlenIIIoch VIi denna
förordning.Om ett avgörandemeddelati en medlemsstatenligtvilketbarnet ska återlämnasi enlighetmed 1980 års
Haagkonventionmåsteerkännasavoch verkställasi en annan medlemsstattillföljdavett senareolovligtbortförande
ellerkvarhållandeavbarnet skakapitelIVtillämpas.

Artikel97

Förhållande till 1996 års Haagkonvention

1. Iförhållandetill1996årsHaagkonventionskadennaförordningtillämpas

a) med förbehållför punkt 2 i denna artikel,när barnet i frågahar hemvistinom en medlemsstatsterritorium,

b)närdetärfrågaomattettavgörandesommeddelatsavendomstolienmedlemsstatskaerkännasochverkställaspå
en annan medlemsstatsterritorium,ävenom barnet i frågahar hemvistinom territorieti en stat som är part i den
konventionenoch i vilkendenna förordninginte är tillämplig.

2. Trotsvadsomsägsipunkt1gällerföljande:

a) Om parterna har överenskommitom behörighetför en domstol i en stat som är part i 1996 års Haagkonventionoch
i vilkendenna förordninginte är tillämplig,skaartikel10 i den konventionentillämpas.

b) Medavseendepå överföringavbehörighetmellanen domstol i en medlemsstatoch en domstol i en stat som är part i
1996 års Haagkonventionoch i vilkendenna förordninginte är tillämplig,skaartiklarna8 och 9 i den konventionen
tillämpas.

c) Om ett förfarandeavseendeföräldraansvarpågårviden domstol i en stat som är part i 1996 års Haagkonventionoch
i vilkendennaförordninginte är tillämpligvidden tidpunkt då ett förfarandeanhängiggörsviden domstol i en
medlemsstatavseendesammabarn och rörande sammasak,skaartikel13 i den konventionentillämpas.

Artikel98

Giltighetens omfång

1. De överenskommelseroch konventionersom avsesi artiklarna94–97 skafortsättaatt gällai frågorsom inte
reglerasi denna förordning.

2. Dekonventionersomavsesiartiklarna95–97idennaförordning,särskilt1980och1996årsHaagkonventioner,
skafortsättaatt gällamellandemedlemsstatersom är parter i de konventionerna,i överensstämmelsemed artiklarna
95–97 i dennaförordning.

Artikel99

Fördrag med Heliga stolen

1. Denna förordningskagällautan att det påverkartillämpningenav det den 18maj 2004 i Vatikanstatenunder -
tecknadeinternationellafördraget(konkordatet)mellanHeligastolenoch Portugal.
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2. Ettavgörandeom äktenskapsogiltighetsom meddelatsi enlighetmed det fördragsom angesi punkt 1 ska
erkännasi medlemsstaternaenligtvillkoreni kapitelIVavsnitt1 underavsnitt1.

3. Bestämmelsernai punkterna 1 och 2 skaävengällaför följandeinternationellafördragmed Heligastolen:

a) Lateranfördragetavden 11februari1929 mellanItalienoch Heligastolen,ändrat genom den överenskommelseoch
det tilläggsprotokollsom undertecknadesi Romden 18februari1984.

b)Överenskommelsenavden3januari1979 mellanHeligastolenochSpanienomrättsligafrågor.

c) FördragetmellanHeligastolenoch Maltaom erkännandeavcivilrättsligaverkningarpå konkordatäktenskapoch på
beslutavkyrkligamyndigheteroch domstolarom sådanaäktenskapavden 3 februari1993, inbegripettillämpnings -
protokolletavsammadatum, med ett tredjetilläggsprotokollavden 27januari2014.

4. Erkännandeavavgörandenenligtpunkt2fåriSpanien,ItalienochMaltaunderkastassammaförfarandenoch
sammakontrollersom är tillämpligapå sådanaavgörandenav kyrkligadomstolarsom meddelatsi enlighetmed de
internationellafördragmed Heligastolensom angesi punkt 3.

5. Medlemsstaternaskatillkommissionenöverlämna

a)enkopiaavdefördragsomangesipunkterna1och3,

b)varjeuppsägningellerändringavdessafördrag.

KAPITELIX

SLUTBESTÄMMELSER

Artikel100

Övergångsbestämmelser

1. Dennaförordningskatillämpasendastpårättsligaförfarandensomharinletts,påofficiellahandlingar( actes
authentiques) som har upprättats formelltellerregistreratsoch på överenskommelsersom har registreratsden 1augusti
2022 ellersenare.

2. Förordning(EG)nr 2201/2003 ska fortsättaatt tillämpaspå avgörandensom meddelatsi rättsligaförfarandensom
har inletts,på officiellahandlingarsom har upprättats formelltellerregistreratsoch på överenskommelsersom har blivit
verkställbarai den medlemsstatdär de ingåttsföreden 1augusti2022 och som omfattasavdenna förordningstill -
lämpningsområde.

Artikel101

Övervakning och utvärdering

1. Senastden22augusti2032skakommissionen,medstödavinformationfrånmedlemsstaterna,förEuropaparla -
mentet, rådet och Europeiskaekonomiskaoch socialakommittén läggaframen rapport om efterhandsutvärderingenav
denna förordning.Rapportenskavidbehovåtföljasavett lagstiftningsförslag.

2. Medbörjanden2augusti2025skamedlemsstaternapåbegärantillhandahållakommissionenföljandeinformation,
om sådanfinns tillgänglig,som är relevantför utvärderingenavhur denna förordningfungeraroch tillämpas:

a) Antalavgörandeni äktenskapsmålelleri mål om föräldraansvardär behörighetenbaseratspå de grundersom angesi
denna förordning.

b)Medavseendepåansökningaromverkställighetavettavgörandeenligtartikel28.1,antalärendendärverkställighet
inte ägt rum inom sexveckorfrån den tidpunkt då verkställighetsförfarandenainleddes.
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c) Antalansökningarom vägranaverkännandeavett avgörandeenligtartikel40 och antal ärendendär vägranav
erkännandebeviljats.

d) Antalansökningarom vägranavverkställighetavett avgörandeenligtartikel58 och antal ärendendär vägranav
verkställighetbeviljats.

e)Antalöverklagandensomgettsinenligtartikel61respektive62.

Artikel102

Medlemsstater med två eller flera rättssystem

Medavseendepå en medlemsstatdär två ellerflerarättssystemellerregelverktillämpasi olikaterritoriellaenheterska
beträffandefrågorsom reglerasav denna förordning

a) en hänvisningtillhemvisti medlemsstatenavsehemvistinom en territoriellenhet,

b) en hänvisningtillmedborgarskapavseanknytningtillden territoriellaenhet som angesi lageni den medlemsstaten,

c) en hänvisningtillmyndigheteni en medlemsstatavsemyndigheteni den berördaterritoriellaenheten i den medlems -
staten,

d) en hänvisningtill reglernai den anmodademedlemsstatenavsereglernai den territoriellaenhet där en frågaom
behörighet,erkännandeellerverkställighetuppkommer.

Artikel103

Uppgifter som ska meddelas kommissionen

1. Medlemsstaternaskameddelakommissionenföljande:

a) Varjemyndighetsom avsesi artiklarna2.2.2 b, 2.2.3 och 74.2.

b) De domstolaroch myndighetersom är behörigaatt utfärdaintygenligtartiklarna36.1 och 66 samt de domstolarsom
är behörigaatt rätta intygenligtartiklarna37.1, 48.1, 49 och 66.3 jämfördamed artikel37.1.

c) De domstolarsom avsesi artiklarna30.3, 52, 40.1, 58.1 och 62 samt de myndigheteroch domstolar som avsesi
artikel61.2.

d)Debehörigaverkställandemyndighetersomavsesiartikel52.

e)Derättsmedelsomavsesiartiklarna61och62.

f) Namn på, adresstilloch sätt att komma i kontakt med de centralmyndighetersom har utsetts enligtartikel76.

g)Itillämpligafalldekategorieravnäraanhörigasomavsesiartikel82.2.

h) Despråksomgodtasimeddelandenatillcentralmyndigheternaenligtartikel91.3.

i) Despråksom godtasför översättningarenligtartiklarna80.3, 81.2, 82.4 och 91.2.
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2. Medlemsstaternaskameddelakommissionendeuppgiftersomavsesipunkt1senastden23april2021.

3. Medlemsstaternaskameddelakommissionenallaändringaravdeuppgiftersomavsesipunkt1.

4. Kommissionenskaoffentliggörade uppgiftersom avsesi punkt 1 på lämpligtsätt, inbegripetgenom den euro -
peiskae-juridikportalen.

Artikel104

Upphävande

1. Medförbehållför artikel100.2 i denna förordningskaförordning(EG)nr2201/2003 upphöra att gälladen
1 augusti 2022.

2. Hänvisningartillden upphävdaförordningenskaansessom hänvisningartillden här förordningenoch läsasi
enlighetmed jämförelsetabelleni bilagaX.

Artikel105

Ikraftträdande

1. Dennaförordningträderikraftdentjugondedagenefterdetattdenharoffentliggjortsi Europeiskaunionensofficiella
tidning.

2. Denna förordningskatillämpasfrån och med den 1augusti2022, med undantag för artiklarna92, 93 och 103,
som skatillämpasfrån och med den 22 juli2019.

Denna förordningär tillalladelarbindandeoch direkttillämpligi medlemsstaternai enlighet
med fördragen.

Utfärdadi Luxemburgden 25juni 2019.

På rådetsvägnar

A.ANTON

Ordf�rande
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BILAGA I

INTYGSOMSKAUTFÄRDASAVDOMSTOLENEFTERETTAVGÖRANDEOM VÄGRANATTÅTERLÄMNAETTBARNTILLEN
ANNAN MEDLEMSSTATSOM ENBARTGRUNDARSIG PÅ ARTIKEL13 FÖRSTASTYCKETB ELLERARTIKEL13 ANDRASTYCKET,

ELLERBÅDA,I 1980 ÅRSHAAGKONVENTION( 1)

(Artikel29.2 i rådets förordning (EU)2019/1111 (2))

Informationtillde personersom mottar detta intygi enlighetmed artikel 29.5 i förordningen

Om, vidden tidpunkt för avgörandetom vägranatt återlämnabarnet,angiveti punkt 3, ingaförfarandenom
vårdnadeni sakännu har påbörjatsi den medlemsstatdär barnet hadehemvistomedelbartföredet olovligabort -
förandetellerkvarhållandet,kan du väckatalan viden domstol i den statengenom en ansökanom vårdnadi enlighet
med artikel 29.5 i förordningen.

Om talanväcksviddomstoleninom tre månader från underrättelsenavavgörandetom vägranatt återlämnabarnet,
kommer ett avgörandeom vårdnadeni saksom är följdenavdet förfarandetoch som medföratt barnet ska
återlämnastillden medlemsstatenatt varaverkställbarti en annan medlemsstati enlighetmed artikel 29.6 i för -
ordningen,utan att något särskiltförfarandekrävsoch utan att det finnsnågon möjlighetatt invändamot att det
erkänns,såvidainte och i den mån som sådanoförenlighetmed ett avgörandesom avsesi artikel 50 i förordningen
konstateras,under förutsättningatt ett sådant intygi enlighetmed artikel 47 har utfärdatsför avgörandet.Om talan
väcksviddomstolen efterutgångenavde tre månadernaellerom villkorenför att utfärdaett intygi enlighetmed
artikel 47 i förordningeninte är uppfylldakommer det efterföljandeavgörandeti sakom vårdnadenerkännasoch
verkställasi andra medlemsstateri enlighetmed kapitelIVavsnitt1 i förordningen.

Denpart som väckertalanviddomstolen i den medlemsstatdär barnet hadehemvistomedelbartföredet olovliga
bortförandetellerkvarhållandetskage in följandehandlingartillden domstolen:

a)Enkopiaavavgörandetomvägranattåterlämnabarnet.

b)Dettaintyg.

c)Itillämpligafallenutskrift,ensammanfattningellerettprotokollfrånförhandlingarnaienlighetmedpunkt4.1.

Informationtillden domstol som mottar detta intygi enlighetmed artikel 29.3 i förordningen( 3)

Dettaintyghar utfärdatseftersomdet/debarn som angesi punkt 5 olovligenbortfördesellerkvarhöllsi den medlems -
stat där den domstol som utfärdardet här intygetär belägen.Talanom återlämnandeavbarnet/barnenhar väcktsi
enlighetmed 1980 års Haagkonventioneftersomden person som angesi punkt 6.1 hävdadeatt barnets/barnens
bortförandeellerkvarhållandestredmot vårdnadensamt att gemensamellerensam vårdnadvid tidpunkten för
bortförandetellerkvarhållandetantingen utövadesellerskulleha utövatsom inte bortförandetellerkvarhållandeti
enlighetmed 1980 års Haagkonventionhadeägt rum. Dennadomstol har vägratåterlämnandeavett ellerfleraavde
barnsomförfarandetgällergrundatenbartpåartikel13förstastycketbellerartikel13andrastycket,ellerbåda,i
1980 års Haagkonvention.

Om ett förfarandeom vårdnadeni sakredan pågåri den medlemsstatdär barnet hadehemvistomedelbartföre det
olovligabortförandetellerkvarhållandet,vidden tidpunkt då denna domstol meddeladesitt avgörande,angiveti punkt
3,omvägranattåterlämnabarnetgrundatenbartpåartikel13förstastycketbellerartikel13andrastycket,eller
båda, i 1980 års Haagkonvention,föreskriverartikel 29.3 i förordningenatt denna domstol,om den har vetskapom
detta förfarande,inom en månad från dagenför avgörandet,tillden domstol där talanväcktsom vårdnadeni sakska
överföraföljandehandlingar,antingendirekt ellerviacentralmyndigheterna:

(1) Haagkonventionen av den 25 oktober 1980 om de civilaaspekterna på internationella bortföranden av barn (nedan kallad 1980 års
Haagkonvention).

(2) Rådetsförordning (EU)2019/1111 av den 25 juni 2019 om behörighet, erkännande och verkställighetav avgöranden i äktenskaps -
mål och mål om föräldraansvar,och om internationella bortföranden av barn (EUTL178, 2.7.2019, s.1) (nedan kallad f�rordningen).

(3) Beträffandefalldär en part i enlighetmed artikel29.5 i förordningen väckertalan om vårdnaden i sak i den medlemsstat där
barnet/barnen hade hemvist omedelbart före det olovligabortförandet ellerkvarhållandetefter det att denna domstol har meddel at
det avgörande som avsesi punkt 3, se avsnittet ”Informationtill de personer som mottar detta intyg i enlighetmed artikel29. 5 i
förordningen”.
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a)Enkopiaavdessavgörandeomvägranattåterlämnabarnet.

b)Dettaintyg.

c) I tillämpligafallen utskrift,en sammanfattningellerett protokoll från förhandlingarnai enlighetmed punkt 4.1
samt allaövrigahandlingarsom denna domstol anservararelevantai enlighetmed punkt 4.2.

Dendomstol vidvilkentalanväcktsom vårdnadeni sakfårvidbehovbegäraatt en part tillhandahålleren översättning
ellertranslitterering,i enlighetmed artikel 91 i förordningen,avavgörandetoch varjeannan handlingsom bifogas
detta intyg(artikel 29.4 i förordningen).

I.DENURSPRUNGSMEDLEMSSTATSOMMEDDELATAVGÖRANDETOMVÄGRANATTÅTERLÄMNABARNET/BAR-
NEN* (4)

Belgien(BE)Bulgarien (BG)Tjeckien(CZ) Tyskland (DE)

Estland(EE)Irland (IE)Grekland (EL)Spanien (ES)

Frankrike(FR)Kroatien (HR)Italien (IT)Cypern (CY)

Lettland(LV)Litauen (LT)Luxemburg (LU)Ungern(HU)

Malta(MT)Nederländerna (NL)Österrike(AT) Polen(PL)

Portugal(PT)Rumänien (RO)Slovenien(SI) Slovakien (SK)

Finland(FI)Sverige (SE)Förenade kungariket (UK)

2. DENDOMSTOLSOMHARMEDDELATAVGÖRANDETOCHSOMUTFÄRDARINTYGET *

2.1 Namn *

2.2 Adress *

2.3 Tfn,fax,e-post *

3. AVGÖRANDE *

3.1 Datum(dd/mm/åååå) *

3.2 Referensnummer *

4. ANDRAHANDLINGAR(SOMFÅRDELASMEDPARTERNA) *

4.1 Enutskrift,ensammanfattningellerettprotokollfrånförhandlingarna *

4.1.1 Ja

4.1.2 Nej

4.2 Andrahandlingardomstolenanservararelevanta * (5)

4.2.1 Ja(ange)

4.2.2 Nej

(4) Fältmarkerademed(*)måstefyllasi.
(5) Fyllsi endast vid tillämpning av artikel29.3 i förordningen.

