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Förord 

Nu är denna uppsats äntligen klar. Det är med glädje jag skriver dessa ord. Hösten 2012 

fullgjorde jag min praktik inom ramen för examensarbetet vid Sveriges ambassad i 

Helsingfors. Våren 2013 fick jag sedan möjlighet att praktisera vid Europaparlamentet i 

Bryssel hos europaparlamentariker Nils Torvalds och hans medarbetare. Sommaren 2013 

deltog jag i sommarkursen i internationell privaträtt vid Haagakademin för internationell 

rätt i Haag. En chans att påbörja själva arbetet med uppsatsen fick jag inte förrän hösten 

2013. Det här har dock varit fantastiska erfarenheter som också inspirerat mig i arbetet 

med denna uppsats.  

Ämnet för uppsatsen har växt fram under en längre tid. Min egen familjebakgrund samt 

introduktionen under terminskurs 6 på juristprogrammet väckte mitt intresse för 

rättsområdet internationell privat- och processrätt. Jag valde därför sedan 

fördjupningskursen Europarättslig familje- och successionsrätt under ledning av professor 

Maarit Jänterä-Jareborg. Den kursen motsvarade alla mina förväntningar och mer därtill 

och gjorde att jag valde att skriva mitt examensarbete i just internationell privat- och 

processrätt. Inspiration till ämnet för min uppsats fick jag vid ett studiebesök vid EU-

domstolen i samband med min praktiktjänstgöring vid Europaparlamentet samt under 

sommarkursen vid Haagakademin. 

Jag vill framförallt tacka min handledare Maarit Jänterä-Jareborg för att hon varit en starkt 

bidragande orsak till mitt intresse för ämnet internationell privat- och processrätt. Hon har 

även varit en fantastisk uppsatshandledare som med tålamod, uppmuntran och kloka 

synpunkter hjälpt mig i mitt arbete.  

Jag vill tacka personalen vid Sveriges ambassad i Helsingfors, och särskilt min handledare 

ministerråd Ulrik Tideström, som gjorde min praktiktjänstgöring där väldigt givande. Jag 

vill även tacka europaparlamentariker Nils Torvalds och hans medarbetare Axel Hagelstam, 

Mats Löfström, Katarina Dahlman och Elisabet Rantschukoff, med vilka jag hade en 

otroligt lärorik och rolig tid i Bryssel. 

Ett stort tack ska även de personer som jag träffat under juristprogrammet vid Uppsala 

Universitet ha. Många av dessa har blivit mina nära vänner och bidragit till att min tid i 

Uppsala kommer att ha en särskild plats i mitt hjärta. Av dessa vill jag rikta ett särskilt tack 

till Robert Attesjö som hjälpte mig på uppsatsens slutraka. Tack även till de personer som 
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jag träffat under mina utbytesstudier vid University of Toronto, under mina andra studier 

vid Uppsala Universitet och under Haagakademins sommarkurs och som gjort dessa 

erfarenheter rikare. 

Jag vill också tacka min syster Rebecca Fassihi för att hon hjälpt mig med arbetet med 

denna uppsats och för att hon också i övrigt finns till som bollplank kring olika frågor.  

Avslutningsvis vill jag rikta det största tacket till mina föräldrar Iraj och Eija Fassihi som jag 

har allt att tacka för här i världen. Jag är själv en produkt av en gränsöverskridande 

familjebildning men trots det har mina föräldrar gett mig en uppväxt så lång från ämnet för 

denna uppsats som är tänkbart. De är ett stöd i allt jag företar mig och de delar min glädje i 

att jag nu slutfört mina juridikstudier vid Uppsala Universitet. 