253



Ds 2020:18Bilaga

L178/54 SV Europeiskaunionensofficiellatidning 2.7.2019

5. BARN( 6) SOMINTESKAÅTERLÄMNASI ENLIGHETMEDAVGÖRANDET *

5.1 Barn1 *

5.1.1 Samtligaefternamn *

5.1.2 Samtligaförnamn *

5.1.3 Födelsedatum(dd/mm/åååå) *

5.1.4 Födelseort(omuppgiftenfinnstillgänglig)

5.1.5 Id-nummerellersocialförsäkringsnummer(itillämpligafalloch om uppgifternafinns tillgängliga)

5.2 Barn2

5.2.1 Samtligaefternamn

5.2.2 Samtligaförnamn

5.2.3 Födelsedatum(dd/mm/åååå)

5.2.4 Födelseort(omuppgiftenfinnstillgänglig)

5.2.5 Id-nummerellersocialförsäkringsnummer(itillämpligafalloch om uppgifternafinns tillgängliga)

5.3 Barn3

5.3.1 Samtligaefternamn

5.3.2 Samtligaförnamn

5.3.3 Födelsedatum(dd/mm/åååå)

5.3.4 Födelseort(omuppgiftenfinnstillgänglig)

5.3.5 Id-nummerellersocialförsäkringsnummer(itillämpligafalloch om uppgifternafinns tillgängliga)

6. PERSONER( 7) SOMBERÖRSAVÅTERLÄMNANDEFÖRFARANDET*

6.1 Personsomansökeromåterlämnandeavbarnet/barnen *

6.1.1 Fysiskperson

6.1.1.1 Samtligaefternamn

6.1.1.2 Samtligaförnamn

6.1.1.3 Födelsedatum(dd/mm/åååå)

6.1.1.4 Födelseort(omuppgiftenfinnstillgänglig)

6.1.1.5 Id-nummerellersocialförsäkringsnummer(itillämpligafallochomuppgifternafinnstillgäng -
liga)

(6) Om det gällerflerän tre barn, bifogaytterligareen sida.
(7) Om detgällerfleräntvåpersoner,bifogaytterligareensida.
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6.1.1.6 Adress(omuppgiftenfinnstillgänglig)

6.1.1.6.1 Ienlighetmedavgörandet........................................................................................... .....................

6.1.1.6.2 Ytterligareinformation(tillexempelomannanaktuelladress)…........................................

6.1.2 Juridiskperson,institutionellerannatorgan

6.1.2.1 Fullständigtnamn

6.1.2.2 Registreringsnummer(itillämpligafallochomuppgiftenfinnstillgänglig)

6.1.2.3 Adress(omuppgiftenfinnstillgänglig)

6.2 Svarande *

6.2.1 Fysiskperson

6.2.1.1 Samtligaefternamn

6.2.1.2 Samtligaförnamn

6.2.1.3 Födelsedatum(dd/mm/åååå)

6.2.1.4 Födelseort(omuppgiftenfinnstillgänglig)

6.2.1.5 Id-nummerellersocialförsäkringsnummer(itillämpligafallochomuppgifternafinnstillgäng -
liga)

6.2.1.6 Adress(omuppgiftenfinnstillgänglig)

6.2.1.6.1 Ienlighetmedavgörandet........................................................................................... .....................

6.2.1.6.2 Ytterligareinformation(tillexempelomannanaktuelladress)…........................................

6.2.2 Juridiskperson,institutionellerannatorgan

6.2.2.1 Fullständigtnamn

6.2.2.2 Registreringsnummer(itillämpligafallochomuppgiftenfinnstillgänglig)

6.2.2.3 Adress(omuppgiftenfinnstillgänglig)

7. AVGÖRANDETOMVÄGRANATTÅTERLÄMNABARNET/BARNEN( 8) TILLENANNANMEDLEMSSTATGRUNDARSIG
ENBARTPÅEN,ELLERPÅBÅDA,AVDEFÖLJANDEBESTÄMMELSERNA *

7.1 Barn1 *

7.1.1 Artikel13förstastycketbi1980årsHaagkonvention

7.1.2 Artikel13andrastycketi1980årsHaagkonvention

7.2 Barn2

7.2.1 Artikel13förstastycketbi1980årsHaagkonvention

7.2.2 Artikel13andrastycketi1980årsHaagkonvention

7.3 Barn3

7.3.1 Artikel13förstastycketbi1980årsHaagkonvention

(8) Om det gällerflerän tre barn, bifogaytterligareen sida.
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7.3.2 Artikel13andrastycketi1980årsHaagkonvention

8. PÅGÅRVIDTIDPUNKTENFÖRAVGÖRANDETENLIGTPUNKT3 FÖRFARANDENOMVÅRDNADENI SAKREDANI
DENMEDLEMSSTATDÄRBARNET/BARNENHADEHEMVISTOMEDELBARTFÖREDETOLOVLIGABORTFÖRANDET
ELLERKVARHÅLLANDET?

8.1 Nej

8.2 Intekäntavdomstolen

8.3 Ja

8.3.1 Domstolvidvilkentalanväcktsomvårdnadenisak

8.3.1.1 Namn

8.3.1.2 Adress(omuppgiftenfinnstillgänglig)

8.3.11.3 Tfn,fax,e-post(omuppgifternafinnstillgängliga)

8.3.2 Referensnummer(omuppgiftenfinnstillgänglig)

8.3.3 Part 1( 9)

8.3.3.1 Fysiskperson

8.3.3.1.1 Samtligaefternamn

8.3.3.1.2 Samtligaförnamn

8.3.3.2 Juridiskperson,institutionellerannatorgan

8.3.3.2.1 Fullständigtnamn

8.3.4 Part2

8.3.4.1 Fysiskperson

8.3.4.1.1 Samtligaefternamn

8.3.4.1.2 Samtligaförnamn

8.3.4.2 Juridiskperson,institutionellerannatorgan

8.3.4.2.1 Fullständigtnamn

8.3.5 Det/deberörda barn( 10) som angesi punkt5:

8.3.5.1 Barn1

8.3.5.2 Barn2

8.3.5.3 Barn3

(9) Om detgällerfleräntvåparter,bifogaytterligareensida.
(10) Om detgällerfleräntre barn,bifogaytterligareensida.
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9. UNDERRÄTTELSEOMAVGÖRANDETOMVÄGRANATTÅTERLÄMNABARNET/BARNENHARSKETTENLIGTFÖL -
JANDETILL:*

9.1 Person1enligtpunkt6.1 *

9.1.1 Nej

9.1.2 Intekäntavdomstolen

9.1.3 Ja

9.1.3.1 Dagendåpersonenunderrättades(dd/mm/åååå)

9.1.3.2 Personenunderrättadesomavgörandetpåföljandespråk:

BGES CS DE ET EL EN FR

GAHRITLVLTHU MT NL

PLPTRO SKSL FISV

9.2 Person2enligtpunkt6.2 *

9.2.1 Nej

9.2.2 Intekäntavdomstolen

9.2.3 Ja

9.2.3.1 Dagendåpersonenunderrättades(dd/mm/åååå)

9.2.3.2 Personenunderrättadesomavgörandetpåföljandespråk:

BGES CS DE ET EL EN FR

GAHRITLVLTHU MT NL

PLPTRO SKSL FISV

10. FÖRKÄNNEDOM:HARÅTGÄRDERVIDTAGITSFÖRATTSÄKERSTÄLLAKONTAKTMELLANBARNET/BARNENOCH
DENPERSONSOMHARANSÖKTOMÅTERLÄMNANDEAVBARNET/BARNENENLIGTARTIKEL27.2 I FÖRORDNING -
EN?

10.1 Nej

10.2 Ja

10.2.1 Om ja,bifogaen kopiaelleren sammanfattningav avgörandet.

Om ytterligarebladbifogats,angeantaletsidor:…

Utfärdati …,den (dd/mm/åååå)

Namnteckningoch/ellerstämpel
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BILAGA II

INTYGOMAVGÖRANDENI ÄKTENSKAPSMÅL

(Artikel36.1 a i rådets förordning (EU)2019/1111 (1))

VIKTIGT

Skapå ansökanavnågon avparterna utfärdasför ett avgörandeom beviljandeaväktenskapsskillnad,hemskillnadeller
annulleringaväktenskapavden domstol i ursprungsmedlemsstatensom meddelatskommissionenenligtartikel 103 i
förordningen.

1. URSPRUNGSMEDLEMSSTAT * (2)

Belgien(BE)Bulgarien (BG)Tjeckien(CZ) Tyskland (DE)

Estland(EE)Irland (IE)Grekland (EL)Spanien (ES)

Frankrike(FR)Kroatien (HR)Italien (IT)Cypern (CY)

Lettland(LV)Litauen (LT)Luxemburg (LU)Ungern(HU)

Malta(MT)Nederländerna (NL)Österrike(AT) Polen(PL)

Portugal(PT)Rumänien (RO)Slovenien(SI) Slovakien (SK)

Finland(FI)Sverige (SE)Förenade kungariket (UK)

2. DOMSTOLSOMUTFÄRDARINTYGET *

2.1 Namn *

2.2 Adress *

2.3 Tfn,fax,e-post *

3. DOMSTOLSOMHARMEDDELATAVGÖRANDET(omannan)

3.1 Namn

3.2 Adress

4. AVGÖRANDE *

4.1 Datum(dd/mm/åååå) *

4.2 Referensnummer *

4.3 Typavavgörande *

4.3.1 Äktenskapsskillnad

4.3.2 Annulleringaväktenskap

4.3.3 Hemskillnad

(1) Rådetsförordning (EU)2019/1111 av den 25 juni 2019 om behörighet, erkännande och verkställighetav avgöranden i äktenskaps -
mål och mål om föräldraansvar,och om internationella bortföranden av barn (EUTL178, 2.7.2019, s.1) (nedan kallad f�rordningen).

(2) Fältmarkerademed(*)måstefyllasi.
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5. ÄKTENSKAP *

5.1 Makar *

5.1.1

5.1.1.1 Samtligaefternamn *

5.1.1.2 Samtligaförnamn *

5.1.1.3 Födelsedatum(dd/mm/åååå) *

5.1.1.4 Födelseort

5.1.1.5 Id-nummerellersocialförsäkringsnummer(itillämpligafallochomuppgifternafinnstillgäng -
liga)

5.1.1.6 Adress(omuppgiftenfinnstillgänglig)

5.1.1.6.1 Ienlighetmedavgörandet........................................................................................... .....................

5.1.1.6.2 Ytterligareinformation(tillexempelomannanaktuelladress)...............................................

5.1.2

5.1.2.1 Samtligaefternamn *

5.1.2.2 Samtligaförnamn *

5.1.2.3 Födelsedatum(dd/mm/åååå) *

5.1.2.4 Födelseort

5.1.2.5 Id-nummerellersocialförsäkringsnummer(itillämpligafallochomuppgifternafinnstillgäng -
liga)

5.1.2.6 Adress(omuppgiftenfinnstillgänglig)

5.1.2.6.1 Ienlighetmedavgörandet........................................................................................... .....................

5.1.2.6.2 Ytterligareinformation(tillexempelomannanaktuelladress).............................................

5.2 Datum,landochortförvigsel *

5.2.1 Datum(dd/mm/åååå) *

5.2.2 Land *

5.2.3 Ort(omuppgiftenfinnstillgänglig)
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6. MEDDELADESAVGÖRANDETINÅGONSUTEVARO? *

6.1 Nej

6.2 Ja

6.2.1 Partsomuteblivitenligtpunkt…(fylli)

6.2.2 Harpartendelgettsstämningsansökanellerlikvärdighandling?

6.2.2.1 Nej

6.2.2.2 Intekäntavdomstolen

6.2.2.3 Ja

6.2.2.3.1 Delgivningsdatum(dd/mm/åååå)

7. KANAVGÖRANDETÖVERKLAGASENLIGTLAGENIURSPRUNGSMEDLEMSSTATEN? *

7.1 Nej

7.2 Ja

8. DATUMDÅ AVGÖRANDETVINNERLAGAKRAFTI DENMEDLEMSSTATDÄRDETMEDDELADES(dd/mm/åååå) *

9. NAMNPÅDEN/DEPART(ER)SOMFÅTTRÄTTSHJÄLPI ENLIGHETMEDARTIKEL74.1 I FÖRORDNINGEN

9.1 Part(er)

9.1.1 enligtpunkt5.1.1.

9.1.2 enligtpunkt5.1.2.

10. KOSTNADER( 3)

10.1 Avgörandettäckerävenfrågorom föräldraansvar,och informationenom kostnadersom hänför sigtill
förfarandensom omfattasavdennaförordningangesendast i det intygsom rör avgörandeni mål om
föräldraansvar.

10.2 Ienlighetmedavgörandet ska( 4)

.................................................................................(samtliga efternamn)

.................................................................................(samtliga förnamn)

(3) Denna punkt omfattar även falldär beslut om kostnaderna fattas i ett separat avgörande.Det faktum att kostnaderna ännu inte har
fastställtsbör inte i sighindra domstolen från att utfärda intyget om en part villansöka om erkännande av avgörandet i sak.

(4) Om flerän en part har ålagtsatt betala kostnaderna, bifogaytterligareen sida.
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betala

.................................................................................(samtliga efternamn)

.................................................................................(samtliga förnamn)

följandebelopp .......................................................

euro (EUR)bulgariska lev (BGN)kroatiska kuna (HRK)

tjeckiskakoruna (CZK) ungerska forint (HUF)polska zloty (PLN)

pund sterling(GBP) rumänska leu (RON)svenska kronor (SEK)

annan (angeISO-kod):

10.3 Ytterligareinformationsomkanvaraavbetydelse(tillexempelfastbeloppellerprocent,utdömdränta,delade
kostnader,om flerän en part har ålagtsatt betalakostnaderna,huruvidahelabeloppet fårkrävasin från vem
som helstavparterna):

.......................................................

Utfärdati …,den (dd/mm/åååå)

Namnteckningoch/ellerstämpel

261



Ds 2020:18Bilaga

L178/62 SV Europeiskaunionensofficiellatidning 2.7.2019

BILAGA III

INTYGOMAVGÖRANDENI MÅLOMFÖRÄLDRAANSVAR

(Artikel36.1 b i rådets förordning (EU)2019/1111 (1)

VIKTIGT

Skapå ansökanavnågon avparterna utfärdasför ett avgörandei mål om föräldraansvaravden domstol i ursprungs -
medlemsstatensom meddelatskommissionenenligtartikel 103 i förordningen.

1. URSPRUNGSMEDLEMSSTAT * (2)

Belgien(BE)Bulgarien (BG)Tjeckien(CZ) Tyskland (DE)

Estland(EE)Irland (IE)Grekland (EL)Spanien (ES)

Frankrike(FR)Kroatien (HR)Italien (IT)Cypern (CY)

Lettland(LV)Litauen (LT)Luxemburg (LU)Ungern(HU)

Malta(MT)Nederländerna (NL)Österrike(AT) Polen(PL)

Portugal(PT)Rumänien (RO)Slovenien(SI) Slovakien (SK)

Finland(FI)Sverige (SE)Förenade kungariket (UK)

2. DOMSTOLSOMUTFÄRDARINTYGET

2.1 Namn *

2.2 Adress *

2.3 Tfn,fax,e-post *

3. DOMSTOLSOMHARMEDDELATAVGÖRANDET(omannan)

3.1 Namn

3.2 Adress

4. AVGÖRANDE *

4.1 Datum(dd/mm/åååå) *

4.2 Referensnummer *

5. BARN( 3) SOMOMFATTASAVAVGÖRANDET *

5.1 Barn1 *

5.1.1 Samtligaefternamn *

5.1.2 Samtligaförnamn *

(1) Rådetsförordning (EU)2019/1111 av den 25 juni 2019 om behörighet, erkännande och verkställighetav avgöranden i äktenskaps -
mål och mål om föräldraansvar,och om internationella bortföranden av barn (EUTL178, 2.7.2019, s.1) (nedan kallad f�rordningen).

(2) Fältmarkerademed(*)måstefyllasi.
(3) Om det gällerflerän tre barn, bifogaytterligareen sida.
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5.1.3 Födelsedatum(dd/mm/åååå) *

5.1.4 Födelseort(omuppgiftenfinnstillgänglig)

5.1.5 Id-nummerellersocialförsäkringsnummer(itillämpligafalloch om uppgifternafinns tillgängliga)

5.2 Barn2

5.2.1 Samtligaefternamn

5.2.2 Samtligaförnamn

5.2.3 Födelsedatum(dd/mm/åååå)

5.2.4 Födelseort(omuppgiftenfinnstillgänglig)

5.2.5 Id-nummerellersocialförsäkringsnummer(itillämpligafalloch om uppgifternafinns tillgängliga)

5.3 Barn3

5.3.1 Samtligaefternamn

5.3.2 Samtligaförnamn

5.3.3 Födelsedatum(dd/mm/åååå)

5.3.4 Födelseort(omuppgiftenfinnstillgänglig)

5.3.5 Id-nummerellersocialförsäkringsnummer(itillämpligafalloch om uppgifternafinns tillgängliga)

6. VÅRDNAD( 4)

6.1 Vårdnadsomharanförtrottsienlighetmed avgörandet( 5)

.................................................................................

6.2 Hartillerkänts följandepart(er)( 6)

6.2.1 Part1

6.2.1.1 Fysiskperson

6.2.1.1.1 Samtligaefternamn

6.2.1.1.2 Samtligaförnamn

6.2.1.1.3 Födelsedatum(dd/mm/åååå)

6.2.1.1.4 Födelseort(omuppgiftenfinnstillgänglig)

(4) Vänligenobserveraatt termen vårdnaddefinierasi artikel2.2.9 i förordningen.
(5) Kopierainberörd delavbeslutet.
(6) Om detgällerfleräntvåparter,bifogaytterligareensida.
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6.2.1.1.5 Id-nummerellersocialförsäkringsnummer(itillämpligafallochomuppgifternafinns
tillgängliga)

6.2.1.1.6 Adress(omuppgiftenfinnstillgänglig)

6.2.1.1.6.1 Ienlighetmedavgörandet....................................................................................................

6.2.1.1.6.2 Ytterligareinformation(tillexempelomannanaktuelladress).................................

6.2.1.2 Juridiskperson,institutionellerannatorgan

6.2.1.2.1 Fullständigtnamn

6.2.1.2.2 Registreringsnummer(itillämpligafallochomuppgiftenfinnstillgänglig)

6.2.1.2.3 Adress(omuppgiftenfinnstillgänglig)

6.2.2 Part2

6.2.2.1 Fysiskperson

6.2.2.1.1 Samtligaefternamn

6.2.2.1.2 Samtligaförnamn

6.2.2.1.3 Födelsedatum(dd/mm/åååå)

6.2.2.1.4 Födelseort(omuppgiftenfinnstillgänglig)

6.2.2.1.5 Id-nummerellersocialförsäkringsnummer(itillämpligafallochomuppgifternafinns
tillgängliga)

6.2.2.1.6 Adress(omuppgiftenfinnstillgänglig)

6.2.2.1.6.1 Ienlighetmedavgörandet....................................................................................................

6.2.2.1.6.2 Ytterligareinformation(tillexempelomannanaktuelladress).................................

6.2.2.2 Juridiskperson,institutionellerannatorgan

6.2.2.2.1 Fullständigtnamn

6.2.2.2.2 Registreringsnummer(itillämpligafallochomuppgiftenfinnstillgänglig)

6.2.2.2.3 Adress(omuppgiftenfinnstillgänglig)

6.3 Avgörandetmedföröverlämnandeavbarnet/barnen

6.3.1 Nej
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6.3.2 Ja

6.3.2.1 Närmareuppgifteromöverlämnandetsomärrelevantaförverkställighetomdeinteredan
angettsunder punkt 6.1 (tillexempelvemöverlämnandetskertill,vilketbarn/vilkabarn som
avsessamt om det rör sigom återkommandeöverlämnandenellerett enda)

..............................................................................................................................................................................

7. UMGÄNGE

7.1 Umgängebeviljatienlighetmed avgörandet( 7)

.................................................................................

7.2 Har beviljatsföljandepart(er)( 8)

7.2.1 Part1

7.2.1.1 Samtligaefternamn

7.2.1.2 Samtligaförnamn

7.2.1.3 Födelsedatum(dd/mm/åååå)

7.2.1.4 Födelseort(omuppgiftenfinnstillgänglig)

7.2.1.5 Id-nummerellersocialförsäkringsnummer(itillämpligafallochomuppgifternafinnstillgäng -
liga)

7.2.1.6 Adress(omuppgiftenfinnstillgänglig)

7.2.1.6.1 Ienlighetmedavgörande............................................................................................ ......................

7.2.1.6.2 Ytterligareinformation(tillexempelomannanaktuelladress)...............................................

7.2.2 Part2

7.2.2.1 Samtligaefternamn

7.2.2.2 Samtligaförnamn

7.2.2.3 Födelsedatum(dd/mm/åååå)

7.2.2.4 Födelseort(omuppgiftenfinnstillgänglig)

7.2.2.5 Id-nummerellersocialförsäkringsnummer(itillämpligafallochomuppgifternafinnstillgäng -
liga)

7.2.2.6 Adress(omuppgiftenfinnstillgänglig)

7.2.2.6.1 Ienlighetmedavgörande............................................................................................ ......................

(7) Kopierainberörd delavbeslutet.
(8) Om detgällerfleräntvåparter,bifogaytterligareensida.
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7.2.2.6.2 Ytterligareinformation(tillexempelomannanaktuelladress)...............................................

7.3 Avgörandetmedföröverlämnandeavbarnet/barnen

7.3.1 Nej

7.3.2 Ja

7.3.2.1 Närmareuppgifterom överlämnandetsom är relevantaom de inte redanangettsunder
punkt 7.1 (tillexempelvemöverlämnandetskertill,vilketbarn/vilkabarn som avsessamt om
det rör sigom återkommandeöverlämnandenellerett enda)

.................................................................................

8. ANDRARÄTTIGHETERIFRÅGOROMFÖRÄLDRAANSVAR

8.1 Rättighet(er)ienlighetmed avgörandet( 9)

.................................................................................

8.2 Hartillerkänts följandepart(er)( 10)

8.2.1 Part1

8.2.1.1 Fysiskperson

8.2.1.1.1 Samtligaefternamn

8.2.1.1.2 Samtligaförnamn

8.2.1.1.3 Födelsedatum(dd/mm/åååå)

8.2.1.1.4 Födelseort(omuppgiftenfinnstillgänglig)

8.2.1.1.5 Id-nummerellersocialförsäkringsnummer(itillämpligafallochomuppgifternafinns
tillgängliga)

8.2.1.1.6 Adress(omuppgiftenfinnstillgänglig)

8.2.1.1.6.1 Ienlighetmedavgörandet....................................................................................................

8.2.1.1.6.2 Ytterligareinformation(tillexempelomannanaktuelladress).................................

8.2.1.2 Juridiskperson,institutionellerannatorgan

8.2.1.2.1 Fullständigtnamn

8.2.1.2.2 Registreringsnummer(itillämpligafallochomuppgiftenfinnstillgänglig)

8.2.1.2.3 Adress(omuppgiftenfinnstillgänglig)

(9) Kopierainberörd delavbeslutet.
(10) Om detgällerfleräntvåparter,bifogaytterligareensida.
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8.2.2 Part2

8.2.2.1 Fysiskperson

8.2.2.1.1 Samtligaefternamn

8.2.2.1.2 Samtligaförnamn

8.2.2.1.3 Födelsedatum(dd/mm/åååå)

8.2.2.1.4 Födelseort(omuppgiftenfinnstillgänglig)

8.2.2.1.5 Id-nummerellersocialförsäkringsnummer(itillämpligafallochomuppgifternafinns
tillgängliga)

8.2.2.1.6 Adress(omuppgiftenfinnstillgänglig)

8.2.2.1.6.1 Ienlighetmedavgörandet....................................................................................................

8.2.2.1.6.2 Ytterligareinformation(tillexempelomannanaktuelladress).................................

8.2.2.2 Juridiskperson,institutionellerannatorgan

8.2.2.2.1 Fullständigtnamn

8.2.2.2.2 Registreringsnummer(itillämpligafallochomuppgiftenfinnstillgänglig)

8.2.2.2.3 Adress(omuppgiftenfinnstillgänglig)

8.3 Avgörandetmedföröverlämnandeavbarnet/barnen

8.3.1 Nej

8.3.2 Ja

8.3.2.1 Närmareuppgifteromöverlämnandetsomärrelevantaförverkställighetomdeinteredan
angettsunder punkt 8.1 (tillexempelvemöverlämnandetskertill,vilketbarn/vilkabarn som
avsessamt om det rör sigom återkommandeöverlämnandenellerett enda)

.................................................................................

9. BESLUTASDETOMINTERIMISTISK(A)ÅTGÄRD(ER),DÄRIBLANDSÄKERHETSÅTGÄRD(ER),IAVGÖRANDET? *

9.1 Nej

9.2 Ja

9.2.1 Beskrivningavden beslutadeåtgärden/debeslutadeåtgärderna( 11)

.................................................................................

(11) Kopierainberörd delavbeslutet.
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10. KANAVGÖRANDETÖVERKLAGASENLIGTLAGENIURSPRUNGSMEDLEMSSTATEN? *

10.1 Nej

10.2 Ja

11. ÄRAVGÖRANDETVERKSTÄLLBARTIURSPRUNGSMEDLEMSSTATEN? *

11.1 Avseendevårdnadienlighetmedpunkt6

11.1.1 Nej

11.1.1.1 Avgörandetinbegriperintenågonverkställbarförpliktelse(itillämpligafall).

11.1.2 Ja,utannågrabegränsningar(angedetdatum(dd/mm/åååå)dåavgörandetblevverkställbart):
…/…/……

11.1.3 Ja,menbaragentemotden part( 12) som angesi punkt ............................................................(fylli)

11.1.3.1 Angedetdatum(dd/mm/åååå)dåavgörandetblevverkställbartgentemotdennapart:
…/…/……

11.1.4 Ja,menendastföljandedel(ar)avavgörandet(ange)......................................................................... .......

11.1.4.1 Angedet datum (dd/mm/åååå)då denna del/dessadelaravavgörandetblevverkställbar/verk -
ställbara:…/…/……

11.2 Avseendeumgängeienlighetmedpunkt7

11.2.1 Nej

11.2.1.1 Avgörandetinbegriperintenågonverkställbarförpliktelse(itillämpligafall).

11.2.2 Ja,utannågrabegränsningar(angedetdatum(dd/mm/åååå)dåavgörandetblevverkställbart):
…/…/……

11.2.3 Ja,menbaragentemotden part( 13) som angesi punkt ............................................................(fylli)

11.2.3.1 Angedetdatum(dd/mm/åååå)dåavgörandetblevverkställbartgentemotdennapart:
…/…/……

11.2.4 Ja,menendastföljandedel(ar)avavgörandet(ange)......................................................................... .......

11.2.4.1 Angedet datum (dd/mm/åååå)då denna del/dessadelaravavgörandetblevverkställbar/verk -
ställbara:…/…/……

11.3 Avseendeandra rättigheteri frågorom föräldraansvari enlighetmed punkt8

11.3.1 Nej

(12) Om detgällerfleränenpart,bifogaytterligareensida.
(13) Om detgällerfleränenpart,bifogaytterligareensida.
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11.3.1.1 Avgörandetinbegriperintenågonverkställbarförpliktelse(itillämpligafall).

11.3.2 Ja,utannågrabegränsningar(angedetdatum(dd/mm/åååå)dåavgörandetblevverkställbart):
…/…/……

11.3.3 Ja,menbaragentemotden part( 14) som angesi punkt ............................................................(fylli)

11.3.3.1 Angedetdatum(dd/mm/åååå)dåavgörandetblevverkställbartgentemotdennapart:
…/…/……

11.3.4 Ja,menendastföljandedel(ar)avavgörandet(ange)......................................................................... .......

11.3.4.1 Angedet datum (dd/mm/åååå)då denna del/dessadelaravavgörandetblevverkställbar/verk -
ställbara:…/…/……

12. HARAVGÖRANDETFRÅNOCHMEDDAGENFÖRUTFÄRDANDETAVDETTAINTYGDELGETTSDENPART/DE
PARTER(15) GENTEMOTVILKEN/VILKAVERKSTÄLLIGHETBEGÄRS? *

12.1 Denpart som angesi punkt ........................................................................................................................................(fylli)

12.1.1 Nej

12.1.2 Intekäntavdomstolen

12.1.3 Ja

12.1.3.1 Delgivningsdatum(dd/mm/åååå)

12.1.3.2 Avgörandetdelgavspåföljandespråk:

BGES CS DE ET

ELENFRGAHR

ITLVLTHU MT

NLPLPTROSK

SLFI SV

12.2 Denpart som angesi punkt ........................................................................................................................................(fylli)

12.2.1 Nej

12.2.2 Intekäntavdomstolen

12.2.3 Ja

12.2.3.1 Delgivningsdatum(dd/mm/åååå)

(14) Om detgällerfleränenpart,bifogaytterligareensida.
(15) Om detgällerflerän tvåparter,bifogaytterligareensida.
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12.2.3.2 Avgörandetdelgavspåföljandespråk(ettellerflera):

BG

EL

IT

NL

SL

ES

EN

LV

PL

FI

CS

FR

LT

PT

SV

DE

GA

HU

RO

ET

HR

MT

SK

13.

13.1

13.2

MEDDELADESAVGÖRANDETINÅGONSUTEVARO? *

Nej

Ja

13.2.1 Part(er)somuteblivit( 16)enligtpunkt ....................................................................................................(fylli)

13.2.2 Harpartendelgettsstämningsansökanellerlikvärdighandling?

13.2.2.1 Nej

13.2.2.2 Intekäntavdomstolen

13.2.2.3 Ja

13.2.2.3.1 Delgivningsdatum(dd/mm/åååå)

14.

14.1

DET/DEBARN( 17) SOMANGESI PUNKT5 VARI STÅNDATTBILDAEGNAÅSIKTER *

Detbarnsomangesipunkt5.1

14.1.1 Ja(fyllisåfallipunkt15)

14.1.2 Nej

14.2 Detbarnsomangesipunkt5.2

14.2.1 Ja(fyllisåfallipunkt15)

14.2.2 Nej

14.3 Detbarnsomangesipunkt5.3

14.3.1 Ja(fyllisåfallipunkt15)

14.3.2 Nej

SV

(16) Om detgällerfleränenpart,bifogaytterligareensida.
(17) Om det gällerflerän tre barn, bifogaytterligareen sida.

270



Ds 2020:18 Bilaga

2.7.2019 SV Europeiskaunionens officiellatidningL 178/71

15. HARDET/DEBARNSOMVARISTÅNDATTBILDAEGNAÅSIKTERI ENLIGHETMEDPUNKT14 GETTSENVERKLIG
OCHFAKTISKMÖJLIGHETATTUTTRYCKASINAÅSIKTERI ENLIGHETMEDARTIKEL21 I FÖRORDNINGEN?

15.1 Detbarnsomangesipunkt5.1

15.1.1 Ja

15.1.2 Nej,avföljandeskäl:.................................................................................

15.2 Detbarnsomangesipunkt5.2

15.2.1 Ja

15.2.2 Nej,avföljandeskäl:.................................................................................

15.3 Detbarnsomangesipunkt5.3

15.3.1 Ja

15.3.2 Nej,avföljandeskäl:.................................................................................

16. NAMN PÅDEN/DEPART(ER)( 18) SOMFÅTTRÄTTSHJÄLPI ENLIGHETMEDARTIKEL74.1 I FÖRORDNINGEN

16.1 Part(er)

16.1.1 Enligtpunkt................................................................................................................. .............................(fylli)

16.1.2 Enligtpunkt................................................................................................................. .............................(fylli)

17. KOSTNADER( 19)

17.1 Avgörandetomfattarävenäktenskapsfrågorochinformationenomkostnadersomhänförsigtillförfaran -
den som omfattasavdenna förordningangesendast i detta intyg.