Uppsala i januari 2014, 

Alexander Fassihi  
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

Dagens alltmer globaliserade värld innebär att avståndet mellan olika stater och kulturer 

minskar och möjligheten för människor att röra sig mellan olika platser ökar. Särskilt enkelt 

är det att röra sig inom den Europeiska unionen (EU) där en av grundprinciperna är rätten 

till fri rörlighet. År 2011 flyttade 1,3 miljoner personer från en medlemsstat i EU till en 

annan och den 1 januari 2012 fanns det 13,6 miljoner EU-medborgare som bor i en annan 

medlemsstat i EU än den i vilken de är medborgare i.1 Antalet personer som är födda i en 

annan medlemsstat i EU än där de bor var vid samma tidpunkt 17,2 miljoner.2 

Varje år föds drygt fem miljoner barn inom EU.3 En naturlig följd av rörligheten över 

statsgränserna är att en inte obetydlig del av dessa barn har föräldrar som kommer från 

olika stater. Det talas om gränsöverskridande familjebildningar. Bryts en av dessa 

internationella familjer upp är de rättsliga konsekvenserna vanligtvis mera svårhanterliga än 

i rent nationella fall. Den kanske svåraste situationen är då det sker ett olovligt bortförande 

eller kvarhållande av barnet eller barnen4, vilket har beskrivits som ”den kanske mörkaste 

sidan av familjebildningar över geografiska gränser”.5 

För att minska problemen med olovliga bortföranden och kvarhållanden av barn 

utarbetades 1980 års Haagkonvention om de civila aspekterna på internationella 

bortföranden av barn (1980 års Haagkonvention) av Haagkonferensen för internationell 

privaträtt (Haagkonferensen).6 I dagsläget är 90 stater, inklusive alla EU:s medlemsstater, 

anslutna till konventionen.7 I Sverige trädde 1980 års Haagkonvention i kraft den 1 juni 

                                                           
1 EU:s statistikkontor Eurostat (www.ec.europa.eu/eurostat): 
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_explained/index.php/Migration_and_migrant_population_statisti
cs (2013-11-19). Därtill flyttade under år 2011 1,7 miljoner personer till EU från stater utanför EU och den 1 
januari 2012 fanns det 20,7 miljoner personer som bor inom EU men är medborgare i stater utanför EU. 
Hela EU:s befolkning den 1 januari 2012 var 503,7 miljoner, se 
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_explained/index.php/Population_and_population_change_statisti
cs (2013-11-19). Notera att statistiken inte inkluderar Kroatien vars inträde i EU skedde den 1 juli 2013. 
2 Eurostat: 
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_explained/index.php/Migration_and_migrant_population_statisti
cs (2013-11-19). Det totala antalet personer som bor i en medlemsstat i EU men är födda i en annan stat 
(medlemstat i EU eller inte) var den 1 januari 2012 50,2 miljoner, vilket motsvarar ca 10 procent av hela EU:s 
befolkning. 
3 Eurostat: http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_explained/index.php/Fertility_statistics (2013-11-19). 
De senaste 10 åren har siffran varierat mellan 5 till 5,4 miljoner, år 2011 var siffran 5,2 miljoner. 
4 Vad som utgör ett olovligt bortförande eller kvarhållande av barn behandlas i avsnitt 2.2.2 och 2.3.1. 
5 Jänterä-Jareborg, Olovliga bortföranden av barn och Haagkonventionerna, s. 239. 
6 Mera information om Haagkonferensen finns på deras hemsida www.hcch.net. 
7 För anslutna stater (uppdaterad den 21 juni 2013) se 
http://www.hcch.net/index_en.php?act=conventions.status&cid=24 (2013-11-19). 90 stater är anslutna till 
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1989 genom lagen (1989:14) om erkännande och verkställighet av utländska 

vårdnadsavgöranden m.m. och om överflyttning av barn.8 

Syftet med 1980 års Haagkonvention är, enligt konventionens artikel 1, att ”säkerställa ett 

snabbt återförande av barn som olovligen har förts ut till eller kvarhållits i en 

fördragsslutande stat” och att därigenom ”tillförsäkra att rätten i en fördragsslutande stat 

till vårdnad och umgänge verksamt respekteras i andra fördragsslutande stater”. 