17.2 Ienlighetmedavgörandet ska( 20)

.................................................................................(samtliga efternamn)

.................................................................................(samtliga förnamn)

betala

.................................................................................(samtliga efternamn)

.................................................................................(samtliga förnamn)

följandebelopp .......................................................

(18) Om detgällerflerän tvåparter,bifogaytterligareensida.
(19) Denna punkt omfattar även falldär beslut om kostnaderna fattas i ett separat avgörande.Det faktum att kostnaderna ännu inte har

fastställtsbör inte i sighindra domstolen från att utfärda intyget om en part villansöka om erkännande ellerverkställighet av
avgörandet i sak.

(20) Om fler än en part har ålagtsatt betalakostnaderna, bifogaytterligareen sida.
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euro (EUR)bulgariska lev (BGN)kroatiska kuna (HRK)

tjeckiskakoruna (CZK) ungerska forint (HUF)polska zloty (PLN)

pund sterling(GBP) rumänska leu (RON)svenska kronor (SEK)

annan (angeISO-kod):

17.3 Ytterligareinformationsomkanvaraavbetydelse(tillexempelfastbeloppellerprocent,utdömdränta,delade
kostnader,om flerän en part har ålagtsatt betalakostnaderna,huruvidahelabeloppet fårkrävasin från vem
som helstavparterna):

.................................................................................

Utfärdati …,den (dd/mm/åååå)

Namnteckningoch/ellerstämpel
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BILAGA IV

INTYGOMAVGÖRANDENENLIGTVILKAETTBARNSKAÅTERLÄMNASTILLENANNANMEDLEMSSTATI ENLIGHETMED1980
ÅRSHAAGKONVENTION( 1) OCH EVENTUELLAKOMPLETTERANDEINTERIMISTISKAÅTGÄRDER,DÄRIBLAND

SÄKERHETSÅTGÄRDER,SOMVIDTAGITSI ENLIGHETMEDARTIKEL27.5 I FÖRORDNINGEN

(Artikel36.1 c i rådets förordning (EU)2019/1111 (2))

VIKTIGT

Skapå ansökanavnågon avparterna utfärdasavden domstol i ursprungsmedlemsstatenför ett avgörandeom
återlämnandeoch som meddelatskommissionenenligtartikel 103 i förordningen,om avgörandetom återlämnande
behöververkställasi en annan medlemsstatpå grund avytterligareett bortförandeavbarnet/barnenefterdet att
återlämnandebeslutatsellerom avgörandetom återlämnandeinnehålleren interimistiskåtgärd,tillexempelen
säkerhetsåtgärd,som grundaspå artikel 27.5 i förordningenför att skyddabarnet från den allvarligarisksom avses
i artikel 13 förstastycketb i 1980 års Haagkonvention.

1. URSPRUNGSMEDLEMSTATFÖRAVGÖRANDETOMÅTERLÄMNANDEAVBARNET/BARNEN * (3)

Belgien(BE)Bulgarien (BG)Tjeckien(CZ) Tyskland (DE)

Estland(EE)Irland (IE)Grekland (EL)Spanien (ES)

Frankrike(FR)Kroatien (HR)Italien (IT)Cypern (CY)

Lettland(LV)Litauen (LT)Luxemburg (LU)Ungern(HU)

Malta(MT)Nederländerna (NL)Österrike(AT) Polen(PL)

Portugal(PT)Rumänien (RO)Slovenien(SI) Slovakien (SK)

Finland(FI)Sverige (SE)Förenade kungariket (UK)

2. DOMSTOLSOMUTFÄRDARINTYGET

2.1 Namn *

2.2 Adress *

2.3 Tfn,fax,e-post *

3. DOMSTOLSOMHARMEDDELATAVGÖRANDET(omannan)

3.1 Namn

3.2 Adress

4. AVGÖRANDE *

4.1 Datum(dd/mm/åååå) *

4.2 Referensnummer *

(1) Haagkonventionen av den 25 oktober 1980 om de civilaaspekterna på internationella bortföranden av barn (nedan kallad 1980 års
Haagkonvention).

(2) Rådetsförordning (EU)2019/1111 av den 25 juni 2019 om behörighet, erkännande och verkställighetav avgöranden i äktenskaps -
mål och mål om föräldraansvar,och om internationella bortföranden av barn (EUTL178, 2.7.2019, s.1) (nedan kallad f�rordningen).

(3) Fältmarkerademed(*)måstefyllasi.
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5. BARN( 4) SOMSKAÅTERLÄMNASI ENLIGHETMEDAVGÖRANDET *

5.1 Barn1 *

5.1.1 Samtligaefternamn *

5.1.2 Samtligaförnamn *

5.1.3 Födelsedatum(dd/mm/åååå) *

5.1.4 Födelseort(omuppgiftenfinnstillgänglig)

5.1.5 Id-nummerellersocialförsäkringsnummer(itillämpligafalloch om uppgifternafinns tillgängliga)

5.2 Barn2

5.2.1 Samtligaefternamn

5.2.2 Samtligaförnamn

5.2.3 Födelsedatum(dd/mm/åååå)

5.2.4 Födelseort(omuppgiftenfinnstillgänglig)

5.2.5 Id-nummerellersocialförsäkringsnummer(itillämpligafalloch om uppgifternafinns tillgängliga)

5.3 Barn3

5.3.1 Samtligaefternamn

5.3.2 Samtligaförnamn

5.3.3 Födelsedatum(dd/mm/åååå)

5.3.4 Födelseort(omuppgiftenfinnstillgänglig)

5.3.5 Id-nummerellersocialförsäkringsnummer(itillämpligafalloch om uppgifternafinns tillgängliga)

6. MEDLEMSSTATTILLVILKENBARNET/BARNENBÖRÅTERLÄMNASIENLIGHETMEDAVGÖRANDET *

Belgien(BE)Bulgarien (BG)Tjeckien(CZ) Tyskland (DE)

Estland(EE)Irland (IE)Grekland (EL)Spanien (ES)

Frankrike(FR)Kroatien (HR)Italien (IT)Cypern (CY)

Lettland(LV)Litauen (LT)Luxemburg (LU)Ungern(HU)

Malta(MT)Nederländerna (NL)Österrike(AT) Polen(PL)

Portugal(PT)Rumänien (RO)Slovenien(SI) Slovakien (SK)

Finland(FI)Sverige (SE)Förenade kungariket (UK)

(4) Om det gällerflerän tre barn, bifogaytterligareen sida.
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7. OMOCH I DEN MÅNDETANGESI AVGÖRANDETSKABARNET/BARNENÅTERLÄMNASTILL( 5)

7.1 Part1

7.1.1 Fysiskperson

7.1.1.1 Samtligaefternamn

7.1.1.2 Samtligaförnamn

7.1.1.3 Födelsedatum(dd/mm/åååå)

7.1.1.4 Födelseort(omuppgiftenfinnstillgänglig)

7.1.1.5 Id-nummerellersocialförsäkringsnummer(itillämpligafallochomuppgifternafinnstillgäng -
liga):

7.1.1.6 Adress(omuppgiftenfinnstillgänglig)

7.1.1.6.1 Ienlighetmedavgörandet.................................................................................

7.1.1.6.2 Ytterligareinformation(tillexempelomannanaktuelladress)...............................................

7.1.2 Juridiskperson,institutionellerannatorgan

7.1.2.1 Fullständigtnamn

7.1.2.2 Registreringsnummer(itillämpligafallochomuppgiftenfinnstillgänglig)

7.1.2.3 Adress(omuppgiftenfinnstillgänglig)

7.2 Part2

7.2.1 Fysiskperson

7.2.1.1 Samtligaefternamn

7.2.1.2 Samtligaförnamn

7.2.1.3 Födelsedatum(dd/mm/åååå)

7.2.1.4 Födelseort(omuppgiftenfinnstillgänglig)

7.2.1.5 Id-nummerellersocialförsäkringsnummer(itillämpligafallochomuppgifternafinnstillgäng -
liga)

7.2.1.6 Adress(omuppgiftenfinnstillgänglig)

7.2.1.6.1 Ienlighetmedavgörandet.................................................................................

(5) Om detgällerfleräntvåparter,bifogaytterligareensida.
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7.2.1.6.2 Ytterligareinformation(tillexempelomannanaktuelladress)...............................................

7.2.2 Juridiskperson,institutionellerannatorgan

7.2.2.1 Fullständigtnamn

7.2.2.2 Registreringsnummer(itillämpligafallochomuppgiftenfinnstillgänglig)

7.2.2.3 Adress(omuppgiftenfinnstillgänglig)

8. PRAKTISKAARRANGEMANGFÖRÅTERLÄMNANDET(OMOCHI DENMÅNDETTAANGESI AVGÖRANDET)( 6)

.................................................................................

9. OMFATTARAVGÖRANDETENELLERFLERAINTERIMISTISKAÅTGÄRDER,DÄRIBLANDSÄKERHETSÅTGÄRDER,SOM
GRUNDASPÅARTIKEL27.5 I FÖRORDNINGENFÖRATTSKYDDABARNETFRÅNDENALLVARLIGARISKSOM
AVSESI ARTIKEL13 FÖRSTASTYCKETBI 1980 ÅRSHAAGKONVENTION?

9.1 Nej

9.2 Ja

9.2.1 Beskrivningavden beslutadeåtgärden/debeslutadeåtgärderna( 7)

.................................................................................

10. PART( 8) GENTEMOTVILKENVERKSTÄLLIGHETBEGÄRS *

10.1 Samtligaefternamn *

10.2 Samtligaförnamn *

10.3 Födelsedatum(dd/mm/åååå) *

10.4 Födelseort(omuppgiftenfinnstillgänglig)

10.5 Id-nummerellersocialförsäkringsnummer(itillämpligafallochomuppgifternafinnstillgängliga)

10.6 Adress(omuppgiftenfinnstillgänglig)

10.6.1 Ienlighetmedavgörandet.................................................................................

10.6.2 Eventuellytterligareinformation(tillexempelomannanaktuelladress)............................................... ...

11. KANAVGÖRANDETÖVERKLAGASENLIGTLAGENIURSPRUNGSMEDLEMSSTATEN? *

11.1 Nej

11.2 Ja

(6) Kopierain relevantdelavbeslutet.
(7) Kopierain relevantdelavbeslutet.
(8) Om det gällerflerän en part, bifogaytterligareen sida.
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12.

12.1

12.2

12.3

ÄRAVGÖRANDETVERKSTÄLLBARTIURSPRUNGSMEDLEMSSTATEN? *

Nej

Ja,utannågrabegränsningar(angedetdatum(dd/mm/åååå)dåavgörandetblevverkställbart):…/…/……

Ja,menbaragentemotdenpart( 9) som angesi punkt … (fylli)

12.3.1 Angedetdatum(dd/mm/åååå)dåavgörandetblevverkställbartgentemotdennapart:…/…/……

13.

13.1

HARAVGÖRANDETFRÅNOCHMEDDAGENFÖRUTFÄRDANDETAVDETTAINTYGDELGETTSDENPART/DE
PARTER(10) GENTEMOTVILKEN/VILKAVERKSTÄLLIGHETBEGÄRSENLIGTPUNKT10 *?

Nej

13.2 Intekäntavdomstolen

13.3 Ja

13.3.1 Delgivningsdatum(dd/mm/åååå)

13.3.2 Avgörandetdelgavspåföljandespråk(ettellerflera):

BG

EL

IT

NL

SL

ES

EN

LV

PL

FI

CS

FR

LT

PT

SV

DE

GA

HU

RO

ET

HR

MT

SK

14.

14.1

14.2

MEDDELADESAVGÖRANDETINÅGONSUTEVARO? *

Nej

Ja

14.2.1 Partsomuteblivitenligtpunkt...(fylli)

14.2.2 Partenhar delgettsstämningsansökanellermotsvarandehandling.

14.2.2.1 Nej

14.2.2.2 Intekäntavdomstolen

14.2.2.3 Ja

14.2.2.3.1 Delgivningsdatum(dd/mm/åååå)

SV

(9) Om det gällerflerän en part, bifogaytterligareen sida.
(10) Om det gällerflerän en part, bifogaytterligareen sida.
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15.

15.1

DET/DEBARN( 11) SOMANGESI PUNKT5 VARI STÅNDATTBILDAEGNAÅSIKTER *

Detbarnsomangesipunkt5.1

15.1.1 Ja(fyllisåfallipunkt16)

15.1.2 Nej

15.2 Detbarnsomangesipunkt5.2

15.2.1 Ja(fyllisåfallipunkt16)

15.2.2 Nej

15.3 Detbarnsomangesipunkt5.3

15.3.1 Ja(fyllisåfallipunkt16)

15.3.2 Nej

16.

16.1

HARDET/DEBARN( 12) SOMVARI STÅNDATTBILDAEGNAÅSIKTERI ENLIGHETMEDPUNKT15 GETTSEN
VERKLIGOCHFAKTISKMÖJLIGHETATTUTTRYCKASINAÅSIKTERI ENLIGHETMEDARTIKEL21 I FÖRORDNINGEN?

Detbarnsomangesipunkt5.1

16.1.1 Ja

16.1.2 Nej,avföljandeskäl.................................................................................

16.2 Detbarnsomangesipunkt5.2

16.2.1 Ja

16.2.2 Nej,avföljandeskäl.................................................................................

16.3 Detbarnsomangesipunkt5.3

16.3.1 Ja

16.3.2 Nej,avföljandeskäl.................................................................................

17. NAMNPÅDEN/DEPART(ER)( 13) SOMFÅTTRÄTTSHJÄLPI ENLIGHETMEDARTIKEL74.1 I FÖRORDNINGEN

SV

(11) Om det gällerflerän tre barn, bifogaytterligareen sida.
(12) Om det gällerflerän tre barn, bifogaytterligareen sida.
(13) Om detgällerflerän tvåparter,bifogaytterligareensida.
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17.1 Part(er)

17.1.1 Enligtpunkt…(fylli)

17.1.2 Enligtpunkt…(fylli)

18.

18.1

KOSTNADER( 14)

Ienlighetmedavgörandetska( 15)

.................................................................................(samtligaefternamn)

.................................................................................(samtligaförnamn)

betala

.................................................................................(samtligaefternamn)

.................................................................................(samtligaförnamn)

följandebelopp .................................................................................

euro (EUR)

tjeckiskakoruna (CZK)

pund sterling(GBP)

annan (angeISO-kod):

bulgariskalev (BGN)

ungerska forint (HUF)

rumänska leu (RON)

kroatiska kuna (HRK)

polska zloty (PLN)

svenskakronor (SEK)

18.2 Ytterligareinformationomkostnadersomkanvaraavbetydelse(tillexempelfastbeloppellerprocent,utdömd
ränta, deladekostnader,om flerän en part har ålagtsatt betalakostnaderna,huruvidahelabeloppet får krävas
in från vemsom helstavparterna):

.................................................................................

Om ytterligaresidorhar bifogats,angeantaletsidor:…

Utfärdati …,den (dd/mm/åååå)

Namnteckningoch/ellerstämpel

(14) Denna punkt omfattar även falldär beslut om kostnaderna fattas i ett separat avgörande.Det faktum att kostnaderna ännu inte har
fastställtsbör inte i sighindra domstolen från att utfärda intyget om en part villansöka om erkännande ellerverkställighet av
avgörandet i sak.

(15) Om flerän en part har ålagtsatt betala kostnaderna, bifogaytterligareen sida.
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BILAGA V

INTYGOMVISSAAVGÖRANDENSOMBEVILJARUMGÄNGE

(Artikel42.1 a och artikel47.1 a i rådets förordning(EU)2019/1111 ( 1))

VIKTIGT

Skapå ansökanavnågon avparterna utfärdasavden domstol som har meddelatavgörandetendastom villkoreni
artikel 47.3 i förordningen,vilkaangesi punkterna 11–14, är uppfyllda.AnnarsskabilagaIIItill förordningen
användas.