Konventionen betraktas som ett framgångsrikt instrument med hänvisning till antalet stater 

som tillträtt, antalet ansökningar som skett enligt konventionen samt den avskräckande 

effekten som konventionen förutsetts ha.9  

Genom den nya Bryssel II-förordningen10, som trädde i kraft 2005, skapades även ett EU-

rättsligt regelverk kring olovliga bortföranden och kvarhållanden av barn. 1980 års 

Haagkonvention fortsätter dock att vara tillämplig inom EU, och Bryssel II-förordningen 

fungerar som ett komplement till 1980 års Haagkonvention i olovliga bortföranden och 

kvarhållanden mellan EU:s medlemsstater.11 

1980 års Haagkonvention strävar till att återställa situationen så som den var innan ett 

olovligt bortförande eller kvarhållande skett, vilket ska ske genom ett snabbt återförande av 

barnet till den stat där barnet hade hemvist innan bortförandet eller kvarhållandet. Ibland 

kan dock omständigheterna i det enskilda fallet göra att ett återlämnande undantagsvis inte 

är önskvärt. För de situationerna finns särskilda vägransgrunder i konventionen.12  

                                                                                                                                                                          
1980 års Haagkonvention vilket innebär att konventionen har fler anslutna stater än någon annan av 
Haagkonferensens konventioner (se http://www.hcch.net/upload/statmtrx_e.pdf, 2013-11-19) och att fler 
stater är anslutna till konventionen än Haagkonferensen har medlemmar (Haagkonferensen har 75 
medlemmar: 74 stater samt EU, se http://www.hcch.net/index_en.php?act=states.listing, 2013-11-19). 
8 Lagen implementerar även en annan konvention från 1980 nämligen Europeiska konventionen om 
erkännande och verkställighet av avgöranden rörande vårdnad om barn samt om återställande av vård av 
barn. 
9 Jänterä-Jareborg, Olovliga bortföranden av barn: dags att ställa Sverige vid skampålen?, s. 892. 
10 Rådets förordning (EG) nr 2201/2003 av den 27 november 2003 om domstols behörighet och om 
erkännande och verkställighet av domar i äktenskapsmål och mål om föräldraansvar samt om upphävande av 
förordning (EG) nr 1347/2000. Förordningen går under olika benämningar, som till exempel den nya Bryssel 
II-förordningen, Bryssel IIa-förordningen och Bryssel IIbis-förordningen. I den här upptsatsen benämns den 
Bryssel II-förordningen. 
11 Förordningen gäller dock inte i förhållande till Danmark, se skäl 31 i Bryssel II-förordningen. För mera om 
förhållandet mellan 1980 års Haagkonvention och Bryssel II-förordningen se avsnitt 2.1. 
12 Vägransgrunderna i 1980 års Haagkonvention behandlas i avsnitt 2.2.3. 
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Själva förfarandet vid en ansökan om återlämning enligt konventionen ska vara 

summariskt, övervägande formellt till sin karaktär och lämna litet utrymme för materiella 

prövningar.13 Vårdnadsfrågan ska inte tas upp till prövning. 

Konventionens vägransgrunder ska tolkas restriktivt för att konventionen inte ska riskera 

att bli tandlös.14 Prövningen av vägransgrunderna ska ske inom ramen för det summariska 

förfarande som konventionen förordar, vilket inte lämnar utrymme för en omfattande 

undersökning av omständigheterna i det enskilda fallet. Den dominerande synen i den 

praktiska tillämpningen har varit i linje med det här strikta synsättet och barn ska i de flesta 

fallen så snabbt som möjligt återlämnas.15 Synsättet har även fått stöd i den tidiga 

rättspraxisen kring olovliga bortföranden och kvarhållanden av barn från den Europeiska 

domstolen för de mänskliga rättigheterna i Strasbourg (Europadomstolen).16 

Europadomstolen har i dessa avgöranden gjort en prövning av artikel 8 i Europeiska 

konventionen (4 november 1950) om skydd för de mänskliga rättigheterna och de 

grundläggande friheterna (Europakonventionen). 

Den tidigare synen har dock på senare tid börjat utmanas, främst genom 

Europadomstolens senaste rättspraxis. Europadomstolen har öppnat upp för en mindre 

restriktiv syn på vägransgrunderna i 1980 års Haagkonvention och för en mera ingående 

undersökning av omständigheterna i det enskilda fallet. Europadomstolens avgörande i 

Neulinger och Shuruk mot Schweiz,17 meddelat i stor kammare den 6 juli 2010, var 

kontroversiellt och skapade stor debatt.18 Europadomstolen har dock bekräftat avgörandet i 

senare praxis, senast så sent som den 26 november 2013 genom domstolens avgörande i 

stor kammare i målet X mot Lettland.19 

Mot utvecklingen i Europadomstolens praxis kan utvecklingen inom EU ställas. I och med 