1. URSPRUNGSMEDLEMSSTAT * (2)

Belgien(BE)Bulgarien (BG)Tjeckien(CZ) Tyskland (DE)

Estland(EE)Irland (IE)Grekland (EL)Spanien (ES)

Frankrike(FR)Kroatien (HR)Italien (IT)Cypern (CY)

Lettland(LV)Litauen (LT)Luxemburg (LU)Ungern(HU)

Malta(MT)Nederländerna (NL)Österrike(AT) Polen(PL)

Portugal(PT)Rumänien (RO)Slovenien(SI) Slovakien (SK)

Finland(FI)Sverige (SE)Förenade kungariket
(UK)

2. DENDOMSTOLSOMHARMEDDELATAVGÖRANDETOCHSOMUTFÄRDARINTYGET *

2.1 Namn *

2.2 Adress *

2.3 Tfn,fax,e-post *

3. AVGÖRANDE *

3.1 Datum(dd/mm/åååå) *

3.2 Referensnummer *

4. BARN( 3) SOMOMFATTASAVAVGÖRANDET *

4.1 Barn1 *

4.1.1 Samtligaefternamn *

4.1.2 Samtligaförnamn *

4.1.3 Födelsedatum(dd/mm/åååå) *

4.1.4 Födelseort(omuppgiftenfinnstillgänglig)

(1) Rådetsförordning (EU)2019/1111 av den 25 juni 2019 om behörighet, erkännande och verkställighetav avgöranden i äktenskaps -
mål och mål om föräldraansvar,och om internationella bortföranden av barn (EUTL178, 2.7.2019, s.1) (nedan kallad f�rordningen).

(2) Fältmarkerademed(*)måstefyllasi.
(3) Om det gällerflerän tre barn, bifogaytterligareen sida.
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4.1.5 Id-nummerellersocialförsäkringsnummer(itillämpligafallochomuppgifternafinnstillgängliga):

4.2 Barn2

4.2.1 Samtligaefternamn

4.2.2 Samtligaförnamn

4.2.3 Födelsedatum(dd/mm/åååå)

4.2.4 Födelseort(omuppgiftenfinnstillgänglig)

4.2.5 Id-nummerellersocialförsäkringsnummer(itillämpligafallochomuppgifternafinnstillgängliga):

4.3 Barn3

4.3.1 Samtligaefternamn

4.3.2 Samtligaförnamn

4.3.3 Födelsedatum(dd/mm/åååå)

4.3.4 Födelseort(omuppgiftenfinnstillgänglig)

4.3.5 Id-nummerellersocialförsäkringsnummer(itillämpligafallochomuppgifternafinnstillgängliga):

5. PART(ER)( 4) SOMBEVILJATSUMGÄNGE *

5.1 Part1 *

5.1.1 Samtligaefternamn *

5.1.2 Samtligaförnamn *

5.1.3 Födelsedatum(dd/mm/åååå) *

5.1.4 Födelseort(omuppgiftenfinnstillgänglig)

5.1.5 Id-nummerellersocialförsäkringsnummer(itillämpligafalloch om uppgifternafinns tillgängliga)

5.1.6 Adress(omuppgiftenfinnstillgänglig)

5.1.6.1 Ienlighetmedavgörandet............................................................................................. ..............................

5.1.6.2 Ytterligareinformation(tillexempelomannanaktuelladress)..........................................................

(4) Om flerän två parter har beviljatsumgänge,bifogaytterligareen sida.
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5.2 Part2

5.2.1 Samtligaefternamn

5.2.2 Samtligaförnamn

5.2.3 Födelsedatum(dd/mm/åååå)

5.2.4 Födelseort(omuppgiftenfinnstillgänglig)

5.2.5 Id-nummerellersocialförsäkringsnummer(itillämpligafalloch om uppgifternafinns tillgängliga)

5.2.6 Adress(omuppgiftenfinnstillgänglig)

5.2.6.1 Ienlighetmedavgörandet............................................................................................. ..............................

5.2.6.2 Ytterligareinformation(tillexempelomannanaktuelladress)..........................................................

6. UMGÄNGESOMBEVILJATSIENLIGHETMEDAVGÖRANDETOCHPRAKTISKAARRANGEMANGFÖRUTÖVANDEAV
UMGÄNGET(IDENUTSTRÄCKNINGDETANGESI AVGÖRANDET)( 5)

.................................................................................

7. PART(ER)( 6) GENTEMOTVILKEN/VILKAVERKSTÄLLIGHETBEGÄRS *

7.1. Part1 *

7.1.1 Fysiskperson

7.1.1.1 Samtligaefternamn

7.1.1.2 Samtligaförnamn

7.1.1.3 Födelsedatum(dd/mm/åååå)

7.1.1.4 Födelseort(omuppgiftenfinnstillgänglig)

7.1.1.5 Id-nummerellersocialförsäkringsnummer(itillämpligafallochomuppgifternafinnstillgäng -
liga)

7.1.1.6 Adress(omuppgiftenfinnstillgänglig)

7.1.1.6.1 Ienlighetmedavgörandet........................................................................................... .....................

7.1.1.6.2 Ytterligareinformation(tillexempelomannanaktuelladress)...............................................

7.1.2 Juridiskperson,institutionellerannatorgan

7.1.2.1 Fullständigtnamn

(5) Kopierain relevantdelavförordnandet.
(6) Om verkställighetbegärsgentemot flerän tvåparter,bifogaytterligareensida.
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7.1.2.2 Registreringsnummer(itillämpligafallochomuppgiftenfinnstillgänglig)

7.1.2.3 Adress(omuppgiftenfinnstillgänglig)

7.2 Part2

7.2.1 Fysiskperson

7.2.1.1 Samtligaefternamn

7.2.1.2 Samtligaförnamn

7.2.1.3 Födelsedatum(dd/mm/åååå)

7.2.1.4 Födelseort(omuppgiftenfinnstillgänglig)

7.2.1.5 Id-nummerellersocialförsäkringsnummer(itillämpligafallochomuppgifternafinnstillgäng -
liga)

7.2.1.6 Adress(omuppgiftenfinnstillgänglig)

7.2.1.6.1 Ienlighetmedavgörandet........................................................................................... .....................

7.2.1.6.2 Ytterligareinformation(tillexempelomannanaktuelladress)...............................................

7.2.2 Juridiskperson,institutionellerannatorgan

7.2.2.1 Fullständigtnamn

7.2.2.2 Registreringsnummer(itillämpligafallochomuppgiftenfinnstillgänglig)

7.2.2.3 Adress(omuppgiftenfinnstillgänglig)

8. KANAVGÖRANDETÖVERKLAGASENLIGTLAGENIURSPRUNGSMEDLEMSSTATEN? *

8.1 Nej

8.2 Ja

9. ÄRAVGÖRANDETVERKSTÄLLBARTIURSPRUNGSMEDLEMSSTATEN? *

9.1 Nej

9.2 Ja,utannågrabegränsningar(angedetdatum(dd/mm/åååå)dåavgörandetblevverkställbart):…/…/……

9.3 Ja,menbaragentemotden part( 7) som angesi punkt … (fylli)

9.3.1 Angedetdatum(dd/mm/åååå)dåavgörandetblevverkställbartgentemotdennapart:…/…/……

(7) Om det gällerflerän en part, bifogaytterligareen sida.
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9.4 Ja,menendastföljandedel(ar)avavgörandet(ange)......................................................................... ...........................

9.4.1 Angedetdatum(dd/mm/åååå)dådennadel/dessadelaravavgörandetblevverkställbar/verkställbara:
…/…/……

10.

10.1

HARAVGÖRANDETFRÅNOCHMEDDAGENFÖRUTFÄRDANDETAVDETTAINTYGDELGETTSDENPART/DE
PARTER(8) GENTEMOTVILKEN/VILKAVERKSTÄLLIGHETBEGÄRS? *

Denpart som angesi punkt 7.1 *

10.1.1 Nej

10.1.2 Intekäntavdomstolen

10.1.3 Ja

10.1.3.1 Delgivningsdatum(dd/mm/åååå)

10.1.3.2 Avgörandetdelgavspåföljandespråk:

BG

EL

IT

NL

SL

ES

EN

LV

PL

FI

CS

FR

LT

PT

SV

DE

GA

HU

RO

ET

HR

MT

SK

10.2 Denpart som angesi punkt 7.2

10.2.1 Nej

10.2.2 Intekäntavdomstolen

10.2.3 Ja

10.2.3.1 Delgivningsdatum(dd/mm/åååå)

10.2.3.2 Avgörandetdelgavspåföljandespråk:

BG

EL

IT

NL

SL

ES

EN

LV

PL

FI

CS

FR

LT

PT

SV

DE

GA

HU

RO

ET

HR

MT

SK

SV

(8) Om detgällerfleräntvåparter,bifogaytterligareensida.
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11. HARALLABERÖRDAPARTERFÅTTMÖJLIGHETATTYTTRASIG? *

11.1 Ja(ominteskabilagaIIItillförordningenanvändas)

12. VARDET/DE BARN( 9) SOMANGESI PUNKT4 I STÅNDATTBILDAEGNAÅSIKTER? *

12.1 Detbarnsomangesipunkt4.1

12.1.1 Ja(fyllisåfallipunkt13)

12.1.2 Nej

12.2 Detbarnsomangesipunkt4.2

12.2.1 Ja(fyllisåfallipunkt13)

12.2.2 Nej

12.3 Detbarnsomangesipunkt4.3

12.3.1 Ja(fyllisåfallipunkt13)

12.3.2 Nej

13. HARDET/DEBARNSOMVARISTÅNDATTBILDAEGNAÅSIKTERI ENLIGHETMEDPUNKT12 GETTSENVERKLIG
OCHFAKTISKMÖJLIGHETATTUTTRYCKASINAÅSIKTERI ENLIGHETMEDARTIKEL21 I FÖRORDNINGEN?

13.1 Detbarnsomangesipunkt4.1

13.1.1 Ja(ominte,skabilagaIIItillförordningenanvändas)

13.2 Detbarnsomangesipunkt4.2

13.2.1 Ja(ominte,skabilagaIIItillförordningenanvändas)

13.3 Detbarnsomangesipunkt4.3

13.3.1 Ja(ominte,skabilagaIIItillförordningenanvändas)

14. MEDDELADESAVGÖRANDETINÅGONSUTEVARO? *

14.1 Nej

14.2 Ja

14.2.1 Part( 10) som uteblivitenligtpunkt …(fylli)

14.2.2 Denuteblivnapartenhardelgettsstämningsansökanellermotsvarandehandlingitillräckligtgodtid
och på ett sådantsätt att den personen kunnat förberedasitt svaromål.

(9) Om detgällerfleräntre barn,bifogaytterligareensida.
(10) Om det gällerflerän en part, bifogaytterligareen sida.

285



Ds 2020:18Bilaga

L178/86 SV Europeiskaunionensofficiellatidning 2.7.2019

14.2.2.1 Ja

14.2.2.1.1 Delgivningsdatum(dd/mm/åååå)

14.2.2.2 Nej,mendenuteblivnapartengodtogändåotvetydigtavgörandet(ominte,skabilagaIIItill
förordningenanvändas)

15. NAMN PÅDEN/DEPART(ER)( 11) SOMFÅTTRÄTTSHJÄLPI ENLIGHETMEDARTIKEL74.1 I FÖRORDNINGEN

15.1 Part(er)

15.1.1 Enligtpunkt…(fylli)

15.1.2 Denpartsomangesipunkt…(fylli)

16. KOSTNADER( 12)

16.1 Avgörandetomfattarävenäktenskapsfrågorochinformationenomkostnadersomhänförsigtillförfaran -
den som omfattasavdenna förordningangesendast i det intygsom rör avgörandeni äktenskapsmål.

16.2 Avgörandettäckerävenandrafrågoromföräldraansvarochinformationenomkostnadersomhänförsigtill
förfarandensom omfattasavdenna förordningangesendast i det intygsom rör avgörandeni mål om
föräldraansvar.

16.3 Ienlighetmedavgörandet ska( 13)

.................................................................................(samtliga efternamn)

.................................................................................(samtliga förnamn)

betala

.................................................................................(samtliga efternamn)

.................................................................................(samtliga förnamn)

följandebelopp .......................................................

euro (EUR)bulgariska lev (BGN)kroatiska kuna (HRK)

tjeckiskakoruna (CZK) ungerska forint (HUF)polska zloty (PLN)

pund sterling(GBP) rumänska leu (RON)svenska kronor (SEK)

annan (angeISO-kod):

(11) Om detgällerflerän tvåparter,bifogaytterligareensida.
(12) Denna punkt omfattar även falldär beslut om kostnaderna fattas i ett separat avgörande.Det faktum att kostnaderna ännu inte har

fastställtsbör inte i sighindra domstolen från att utfärda intyget om en part villansöka om erkännande ellerverkställighet av
avgörandet i sak.

(13) Om flerän en part har ålagtsatt betala kostnaderna, bifogaytterligareen sida.
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16.4 Ytterligareinformationomkostnadersomkanvaraavbetydelse(tillexempelfastbeloppellerprocent,utdömd
ränta, deladekostnader,om flerän en part har ålagtsatt betalakostnaderna,huruvidahelabeloppet får krävas
in från vemsom helst avparterna):

.................................................................................

Om ytterligaresidorhar bifogatstill,angeantalet sidor:…

Utfärdati …,den (dd/mm/åååå)…

Namnteckningoch/ellerstämpel
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BILAGA VI

INTYGOMVISSAAVGÖRANDENGÄLLANDEVÅRDNADENI SAKSOMMEDDELATSENLIGTARTIKEL29.6 I FÖRORDNINGEN
OCHSOMMEDFÖRATTBARNETSKAÅTERLÄMNAS

(Artikel29.6, artikel42.l b och artikel47.1 b i rådets förordning(EU)2019/1111 ( 1))

VIKTIGT

Skapå ansökanavnågon avparterna utfärdasavden domstol som meddelatavgörandetenligtartikel 29.6 om
avgörandetmedföratt barnet skaåterlämnasoch endastom villkoreni artikel 47.3 och 47.4 i förordningen,vilka
angesnedan i punkterna 11–15, är uppfyllda.Om inte, skabilagaIIItill förordningenanvändas.

1. URSPRUNGSMEDLEMSSTAT * (2)

Belgien(BE)Bulgarien (BG)Tjeckien(CZ) Tyskland (DE)

Estland(EE)Irland (IE)Grekland (EL)Spanien (ES)

Frankrike(FR)Kroatien (HR)Italien (IT)Cypern (CY)

Lettland(LV)Litauen (LT)Luxemburg (LU)Ungern(HU)

Malta(MT)Nederländerna (NL)Österrike(AT) Polen(PL)

Portugal(PT)Rumänien (RO)Slovenien(SI) Slovakien (SK)

Finland(FI)Sverige (SE)Förenade kungariket (UK)

2. DENDOMSTOLSOMHARMEDDELATAVGÖRANDETOCHSOMUTFÄRDARINTYGET *

2.1 Namn *

2.2 Adress *

2.3 Tfn,fax,e-post *

3. AVGÖRANDE *

3.1 Datum(dd/mm/åååå) *

3.2 Referensnummer *

4. BARN( 3) SOMSKAÅTERLÄMNASENLIGTAVGÖRANDET *

4.1 Barn1 *

4.1.1 Samtligaefternamn *

4.1.2 Samtligaförnamn *

4.1.3 Födelsedatum(dd/mm/åååå) *

4.1.4 Födelseort(omuppgiftenfinnstillgänglig)

(1) Rådetsförordning (EU)2019/1111 av den 25 juni 2019 om behörighet, erkännande och verkställighetav avgöranden i äktenskaps -
mål och mål om föräldraansvar,och om internationella bortföranden av barn (EUTL178, 2.7.2019, s.1) (nedan kallad f�rordningen).

(2) Fältmarkerademed(*)måstefyllasi.
(3) Om det gällerflerän tre barn, bifogaytterligareen sida.
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4.1.5 Id-nummerellersocialförsäkringsnummer(itillämpligafalloch om uppgifternafinns tillgängliga)

4.2 Barn2

4.2.1 Samtligaefternamn

4.2.2 Samtligaförnamn

4.2.3 Födelsedatum(dd/mm/åååå)

4.2.4 Födelseort(omuppgiftenfinnstillgänglig)

4.2.5 Id-nummerellersocialförsäkringsnummer(itillämpligafalloch om uppgifternafinns tillgängliga)

4.3 Barn3

4.3.1 Samtligaefternamn

4.3.2 Samtligaförnamn

4.3.3 Födelsedatum(dd/mm/åååå)

4.3.4 Födelseort(omuppgiftenfinnstillgänglig)

4.3.5 Id-nummerellersocialförsäkringsnummer(itillämpligafalloch om uppgifternafinns tillgängliga)

5. OMOCH I DEN MÅNDETANGESI AVGÖRANDET:BARNET/BARNENSKAÅTERLÄMNASTILL( 4)

5.1 Part1

5.1.1 Fysiskperson

5.1.1.1 Samtligaefternamn

5.1.1.2 Samtligaförnamn

5.1.1.3 Födelsedatum(dd/mm/åååå)

5.1.1.4 Födelseort(omuppgiftenfinnstillgänglig)

5.1.1.5 Id-nummerellersocialförsäkringsnummer(itillämpligafallochomuppgifternafinnstillgäng -
liga)

5.1.1.6 Adress(omuppgiftenfinnstillgänglig)

5.1.1.6.1 Ienlighetmedavgörandet........................................................................................... .....................

5.1.1.6.2 Ytterligareinformation(tillexempelomannanaktuelladress)...............................................

5.1.2 Juridiskperson,institutionellerannatorgan

(4) Om detgällerfleräntvåparter,bifogaytterligareensida.
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5.1.2.1 Fullständigtnamn

5.1.2.2 Registreringsnummer(itillämpligafallochomuppgiftenfinnstillgänglig)

5.1.2.3 Adress(omuppgiftenfinnstillgänglig)

5.2 Part2

5.2.1 Fysiskperson

5.2.1.1 Samtligaefternamn

5.2.1.2 Samtligaförnamn

5.2.1.3 Födelsedatum(dd/mm/åååå)

5.2.1.4 Födelseort(omuppgiftenfinnstillgänglig)

5.2.1.5 Id-nummerellersocialförsäkringsnummer(itillämpligafallochomuppgifternafinnstillgäng -
liga)

5.2.1.6 Adress(omuppgiftenfinnstillgänglig)

5.2.1.6.1 Ienlighetmedavgörandet........................................................................................... .....................

5.2.1.6.2 Ytterligareinformation(tillexempelomannanaktuelladress)...............................................

5.2.2 Juridiskperson,institutionellerannatorgan

5.2.2.1 Fullständigtnamn

5.2.2.2 Registreringsnummer(itillämpligafallochomuppgiftenfinnstillgänglig)

5.2.2.3 Adress(omuppgiftenfinnstillgänglig)

6. PRAKTISKAARRANGEMANGFÖRÅTERLÄMNANDET(OMOCHI DENMÅNDETTAANGESI AVGÖRANDET)( 5)

...........................................................................................................................................................................................................

7. PART( 6) GENTEMOTVILKENVERKSTÄLLIGHETBEGÄRS *

7.1 Samtligaefternamn *

7.2 Samtligaförnamn *

7.3 Födelsedatum(dd/mm/åååå)

7.4 Födelseort(omuppgiftenfinnstillgänglig)

7.5 Id-nummerellersocialförsäkringsnummer(itillämpligafallochomuppgifternafinnstillgängliga)

(5) Kopierainberörd delavbeslutet.
(6) Om det gällerflerän en part, bifogaytterligareen sida.
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7.6 Adress(omuppgiftenfinnstillgänglig)

7.6.1 Ienlighetmedavgörandet............................................................................................... ......................................

7.6.2 Ytterligareinformation(tillexempelomannanaktuelladress)...................................................................

8. KANAVGÖRANDETÖVERKLAGASENLIGTLAGENIURSPRUNGSMEDLEMSSTATEN? *

8.1 Nej

8.2 Ja

9. ÄRDENDELAVAVGÖRANDETSOMMEDFÖRATTBARNET/BARNENSKAÅTERLÄMNASVERKSTÄLLBARIUR-
SPRUNGSMEDLEMSSTATEN?*

9.1 Nej

9.2 Ja,utannågrabegränsningar(angedetdatum(dd/mm/åååå)dåavgörandetblevverkställbart):…/…/…….

9.3 Ja,menbaragentemotden part( 7) som angesi punkt … (fylli)

9.3.1 Angedetdatum(dd/mm/åååå)dåavgörandetblevverkställbartgentemotdennapart:…/…/…….

10. HARAVGÖRANDETFRÅNOCHMEDDAGENFÖRUTFÄRDANDETAVDETTAINTYGDELGETTSDEN PART( 8) SOM
ANGESI PUNKT7 GENTEMOTVILKENVERKSTÄLLIGHETBEGÄRS? *

10.1 Nej

10.2 Intekäntavdomstolen

10.3 Ja

10.3.1 Delgivningsdatum(dd/mm/åååå)

10.3.2 Avgörandetdelgavspåföljandespråk:

BGES CS DE ET

ELENFRGAHR

ITLVLTHUMT

NLPLPTROSK

SLFISV

(7) Om det gällerflerän en part, bifogaytterligareen sida.
(8) Om det gällerflerän en part, bifogaytterligareen sida.
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11. HARALLABERÖRDAPARTERFÅTTMÖJLIGHETATTYTTRASIG? *

11.1 Ja(ominteskabilagaIIItillförordningenanvändas)

12. VARDET/DE BARN( 9) SOMANGESI PUNKT4 I STÅNDATTBILDAEGNAÅSIKTER? *

12.1 Detbarnsomangesipunkt4.1

12.1.1 Ja(fyllisåfallipunkt13)

12.1.2 Nej

12.2 Detbarnsomangesipunkt4.2

12.2.1 Ja(fyllisåfallipunkt13)

12.2.2 Nej

12.3 Detbarnsomangesipunkt4.3

12.3.1 Ja(fyllisåfallipunkt13)

12.3.2 Nej

13. HARDET/DEBARNSOMVARISTÅNDATTBILDAEGNAÅSIKTERI ENLIGHETMEDPUNKT12 GETTSENVERKLIG
OCHFAKTISKMÖJLIGHETATTUTTRYCKASINAÅSIKTERI ENLIGHETMEDARTIKEL21 I FÖRORDNINGEN?

13.1 Detbarnsomangesipunkt4.1

13.1.1 Ja(ominte,skabilagaIIItillförordningenanvändas)

13.2 Detbarnsomangesipunkt4.2

13.2.1 Ja(ominte,skabilagaIIItillförordningenanvändas)

13.3 Detbarnsomangesipunkt4.3

13.3.1 Ja(ominte,skabilagaIIItillförordningenanvändas)

14. MEDDELADESAVGÖRANDETINÅGONSUTEVARO? *

14.1 Nej

14.2 Ja

14.2.1 Partsom uteblivit( 10)enligtpunkt … (fylli)

14.2.2 Denuteblivnapartenhardelgettsstämningsansökanellermotsvarandehandlingitillräckligtgodtid
och på ett sådantsätt att den personen kunnat förberedasitt svaromål.

(9) Om detgällerfleräntre barn,bifogaytterligareensida.
(10) Om det gällerflerän en part, bifogaytterligareen sida.
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14.2.2.1 Ja

14.2.2.2.1 Delgivningsdatum(dd/mm/åååå)

14.2.2.2 Nej,mendenuteblivnapartengodtogändåotvetydigtavgörandet(ominte,skabilagaIIItill
förordningenanvändas)

15. HARDOMSTOLENMEDDELATAVGÖRANDETMEDBEAKTANDEAVDESKÄLOCHDEFAKTISKAOMSTÄNDIGHETER
SOMLÅGTILLGRUNDFÖRDETTIDIGAREAVGÖRANDESOMMEDDELATSI ENANNANMEDLEMSSTATENLIGT
ARTIKEL13 FÖRSTASTYCKETB ELLERARTIKEL13 ANDRASTYCKETI HAAGKONVENTIONENAV DEN25 OKTOBER
1980 OMDECIVILAASPEKTERNAPÅINTERNATIONELLABORTFÖRANDENAVBARN? *

15.1 Ja(ominte,skabilagaIIItillförordningenanvändas)

16. INBEGRIPERAVGÖRANDETINTERIMISTISK(A)ÅTGÄRD(ER),DÄRIBLANDSÄKERHETSÅTGÄRD(ER)? *

16.1 Nej

16.2 Ja

16.2.1 Beskrivningavden beslutadeåtgärden/debeslutadeåtgärderna( 11)

........................................................................................................................................................................................

17. NAMNPÅDENPART/DE PARTER( 12) SOMFÅTTRÄTTSHJÄLPI ENLIGHETMEDARTIKEL74.1 I FÖRORDNINGEN

17.1 Part(er)

17.1.1 Denpartsomangesipunkt…(fylli)

17.1.2 Denpartsomangesipunkt…(fylli)

18. KOSTNADER( 13)

18.1 Ienlighetmedavgörandet ska( 14)

.................................................................................(samtliga efternamn)

.................................................................................(samtliga förnamn)

betala

.................................................................................(samtliga efternamn)

.................................................................................(samtliga förnamn)

följandebelopp .................................................................................

(11) Kopierainberörd delavbeslutet.
(12) Om detgällerflerän tvåparter,bifogaytterligareensida.
(13) Denna punkt omfattar även falldär beslut om kostnaderna fattas i ett separat avgörande.Det faktum att kostnaderna ännu inte har

fastställtsbör inte i sighindra domstolen från att utfärda intyget om en part villansöka om erkännande ellerverkställighet av
avgörandet i sak.

(14) Om flerän en part har ålagtsatt betala kostnaderna, bifogaytterligareen sida.
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euro (EUR)bulgariska lev (BGN)kroatiska kuna (HRK)

tjeckiskakoruna (CZK) ungerska forint (HUF)polska zloty (PLN)

pund sterling(GBP) rumänska leu (RON)svenska kronor (SEK)

annan (angeISO-kod):

18.2 Ytterligareinformationomkostnadersomkanvaraavbetydelse(tillexempelfastbeloppellerprocent,utdömd
ränta, deladekostnader,om flerän en part har ålagtsatt betalakostnaderna,huruvidahelabeloppet får krävas
in från vemsom helst avparterna):

.................................................................................

Om ytterligaresidorhar bifogats,angeantaletsidor:…

Utfärdati …,den (dd/mm/åååå)

Namnteckningoch/ellerstämpel
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BILAGA VII

INTYGOMBRISTANDEELLERBEGRÄNSADVERKSTÄLLBARHETFÖRVISSAAVGÖRANDENVILKABEVILJARUMGÄNGEELLER
MEDFÖRATTBARNETSKAÅTERLÄMNASOCHFÖRVILKAETTINTYGHARUTFÄRDATSI ENLIGHETMEDARTIKEL47 I

FÖRORDNINGEN

(Artikel49 i rådets förordning (EG)2019/1111 (1))

VIKTIGT

Skapå ansökanutfärdasom och i den mån ett avgörandeför vilketintyghar utfärdatsi enlighetmed artikel 47 i
förordningenhar upphört att varaverkställbartellerverkställbarhetenhar skjutitsupp ellerbegränsatsi ursprungs -
medlemsstaten.

1. URSPRUNGSMEDLEMSSTAT * (2)

Belgien(BE)Bulgarien (BG)Tjeckien(CZ) Tyskland (DE)

Estland(EE)Irland (IE)Grekland (EL)Spanien (ES)

Frankrike(FR)Kroatien (HR)Italien (IT)Cypern (CY)

Lettland(LV)Litauen (LT)Luxemburg (LU)Ungern(HU)

Malta(MT)Nederländerna (NL)Österrike(AT) Polen(PL)

Portugal(PT)Rumänien (RO)Slovenien(SI) Slovakien (SK)

Finland(FI)Sverige (SE)Förenade kungariket (UK)

2. DOMSTOLSOMUTFÄRDARINTYGET

2.1 Namn *

2.2 Adress *

2.3 Tfn,fax,e-post *

3. AVGÖRANDESOMHARUPPHÖRTATTVARAVERKSTÄLLBARTELLERVARSVERKSTÄLLBARHETHARSKJUTITSUPP
ELLERBEGRÄNSATS*

3.1 Dendomstol som meddeladeavgörandet(om annan än i punkt 2)

3.1.1 Namn

3.1.2 Adress

3.1.3 Tfn,fax,e-post

3.2 Närmareuppgifteromavgörandet *

3.2.1 Datum(dd/mm/åååå) *

3.2.2 Referensnummer *

(1) Rådetsförordning (EU)2019/1111 av den 25 juni 2019 om behörighet, erkännande och verkställighetav avgöranden i äktenskaps -
mål och mål om föräldraansvar,och om internationella bortföranden av barn (EUTL178, 2.7.2019, s.1) (nedan kallad f�rordningen).

(2) Fältmarkerademed(*)måstefyllasi.
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3.3 Närmareuppgifteromdetursprungligaintyget

3.3.1 Datum(dd/mm/åååå)(omuppgiftenärkänd)

3.3.2 Intygienlighetmed

3.3.2.1 artikel47.1 a i förordningenför ett avgörandesom beviljarumgänge

3.3.2.2 artikel47.1biförordningenförettavgörandeomvårdnadenisaksommeddelatsi
enlighetmed artikel29.6 i förordningenoch som medföratt ett ellerflerabarn ska
återlämnas

4. VERKSTÄLLBARHETENFÖRDETAVGÖRANDESOMAVSESIPUNKT3 *

4.1 harupphört

4.2 harskjutitsupp

4.2.1 Itillämpligafall.närmareuppgifteromförhurlångtidverkställbarhetenharskjutitsupp:…

4.3 harbegränsats

4.3.1 Itillämpligafall,närmareuppgifterombegränsningensomfattning:….

5. DENVERKAN/DEVERKNINGARSOMANGESIPUNKT4 *

5.1 uppstodpågrundavlag

5.1.1 Itillämpligafall,angerelevant(a)bestämmelse(r):…,

5.2 beslutadesiettavgörande.

5.2.1 Dendomstol som meddeladeavgörandet(om annan än i punkt 2)

5.2.1.1 Namn

5.2.1.2 Adress

5.2.1.3 Tfn,fax,e-post

5.2.2 Närmareuppgifteromavgörandet:

5.2.2.1 Datum(dd/mm/åååå)

5.2.2.2 Referensnummer

5.2.2.3 Innehåll( 3) ..................................................................................

Utfärdati .....................................................,den (dd/mm/åååå)

Namnteckningoch/ellerstämpel

(3) Kopierain relevantdelavbeslutet.
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BILAGA VIII

INTYGOM ENOFFICIELLHANDLINGELLERENÖVERENSKOMMELSEOMÄKTENSKAPSSKILLNADELLERHEMSKILLNAD

(Artikel66.1 a i rådets förordning (EU)2019/1111 (1))

VIKTIGT

Skapå ansökanavnågon avparterna utfärdasendastom den medlemsstatsom bemyndigadeden offentligamyndig -
heten ellerannan myndighetatt formelltupprätta ellerregistreraden officiellahandlingenellerregistreraöverenskom -
melsenvarbehörigenligtkapitelIIavsnitt1 i denna förordning,i enlighetmed vadsom angesi punkt 2, och den
officiellahandlingenelleröverenskommelsenhar bindanderättsverkani den medlemsstaten,i enlighetmed vadsom
angesi punkt 7.5 eller8.4.

1. URSPRUNGSMEDLEMSSTAT * (2)

Belgien(BE)Bulgarien (BG)Tjeckien(CZ) Tyskland (DE)

Estland(EE)Irland (IE)Grekland (EL)Spanien (ES)

Frankrike(FR)Kroatien (HR)Italien (IT)Cypern (CY)

Lettland(LV)Litauen (LT)Luxemburg (LU)Ungern(HU)

Malta(MT)Nederländerna (NL)Österrike(AT) Polen(PL)

Portugal(PT)Rumänien (RO)Slovenien(SI) Slovakien (SK)

Finland(FI)Sverige (SE)Förenade kungariket (UK)

2. URSPRUNGSMEDLEMSSTATENVARBEHÖRIGENLIGTKAPITELIIAVSNITT1IFÖRORDNINGEN *

2.1 Ja

3. DOMSTOLELLERBEHÖRIGMYNDIGHETSOMUTFÄRDATINTYGET *

3.1 Namn *

3.2 Adress *

3.3 Tfn,fax,e-post *

4. TYPAVHANDLING *

4.1 Officiellhandling(fylli så falli punkt 7)

4.2 Överenskommelse(fyllisåfallipunkt8)

5. FÖREMÅLETFÖRDENOFFICIELLAHANDLINGENELLERÖVERENSKOMMELSEN *

5.1 Äktenskapsskillnad

5.2 Hemskillnad

(1) Rådetsförordning (EU)2019/1111 av den 25 juni 2019 om behörighet, erkännande och verkställighetav avgöranden i äktenskaps -
mål och mål om föräldraansvar,och om internationella bortföranden av barn (EUTL178, 2.7.2019, s.1) (nedan kallad f�rordningen).