Bryssel II-förordningens regler gällande olovliga bortföranden och kvarhållanden av barn 

skärptes huvudregeln om ett återlämnande. Ett särskilt förfarande vid ett beslut om att inte 

återlämna barnet introducerades också. I och med det förfarandet har domstolarna i den 

medlemsstat där barnet hade hemvist innan bortförandet eller kvarhållandet ”sista ordet” i 

frågan om barnet ska återlämnas eller inte. Detta slutgiltiga avgörande är myndigheterna i 

                                                           
13 Jänterä-Jareborg, Olovliga bortföranden av barn: dags att ställa Sverige vid skampålen?, s. 876. 
14 Pérez-Vera, Explanatory report, p. 34. 
15 Jänterä-Jareborg, Harmonisering, samordning och ömsesidigt förtroende inom Europeiska unionen – 
utvecklingen inom familjerätten, s. 831. 
16 Se avsnitt 3.3.1.  
17 Mål nr. 41615/07. Målet behandlas i avsnitt 3.3.2. 
18 Se avsnitt 3.3.2. 
19 Mål nr. 27853/09. Målet behandlas i avsnitt 3.3.4. 
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den medlemsstat som barnet befinner sig i tvungna att acceptera.20 Ett antal tolkningsfrågor 

rörande Bryssel II-förordningens tillämpning har bedömts av Europeiska unionens 

domstol i Luxemburg (EU-domstolen) och förordningens strikta regelverk har då 

bekräftats. 21 

 

1.2 Syfte och frågeställning 

De två ovan beskrivna utvecklingarna är vid första anblicken svåra att kombinera. I ett 

nyligen meddelat avgörande, Povse mot Österrike,22 från juni 2013 ställdes Europadomstolen 

inför denna problematik. Syftet med denna uppsats är att undersöka Europadomstolens 

avgörande mot bakgrund av Bryssel II-förordningens regler kring olovliga bortföranden 

och kvarhållanden av barn, såsom de har tolkats av EU-domstolen, och Europadomstolens 

senaste rättspraxis på området. Är det möjligt att förena de två, till synes konkurrerande, 

synsätten? Vad får Europadomstolens avgörande i Povse mot Österrike för konsekvenser? 

Målet vid Europadomstolen i Povse mot Österrike kommer att ha en framträdande roll i 

denna uppsats och domstolens bedömning i målet kommer att analyseras och 

kommenteras. 

 

1.3 Avgränsningar 

Ämnet för uppsatsen är ”Bryssel II-förordningen, olovliga bortföranden av barn och 

Europadomstolen – en analys av målet Povse mot Österrike från Europadomstolen”. 

I uppsatsen kommer Bryssel II-förordningens regler kring olovliga bortföranden och 

kvarhållanden av barn att behandlas. Bryssel II-förordningen innehåller dock regler som rör 

andra områden också. Dessa kommer endast att beröras i den mån de har relevans för 

olovliga bortföranden och kvarhållanden av barn. Bryssel II-förordningens regler kring 

olovliga bortföranden och kvarhållanden av barn bygger på 1980 års Haagkonvention och 

konventionen kommer därför också att behandlas. Eftersom Bryssel II-förordningen är ett 

EU-rättsligt instrument kommer uppsatsens fokus att vara på olovliga bortföranden och 

                                                           
20 Bryssel II-förordningens regler behandlas i avsnitt 2.3. 
21 Se avsnitt 2.4. 
22 Mål nr 3890/11, beslut den 18 juni 2013. 



13 

 

kvarhållanden av barn inom EU, alltså när barnet har hemvist i en medlemsstat i EU och 

bortförs till eller kvarhålls i en annan medlemsstat.23 

Även om det i uppsatsens rubrik endast talas om olovliga bortföranden av barn ingår, som 

framgår ur uppsatsen innehåll, även olovliga kvarhållanden av barn i undersökningen. Som 

följer av 1980 års Haagkonventions tillämpningsområde (och även dess namn) kommer 

endast de civila aspekterna av olovliga bortföranden och kvarhållanden att ingå i 

uppsatsens undersökning, de straffrättsliga aspekterna lämnas alltså utanför. 