(2) Fältmarkerademed(*)måstefyllasi.
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6. ÄKTENSKAP*

6.1 Makar *

6.1.1

6.1.1.1 Samtligaefternamn *

6.1.1.2 Samtligaförnamn *

6.1.1.3 Födelsedatum(dd/mm/åååå) *

6.1.1.4 Födelseort

6.1.1.5 Id-nummerellersocialförsäkringsnummer(itillämpligafallochomuppgifternafinnstillgäng -
liga)

6.1.1.6 Adress(omuppgiftenfinnstillgänglig)

6.1.1.6.1 Ienlighetmeddenofficiellahandlingenelleröverenskommelsen........................................

6.1.1.6.2 Ytterligareinformation(tillexempelomannanaktuelladress)...............................................

6.1.2

6.1.2.1 Samtligaefternamn *

6.1.2.2 Samtligaförnamn *

6.1.2.3 Födelsedatum(dd/mm/åååå) *

6.1.2.4 Födelseort

6.1.2.5 Id-nummerellersocialförsäkringsnummer(itillämpligafallochomuppgifternafinnstillgäng -
liga)

6.1.2.6 Adress(omuppgiftenfinnstillgänglig)

6.1.2.6.1 Ienlighetmeddenofficiellahandlingenelleröverenskommelsen........................................

6.1.2.6.2 Ytterligareinformation(tillexempelomannanaktuelladress)...............................................

6.2 Datum,landochortförvigsel *

6.2.1 Datum(dd/mm/åååå) *

6.2.2 Land *

6.2.3 Ort(omuppgiftenfinnstillgänglig)
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7. OFFICIELLHANDLING

7.1 Offentligmyndighetellerannan myndighet,bemyndigadför detta ändamål,som har upprättat ellerregistrerat
den officiellahandlingen(om annan domstol ellerbehörigmyndighetän den som angesi punkt 3)

7.1.1 Namn

7.1.2 Adress

7.2 Datum(dd/mm/åååå)dådenofficiellahandlingenupprättadesavdenmyndighetsomangesipunkt3elleri
punkt 7.1

7.3 Denofficiellahandlingensreferensnummer(omtillämpligt)

7.4 Datum(dd/mm/åååå)dådenofficiellahandlingenregistreradesiursprungsmedlemsstaten(omannatdatumän
det som angesi punkt 7.2)

7.4.1 Referensnummeriregistret(omtillämpligt)

7.5 Datum(dd/mm/åååå)frånochmedvilketdenofficiellahandlingenharbindanderättsverkaniursprungsmed -
lemsstaten

8. ÖVERENSKOMMELSE

8.1 Offentligmyndighetsom registreratöverenskommelsen(om annan domstol ellerbehörigmyndighetän den
som angesi punkt 3)

8.1.1 Namn

8.1.2 Adress

8.2 Datum(dd/mm/åååå)dåöverenskommelsenregistrerades

8.3 Referensnummeriregistret(omtillämpligt)

8.4 Datum(dd/mm/åååå)frånochmedvilketöverenskommelsenharbindanderättsverkaniursprungsmedlems -
staten

Utfärdati …,den (dd/mm/åååå)

Namnteckningoch/ellerstämpel
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BILAGA IX

INTYGOMENOFFICIELLHANDLINGELLERÖVERENSKOMMELSEI FRÅGOROMFÖRÄLDRAANSVAR

(Artikel66.1 b i rådets förordning (EU)2019/1111 (1))

VIKTIGT

Skapå ansökanavnågon avparterna utfärdasendastom den medlemsstatsom bemyndigadeden offentligamyndig -
heten elleren annan myndighetatt formelltupprätta ellerregistreraden officiellahandlingenellerregistreraöver -
enskommelsenvarbehörigenligtkapitelIIavsnitt2 i förordningen,i enlighetmed vadsom angesi punkt 2, och den
officiellahandlingenelleröverenskommelsenhar bindanderättsverkani den medlemsstaten,i enlighetmed vadsom
angesi punkt 12.5 eller13.4.

Intygetfår inte utfärdasom något tyderpå att den officiellahandlingenselleröverenskommelsensinnehållstridermot
barnetsbästa.

1. URSPRUNGSMEDLEMSSTAT * (2)

Belgien(BE)Bulgarien (BG)Tjeckien(CZ) Tyskland (DE)

Estland(EE)Irland (IE)Grekland (EL)Spanien (ES)

Frankrike(FR)Kroatien (HR)Italien (IT)Cypern (CY)

Lettland(LV)Litauen (LT)Luxemburg (LU)Ungern(HU)

Malta(MT)Nederländerna (NL)Österrike(AT) Polen(PL)

Portugal(PT)Rumänien (RO)Slovenien(SI) Slovakien (SK)

Finland(FI)Sverige (SE)Förenade kungariket (UK)

2. URSPRUNGSMEDLEMSSTATENVARBEHÖRIGENLIGTKAPITELIIAVSNITT2IFÖRORDNINGEN *

2.1 Ja

3. DOMSTOLELLERBEHÖRIGMYNDIGHETSOMUTFÄRDATINTYGET *

3.1 Namn *

3.2 Adress *

3.3 Tfn,fax,e-post *

4. TYPAVHANDLING *

4.1 Officiellhandling(fylli så falli punkt 12)

4.2 Överenskommelse(fyllisåfallipunkt13)

5. PARTER( 3) I DENOFFICIELLAHANDLINGEN/ÖVERENSKOMMELSEN

5.1 Part1 *

(1) Rådetsförordning (EU)2019/1111 av den 25 juni 2019 om behörighet, erkännande och verkställighetav avgöranden i äktenskaps -
mål och mål om föräldraansvar,och om internationella bortföranden av barn (EUTL178, 2.7.2019, s.1) (nedan kallad f�rordningen).

(2) Fältmarkerademed(*)måstefyllasi.
(3) Om detgällerfleräntvåparter,läggtillytterligareensida.
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5.1.1 Fysiskperson

5.1.1.1 Samtligaefternamn

5.1.1.2 Samtligaförnamn

5.1.1.3 Födelsedatum(dd/mm/åååå)

5.1.1.4 Födelseort(omuppgiftenfinnstillgänglig)

5.1.1.5 Id-nummerellersocialförsäkringsnummer(itillämpligafallochomuppgifternafinnstillgäng -
liga)

5.1.1.6 Adress(omuppgiftenfinnstillgänglig)

5.1.1.6.1 Ienlighetmedavgörandet.................................................................................

5.1.1.6.2 Ytterligareinformation(tillexempelomannanaktuelladress)...............................................

5.1.2 Juridiskperson,institutionellerannatorgan

5.1.2.1 Fullständigtnamn

5.1.2.2 Registreringsnummer(itillämpligafallochomuppgiftenfinnstillgänglig)

5.1.2.3 Adress(omuppgiftenfinnstillgänglig)

5.2 Part2

5.2.1 Fysiskperson

5.2.1.1 Samtligaefternamn

5.2.1.2 Samtligaförnamn

5.2.1.3 Födelsedatum(dd/mm/åååå)

5.2.1.4 Födelseort(omuppgiftenfinnstillgänglig)

5.2.1.5 Id-nummerellersocialförsäkringsnummer(itillämpligafallochomuppgifternafinnstillgäng -
liga)

5.2.1.6 Adress(omuppgiftenfinnstillgänglig)

5.2.1.6.1 Ienlighetmedavgörandet.................................................................................

5.2.1.6.2 Ytterligareinformation(tillexempelomannanaktuelladress)...............................................

5.2.2 Juridiskperson,institutionellerannatorgan
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5.2.2.1 Fullständigtnamn

5.2.2.2 Registreringsnummer(itillämpligafallochomuppgiftenfinnstillgänglig)

5.2.2.3 Adress(omuppgiftenfinnstillgänglig)

6. BARN( 4) SOMOMFATTASAVDENOFFICIELLAHANDLINGENELLERÖVERENSKOMMELSEN *

6.1 Barn1 *

6.1.1 Samtligaefternamn *

6.1.2 Samtligaförnamn *

6.1.3 Födelsedatum(dd/mm/åååå) *

6.1.4 Födelseort(omuppgiftenfinnstillgänglig)

6.1.5 Id-nummerellersocialförsäkringsnummer(itillämpligafalloch om uppgifternafinns tillgängliga)

6.2 Barn2

6.2.1 Samtligaefternamn

6.2.2 Samtligaförnamn

6.2.3 Födelsedatum(dd/mm/åååå)

6.2.4 Födelseort(omuppgiftenfinnstillgänglig)

6.2.5 Id-nummerellersocialförsäkringsnummer(itillämpligafalloch om uppgifternafinns tillgängliga)

6.3 Barn3

6.3.1 Samtligaefternamn

6.3.2 Samtligaförnamn

6.3.3 Födelsedatum(dd/mm/åååå)

6.3.4 Födelseort(omuppgiftenfinnstillgänglig)

6.3.5 Id-nummerellersocialförsäkringsnummer(itillämpligafalloch om uppgifternafinns tillgängliga)

7. VÅRDNAD( 5)

7.1 Vårdnadsom har anförtrotts elleröverenskommitsi den officiella handlingenelleröverenskommelsen( 6)

.................................................................................

(4) Om det gällerflerän tre barn, bifogaytterligareen sida.
(5) Vänligenobserveraatt termen vårdnaddefinierasi artikel2.2.9 i förordningen.
(6) Kopierain relevantdelavdenofficiellahandlingenelleröverenskommelsen.
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7.2 Hartillerkänts följandepart(er)( 7)

7.2.1 Part1

7.2.1.1 Fysiskperson

7.2.1.1.1 Samtligaefternamn

7.2.1.1.2 Samtligaförnamn

7.2.1.1.3 Födelsedatum(dd/mm/åååå)

7.2.1.1.4 Födelseort(omuppgiftenfinnstillgänglig)

7.2.1.1.5 Id-nummerellersocialförsäkringsnummer(itillämpligafallochomuppgifternafinns
tillgängliga)

7.2.1.1.6 Adress(omuppgiftenfinnstillgänglig)

7.2.1.1.6.1 Ienlighetmedavgörandet..................................................................................

7.2.1.1.6.2 Ytterligareinformation(tillexempelomannanaktuelladress).................................

7.2.1.2 Juridiskperson,institutionellerannatorgan

7.2.1.2.1 Fullständigtnamn

7.2.1.2.2 Registreringsnummer(itillämpligafallochomuppgiftenfinnstillgänglig)

7.2.1.2.3 Adress(omuppgiftenfinnstillgänglig)

7.2.2 Part2

7.2.2.1 Fysiskperson

7.2.2.1.1 Samtligaefternamn

7.2.2.1.2 Samtligaförnamn

7.2.2.1.3 Födelsedatum(dd/mm/åååå)

7.2.2.1.4 Födelseort(omuppgiftenfinnstillgänglig)

7.2.2.1.5 Id-nummerellersocialförsäkringsnummer(itillämpligafallochomuppgifternafinns
tillgängliga)

7.2.2.1.6 Adress(omuppgiftenfinnstillgänglig)

(7) Om detgällerfleräntvåparter,bifogaytterligareensida.
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7.2.2.1.6.1 Ienlighetmedavgörandet..................................................................................

7.2.2.1.6.2 Ytterligareinformation(tillexempelomannanaktuelladress).................................

7.2.2.2 Juridiskperson,institutionellerannatorgan

7.2.2.2.1 Fullständigtnamn

7.2.2.2.2 Registreringsnummer(itillämpligafallochomuppgiftenfinnstillgänglig)

7.2.2.2.3 Adress(omuppgiftenfinnstillgänglig)

7.3 Medfördenofficiellahandlingenelleröverenskommelsenöverlämnandeavbarnet/barnen?

7.3.1 Nej

7.3.2 Ja

7.3.2.1 Närmareuppgifterom överlämnandetsom är relevantaför verkställighetom de inte redan
angettsunder punkt 7.1 (tillexempelvemöverlämnandetskertill,vilketbarn/vilkabarn som
avsessamt om det rör sigom återkommandeöverlämnandenellerett enda)

.................................................................................

8. UMGÄNGE

8.1 Umgängesom har tillerkäntselleröverenskommitsi den officiella handlingenelleröverenskommelsen( 8)

.................................................................................

8.2 Hartillerkänts följandepart(er)( 9)

8.2.1 Part1

8.2.1.1 Samtligaefternamn

8.2.1.2 Samtligaförnamn

8.2.1.3 Födelsedatum(dd/mm/åååå)

8.2.1.4 Födelseort(omuppgiftenfinnstillgänglig)

8.2.1.5 Id-nummerellersocialförsäkringsnummer(itillämpligafallochomuppgifternafinnstillgäng -
liga)

8.2.1.6 Adress(omuppgiftenfinnstillgänglig)

8.2.1.6.1 Ienlighetmeddenofficiellahandlingenelleröverenskommelsen........................................

8.2.1.6.2 Ytterligareinformation(tillexempelomannanaktuelladress)...............................................

(8) Kopierain relevantdelavdenofficiellahandlingenelleröverenskommelsen.
(9) Om detgällerfleräntvåparter,bifogaytterligareensida.
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8.2.2 Part2

8.2.2.1 Samtligaefternamn

8.2.2.2 Samtligaförnamn

8.2.2.3 Födelsedatum(dd/mm/åååå)

8.2.2.4 Födelseort(omuppgiftenfinnstillgänglig)

8.2.2.5 Id-nummerellersocialförsäkringsnummer(itillämpligafallochomuppgifternafinnstillgäng -
liga):

8.2.2.6 Adress(omuppgiftenfinnstillgänglig)

8.2.2.6.1 Ienlighetmeddenofficiellahandlingenelleröverenskommelsen........................................

8.2.2.6.2 Ytterligareinformation(tillexempelomannanaktuelladress)...............................................

8.3 Medfördenofficiellahandlingenelleröverenskommelsenöverlämnandeavbarnet/barnen?

8.3.1 Nej

8.3.2 Ja

8.3.2.1 Närmareuppgifterom överlämnandetsom är relevantaom de inte redanangettsunder
punkt 8.1 (tillexempelvemöverlämnandetskertill,vilketbarn/vilkabarn som avsessamt om
det rör sigom återkommandeöverlämnandenellerett enda)

.................................................................................

9. ANDRARÄTTIGHETERIFRÅGOROMFÖRÄLDRAANSVAR

9.1 Rättighet(er)som har tillerkäntselleröverenskommitsi den officiellahandlingen elleröverenskommelsen( 10)

.................................................................................

9.2 Hartillerkänts följandepart(er)( 11)

9.2.1 Part1

9.2.1.1 Fysiskperson

9.2.1.1.1 Samtligaefternamn

9.2.1.1.2 Samtligaförnamn

9.2.1.1.3 Födelsedatum(dd/mm/åååå)

(10) Kopierainrelevantdelavdenofficiellahandlingenelleröverenskommelsen.
(11) Om detgällerfleräntvåparter,bifogaytterligareensida.
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9.2.1.1.4 Födelseort(omuppgiftenfinnstillgänglig)

9.2.1.1.5 Id-nummerellersocialförsäkringsnummer(itillämpligafallochomuppgifternafinns
tillgängliga)

9.2.1.1.6 Adress(omuppgiftenfinnstillgänglig)

9.2.1.1.6.1 Ienlighetmedavgörandet..................................................................................

9.2.1.1.6.2 Ytterligareinformation(tillexempelomannanaktuelladress).................................

9.2.1.2 Juridiskperson,institutionellerannatorgan

9.2.1.2.1 Fullständigtnamn

9.2.1.2.2 Registreringsnummer(itillämpligafallochomuppgiftenfinnstillgänglig)

9.2.1.2.3 Adress(omuppgiftenfinnstillgänglig)

9.2.2 Part2

9.2.2.1 Fysiskperson

9.2.2.1.1 Samtligaefternamn

9.2.2.1.2 Samtligaförnamn

9.2.2.1.3 Födelsedatum(dd/mm/åååå)

9.2.2.1.4 Födelseort(omuppgiftenfinnstillgänglig)

9.2.2.1.5 Id-nummerellersocialförsäkringsnummer(itillämpligafallochomuppgifternafinns
tillgängliga)

9.2.2.1.6 Adress(omuppgiftenfinnstillgänglig)

9.2.2.1.6.1 Ienlighetmedavgörandet..................................................................................

9.2.2.1.6.2 Ytterligareinformation(tillexempelomannanaktuelladress).................................

9.2.2.2 Juridiskperson,institutionellerannatorgan

9.2.2.2.1 Fullständigtnamn

9.2.2.2.2 Registreringsnummer(itillämpligafallochomuppgiftenfinnstillgänglig)

9.2.2.2.3 Adress(omuppgiftenfinnstillgänglig)
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9.3 Medfördenofficiellahandlingenelleröverenskommelsenöverlämnandeavbarnet/barnen?