I uppsatsen kommer fokus att vara på Europadomstolens behandling av ämnet för 

uppsatsen eftersom det är den domstol som har det högsta ansvaret för skyddet för 

grundläggande fri- och rättigheter i Europa genom att säkerställa att Europakonventionen 

efterlevs. Andra rättsliga instrument för att skydda grundläggande fri- och rättigheter, som 

exempelvis Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna (EU:s 

rättighetsstadga), kommer endast att behandlas indirekt. Povse mot Österrike har valts för att 

det i målet var frågan om ett olovligt bortförande av ett barn mellan två medlemsstater 

inom EU och Bryssel II-förordningen därför aktualiserades. Även andra avgöranden från 

Europadomstolen kommer att behandlas, men då endast som bakgrund och komplement 

till Povse mot Österrike. 

 

1.4 Metod och material 

I denna uppsats kommer den rättsdogmatiska metoden att tillämpas.24 Den reglering som 

finns på rättsområdet för uppsatsen grundar sig i en internationell konvention, nämligen 

1980 års Haagkonvention, och en direkt tillämplig EU-förordning, Bryssel II-förordningen. 

Dessa två regelverk kommer att ställas mot ytterligare en internationell konvention, 

Europakonventionen. Undersökningen i uppsatsen kommer främst att ske genom en analys 

av rättspraxis från relevanta överstatliga domstolar, främst från Europadomstolen men 

även från EU-domstolen. Vid undersökningen kommer doktrin, främst internationell 

sådan, att beaktas. Rent nationell rätt spelar en begränsad roll i uppsatsen. 

Vid analysen av Europadomstolens praxis kommer kommenterande doktrin att användas. I 

anslutning till 1980 års Haagkonvention finns en förklarande rapport sammanställd av 

                                                           
23 Notera dock att Bryssel II-förordningen inte gäller i förhållande till Danmark, se ovan not 11. Danmark ses 
i Bryssel II-förordningens mening inte som en medlemsstat och samma syn kommer att tillämpas i denna 
uppsats. 
24 För mera om den rättsdogmatiska metoden, se Kleineman, Rättsdogmatisk metod. 
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Pérez-Vera och den kommer att användas.25 Vid tolkningen av Bryssel II-förordningen är 

en handledning utarbetad av Europeiska kommissionen värd att beakta.26 Förutom dessa 

två hjälpmedel kommer internationell doktrin av ett flertal experter på området samt 

svensk doktrin, i den mån den inte endast behandlar svensk rätt, att användas. 

 

1.5 Disposition 

Efter det inledande avsnittet övergår uppsatsen i avsnitt 2 till att redogöra för regelverket 

kring olovliga bortföranden och kvarhållanden av barn inom EU. I det avsnittet beskrivs 

först 1980 års Haagkonvention och därefter Bryssel II-förordningens kompletterande 

regler. Detta sker för att beskriva det regelverk som utgör grunden för undersökningen i 

uppsatsen. EU-domstolens roll som uttolkare av Bryssel II-förordningen samt en 

kortfattad genomgång av domstolens viktigaste avgöranden vad gäller olovliga 

bortföranden och kvarhållanden av barn avslutar avsnittet. Bryssel II-förordningen och 

dess tolkning av EU-domstolen utgör en av de två utvecklingar uppsatsen behandlar. 

Avsnitt 3 behandlar Europadomstolens bedömning av fall av olovliga bortföranden och 

kvarhållanden av barn. Avsnittet inleds med en beskrivning av det allmänna förfarandet vid 

Europadomstolen för att sedan övergå till artikel 8 och rätten till skydd för privat- och 

familjeliv i Europakonventionen. I slutet av avsnittet sker en genomgång av 

Europadomstolens praxis i fall med olovliga bortföranden och kvarhållanden av barn, med 

fokus på senare rättspraxis. Ur detta framträder den andra av de två utvecklingar som 

behandlas i uppsatsen. 

Avsnitt 4 ägnas åt EU-rättens förenlighet med grundläggande fri- och rättigheter. 

Europadomstolens mål Povse mot Österrike är föremålet för avsnitt 5. Omständigheterna i 

målet och EU-domstolens förhandsavgörande redogörs för innan Europadomstolens 

bedömning beskrivs och analyseras. Avsnitt 6 består av avslutande kommentarer kring 

ämnet för uppsatsen.  