9.3.1 Nej

9.3.2 Ja

9.3.2.1 Närmareuppgifteromöverlämnandetsomärrelevantaförverkställighetomdeinteredan
angettsunder punkt 9.1 (tillexempelvemöverlämnandetskertill,vilketbarn/vilkabarn som
avsessamt om det rör sigom återkommandeöverlämnandenellerett enda)

.................................................................................

10.

10.1

VARDET/DEBARN( 12) SOMANGESI PUNKT6 I STÅNDATTBILDAEGNAÅSIKTER? *

Detbarnsomangesipunkt6.1

10.1.1 Ja(fyllisåfallipunkt11)

10.1.2 Nej

10.2 Detbarnsomangesipunkt6.2

10.2.1 Ja(fyllisåfallipunkt11)

10.2.2 Nej

10.3 Detbarnsomangesipunkt6.3

10.3.1 Ja(fyllisåfallipunkt11)

10.3.2 Nej

11.

11.1

HARDET/DEBARN( 13) SOMVARI STÅNDATTBILDAEGNAÅSIKTERI ENLIGHETMEDPUNKT10 GETTSEN
VERKLIGOCHFAKTISKMÖJLIGHETATTUTTRYCKASINAÅSIKTER?

Detbarnsomangesipunkt6.1

11.1.1 Ja

11.1.2 Nej,avföljandeskäl:.................................................................................

11.2 Detbarnsomangesipunkt6.2

11.2.1 Ja

11.2.2 Nej,avföljandeskäl:.................................................................................

SV

(12) Om detgällerfleräntrebarn,bifogaytterligareensida.
(13) Om detgällerfleräntrebarn,bifogaytterligareensida.
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11.3 Detbarnsomangesipunkt6.3

11.3.1 Ja

11.3.2 Nej,avföljandeskäl:.................................................................................

12.

12.1

OFFICIELLHANDLING

Offentligmyndighetellerannan myndighet,bemyndigadför dettaändamål,som har upprättat ellerregistrerat
den officiellahandlingen(om annan domstol ellerbehörigmyndighetän den som angesi punkt 3)

12.1.1 Namn

12.1.2 Adress

12.2

12.3

12.4

Datum(dd/mm/åååå)dådenofficiellahandlingenupprättadesavdenmyndighetsomangesipunkt3elleri
punkt 12.1

Denofficiellahandlingensreferensnummer(omtillämpligt)

Datum(dd/mm/åååå)dådenofficiellahandlingenregistreradesiursprungsmedlemsstaten(omannatdatumän
det som angesi punkt 12.2)

12.4.1 Referensnummeriregistret(omtillämpligt)

12.5

13.

13.1

Datum(dd/mm/åååå)frånochmedvilketdenofficiellahandlingenharbindanderättsverkaniursprungsmed -
lemsstaten

ÖVERENSKOMMELSE

Offentligmyndighetsom registreradeöverenskommelsen(om annan domstol ellerbehörigmyndighetän den
som angesi punkt 3)

13.1.1 Namn

13.1.2 Adress

13.2

13.3

13.4

14.

14.1

Datum(dd/mm/åååå)dåöverenskommelsenregistrerades

Referensnummeriregistret(omtillämpligt)

Datum(dd/mm/åååå)frånochmedvilketöverenskommelsenharbindanderättsverkaniursprungsmedlems -
staten

ÄRDENOFFICIELLAHANDLINGENELLERÖVERENSKOMMELSENVERKSTÄLLBARIURSPRUNGSMEDLEMSSTATEN? *

Avseendevårdnadienlighetmedpunkt7

14.1.1 Nej

14.1.1.1 Denofficiellahandlingenelleröverenskommelseninnehållerintenågonverkställbarför -
pliktelse.

14.1.2 Ja,utannågrabegränsningar(angedetdatum(dd/mm/åååå)dådenofficiellahandlingeneller
överenskommelsenblevverkställbar)

…/…/……
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14.1.3 Ja,menbaragentemotden part( 14) som angesi punkt …(fylli)............................................................

14.1.4 Ja,menendastföljandedel(ar)avdenofficiellahandlingenelleröverenskommelsen(ange)................

14.2 Avseendeumgängeienlighetmedpunkt8

14.2.1 Nej

14.2.1.1 Denofficiellahandlingenelleröverenskommelseninnehållerintenågonverkställbarför -
pliktelse.

14.2.2 Ja,utannågrabegränsningar(angedetdatum(dd/mm/åååå)dådenofficiellahandlingeneller
överenskommelsenblevverkställbar)

…/…/……

14.2.3 Ja,menbaragentemotden part( 15) som angesi punkt …(fylli)............................................................

14.2.4 Ja,menendastföljandedel(ar)avdenofficiellahandlingenelleröverenskommelsen(ange)................

14.3 Avseendeandrarättigheterienlighetmedpunkt9

14.3.1 Nej

14.3.1.1 Denofficiellahandlingenelleröverenskommelseninnehållerintenågonverkställbarför -
pliktelse.

14.3.2 Ja,utannågrabegränsningar(angedetdatum(dd/mm/åååå)dådenofficiellahandlingeneller
överenskommelsenblevverkställbar)

…/…/……

14.3.3 Ja,menbaragentemotden part( 16) som angesi punkt … (fylli).......................................................

14.3.4 Ja,menendastföljandedel(ar)avdenofficiellahandlingenelleröverenskommelsen(ange)..........

Utfärdati …,den (dd/mm/åååå)

Namnteckningoch/ellerstämpel

(14) Om detgällerfleränenpart,bifogaytterligareensida.
(15) Om detgällerfleränenpart,bifogaytterligareensida.
(16) Om detgällerfleränenpart,bifogaytterligareensida.
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BILAGA X

Jämförelsetabell

Förordning (EG)nr2201/2003

Artikel1

—

Artikel2

Artikel3

Artikel4

Artikel5

Artikel6

Artikel7

Artikel8.1

Artikel8.2

Artikel9.1

Artikel9.2

Artikel10

—

Artikel11.1

—

Artikel11.2

Artikel11.3

—

—

—

Artikel11.4

Artikel11.5

—

—

—

—

—

—

Denna förordning

Artikel 1

Artikel 1.3

Artikel 2

Artikel 3

Artikel 4

Artikel 5

Artikel 6.2

Artikel 6.1 och 6.3

Artikel 7.1

Artikel 7.2

Artikel 8.1

Artikel 8.2

Artikel 9

Artikel 10

Artikel 22

Artikel 23

Artikel 26

Artikel 24.1

Artikel 24.2

Artikel 24.3

Artikel 25

Artikel 27.3

Artikel 27.1

Artikel 27.2

Artikel 27.4

Artikel 27.5

Artikel 27.6

Artikel 28

Artikel 29.1 och 29.2
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Förordning (EG)nr2201/2003

Artikel11.6 Artikel 29.3

—Artikel 29.4

Artikel11.7 Artikel 29.5

Artikel11.8 Artikel 29.6

Artikel12 —

Artikel13 Artikel 11

Artikel14 Artikel 14

Artikel15.1,15.2aochboch15.4 Artikel 12.1

Artikel15.3 Artikel 12.4

—Artikel 12.2 och 12.3

—Artikel 12.5

Artikel15.2c Artikel 13.1

—Artikel 13.2

Artikel16 Artikel 17 a och b

—Artikel 17 c

—Artikel 16

Artikel17 Artikel 18

Artikel18 Artikel 19

Artikel19 Artikel 20

—Artikel 20.4 och 20.5

—Artikel 21

Artikel20.1 Artikel 15.1

Artikel20.2 Artikel 15.3

—Artikel 15.2

Artikel21.1och21.2 Artikel 30.1 och 30.2

Artikel21.3 Artikel 30.3 och 30.4

Artikel21.4 Artikel 30.5

Artikel22 Artikel 38

Artikel23a,c,d,eochf Artikel 39 a, b, c, d och e

Artikel23b Artikel 39.2

Artikel24 Artikel 69

Denna förordning
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Förordning (EG)nr2201/2003

Artikel25 Artikel 70

Artikel26 Artikel 71

—Artikel 72

Artikel27.1 Artiklarna33 a och 44 a

—Artikel 33 b

—Artikel 44 b

Artikel27.2 —

Artikel28 —

Artikel29 —

—Artikel 34

—Artikel 35

—Artikel 40

—Artikel 41

Artikel30 —

Artikel31 —

Artikel32 —

Artikel33 —

Artikel34 —

Artikel35 —

Artikel36 Artikel 53

—Artikel 53.3

Artikel37.1 Artikel 31.1

—Artikel 31.2 och 31.3

Artikel37.2 —

Artikel38 Artikel 32

Artikel39 Artikel 36

Artikel40 Artiklarna 42 och 47.1

—Artikel 45

—Artikel 46

—Artikel 47.2

Artikel41.1 Artikel 43.1

Artikel41.2 Artikel 47.3

Denna förordning

312



Ds 2020:18 Bilaga

2.7.2019 SV Europeiskaunionens officiellatidningL 178/113

Förordning (EG)nr2201/2003

—

Artikel42.1

Artikel42.2

Artikel43

—

—

Artikel44

Artikel45.1

Artikel45.2

—

Artikel46

Artikel47.1

—

—

Artikel48

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

Artikel49

Artikel50

—

Artikel51

Denna förordning

Artikel 47.4, 47.5 och 47.6

Artikel 43.1

Artikel 47.3

Artiklarna 37 och 48

Artikel 49

Artikel 50

—

Artikel 31.1

Artikel 31.2

Artikel 31.3

Artikel 65

Artikel 51.1

Artikel 51.2

Artikel 52

Artikel 54

Artikel 55

Artikel 56

Artikel 57

Artikel 58

Artikel 59

Artikel 60

Artikel 61

Artikel 62

Artikel 63

Artikel 64

Artikel 66

Artikel 67

Artikel 68

Artikel 73

Artikel 74.1

Artikel 74.2

Artikel 75
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Förordning (EG)nr2201/2003

Artikel52 Artikel 90

Artikel53 Artikel 76

Artikel54 Artikel 77.1

—Artikel 77.2 och 77.3

—Artikel 78

—Artikel 79 a

Artikel55.1a Artikel 79 b

Artikel55.1b Artikel 79 c

—Artikel 79 d

Artikel55.1c Artikel 79 e

Artikel55.1d Artikel 79 f

Artikel55.1e Artikel 79 g

—Artikel 80

—Artikel 81

Artikel56.1 Artikel 82.1

—Artikel 82.2, 82.3 och 82.4

Artikel56.2 Artikel 82.5

—Artikel 82.6

Artikel56.3 Artikel 82.7

—Artikel 82.8

Artikel57.1och57.2 —

Artikel57.3 Artikel 83.1

Artikel57.4 Artikel 83.2

Artikel58 Artikel 84

—Artikel 85

—Artikel 86

—Artikel 87

—Artikel 88

—Artikel 89

—Artikel 91

Artikel59 Artikel 94

Artikel60a,b,cochd Artikel 95

Denna förordning
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Förordning (EG)nr2201/2003 Denna förordning

Artikel60e Artikel 96

Artikel61 Artikel 97.1

— Artikel 97.2

Artikel62 Artikel 98

Artikel63 Artikel 99

Artikel64.1 Artikel 100.1

Artikel64.2,64.3och64.4 —

— Artikel 100.2

Artikel65.1 Artikel 101.1

— Artikel 101.2

Artikel66 Artikel 102

Artikel67 Artikel 103

Artikel68 Artikel 103

Artikel69 Artikel 92

Artikel70 —

— Artikel 93

Artikel71 Artikel 104

Artikel72 Artikel 105

BilagaI BilagaII

— BilagaI

BilagaII BilagaIII

— BilagaIV

BilagaIII BilagaV

BilagaIV BilagaVI

— BilagaVII

— BilagaVIII

— BilagaIX
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Departementsserien 2020 
Kronologisk förteckning 

1. Ett nytt brott om olovlig befattning 
med betalningsinstrument. Genom-
förande av non-cash-direktivet. Ju. 

2. Uppenbart ogrundade ansökningar 
och fastställande av säkra ursprungs-
länder. Ju. 

3. Konkurrensverkets befogenheter. N. 

4. Klimatdeklaration för byggnader. Fi. 

5. Kompletterande bestämmelser 
till utträdesavtalet mellan Förenade 
kungariket och EU i fråga om 
medborgarnas rättigheter. Ju. 

6. Material och produkter avsedda att 
komma i kontakt med livsmedel. N. 

7. Inkomstpensionstillägg. S. 

8. En ny växtskyddslag. N. 

9. Utökad målgrupp för Allmänna 
arvsfonden. S. 

10. Ny lag om källskatt på utdelning. Fi. 

11. Säkerhetsskyddsreglering för Regerings-
kansliet, utlandsmyndigheterna 
och kommittéväsendet. Ju. 

12. Registrering av kontantkort, m.m. Ju. 

13. Stärkt skydd för vissa geografiska 
beteckningar och ändringar i den 
känneteckensrättsliga regleringen av 
ond tro. Ju. 

14. Genomförande av arbetsvillkors-
direktivet. A. 

15. Reglering av undersköterskeyrket 
– kompetenskrav och övergångs-
bestämmelser. S. 

16. Stärkt barnrättsperspektiv för barn 
i skyddat boende – förslag till 
bestämmelser rörande bl.a. omedelbar 
placering, sekretess och skolgång. S. 

17. Skärpt kontroll över explosiva varor. 
Ju. 

18. Ökad rättssäkerhet och snabbare verk-
ställighet i internationella familjemål. 
Ju. 



 

 

  
 

 

 
 

 
 
  

  

 

  

 

Departementsserien 2020 
Systematisk förteckning 

Arbetsmarknadsdepartementet 

Genomförande av arbetsvillkorsdirektivet. 
[14] 

Finansdepartementet 

Klimatdeklaration för byggnader. [4] 

Ny lag om källskatt på utdelning. [10] 

Justitiedepartementet 

Ett nytt brott om olovlig befattning med 
betalningsinstrument. Genomförande 
av non-cash-direktivet. [1] 

Uppenbart ogrundade ansökningar 
och fastställande av säkra ursprungs-
länder. [2] 

Kompletterande bestämmelser 
till utträdesavtalet mellan Förenade 
kungariket och EU i fråga om 
medborgarnas rättigheter. [5] 

Säkerhetsskyddsreglering för Regerings-
kansliet, utlandsmyndigheterna 
och kommittéväsendet. [11] 

Registrering av kontantkort, m.m. [12] 

Stärkt skydd för vissa geografiska 
beteckningar och ändringar i den 
känneteckensrättsliga regleringen 
av ond tro. [13] 

Skärpt kontroll över explosiva varor. [17] 

Ökad rättssäkerhet och snabbare verk-
ställighet i internationella familjemål. 
[18] 

Näringsdepartementet 

Konkurrensverkets befogenheter. [3] 

Material och produkter avsedda att komma 
i kontakt med livsmedel. [6] 

En ny växtskyddslag. [8] 

Socialdepartementet 

Inkomstpensionstillägg. [7] 

Utökad målgrupp för Allmänna 
arvsfonden. [9] 

Reglering av undersköterskeyrket 
– kompetenskrav och övergångs-
bestämmelser. [15] 

Stärkt barnrättsperspektiv för barn i skyddat 
boende – förslag till bestämmelser 
rörande bl.a. omedelbar placering, 
sekretess och skolgång. [16] 
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