                                                           
25 Pérez-Vera, Explanatory report. Den förklarande rapporten färdigställdes efter Haagkonferensens session 
och rapporten hann därför inte antas av Haagkonferensen, se Pérez-Vera, Explanatory report, p. 8. 
Rapporten anses dock vara av hög kvalitet och har spelat en viktig roll vid konventionens tillämpning i många 
konventionsstater, se Jänterä-Jareborg, Olovliga bortföranden av barn: dags att ställa Sverige vid skampålen?, 
s. 875.        
26 Handledning för tillämpningen av den nya Bryssel II-förordningen. Eftersom Europeiska kommissionen 
inte har någon behörighet att tolka Bryssel II-förordningen (vilket är EU-domstolens uppgift) är 
handledningen inte rättsligt bindande, utan kan endast ge viss vägledning, se Magnus & Mankowski, 
Introduction, s. 33-34. 
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2 Olovliga bortföranden och kvarhållanden av barn inom EU 

2.1 Inledning 

När den nya Bryssel II-förordningen blev tillämplig inom EU den 1 mars 2005 skapades 

för första gången ett EU-rättsligt regelverk kring olovliga bortföranden och kvarhållanden 

av barn. 1980 års Haagkonvention, som alla medlemsstater i EU är anslutna till, fortsätter 

dock enligt artikel 62.2 i Bryssel II-förordningen att gälla även inom EU. Enligt artikel 60 

har Bryssel II-förordningen företräde framför 1980 års Haagkonvention. Bryssel II-

förordningens regler bygger dock på 1980 års Haagkonvention och enligt skäl 17 i 

förordningens ingress har Bryssel II-förordningen till syfte att vara ett komplement till 

reglerna i 1980 års Haagkonvention. Det är därför naturligt att börja en undersökning av 

regleringen av olovliga bortföranden och kvarhållanden inom EU med regelverket i 1980 

års Haagkonvention för att sedan övergå till Bryssel II-förordningens regler och hur de 

tolkats av EU-domstolen. 

 

2.2 1980 års Haagkonvention 

2.2.1 Bakgrund och syfte  

1980 års Haagkonvention antogs den 24 oktober 1980 av Haagkonferensen och trädde i 

kraft den 1 juli 1983,27 och i dagsläget är 90 stater anslutna till konventionen. Innan 

konventionen skapades fanns det inget internationellt rättsligt instrument för olovliga 

bortföranden och kvarhållanden av barn. Det var förenat med betydande svårigheter att få 

ett barn återfört till hemviststaten i och med att processen som krävdes ofta var omständig, 

utdragen och dyr.28 

Den förälder som bortfört eller kvarhållit barnet (den bortförande föräldern) gjorde det 

oftast för att i den stat dit barnet bortförts eller där barnet kvarhållits (tillflyktsstaten) 

erhålla ett beslut om ensam vårdnad.29 Barnet rycktes upp från sin sociala miljö i den stat 

                                                           
27 Arbetet som föregick 1980 års Haagkonvention finns beskrivet i Beaumont & McEleavy, The Hague 
Convention on International Child Abduction, s. 16-23. I Sverige trädde konventionen i kraft den 1 juni 1989 
genom lagen (1989:14) om erkännande och verkställighet av utländska vårdnadsavgöranden m.m. och om 
överflyttning av barn.  
28 Beaumont & McEleavy, The Hague Convention on International Child Abduction, s. 3. Detta är också till 
stor del fortfarande situationen i förhållande till stater som inte är anslutna till 1980 års Haagkonvention. 
29 Pérez-Vera, Explanatory report, p. 11-14. De personer som är parter i ett olovligt bortförande eller 
kvarhållande torde oftast (förutom barnet naturligtvis) vara barnets föräldrar, därför kommer i denna uppsats 
de att benämnas som den bortförande och den kvarlämnade föräldern. 
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där barnet hade hemvist innan det olovliga bortförandet eller kvarhållandet skedde 

(hemviststaten) och den förälder som blev kvar i hemviststaten (den kvarlämnade 

föräldern) lämnades i en mycket svår situation.30 1980 års Haagkonvention skapades för att 

komma till rätta med denna problematik. 

Ändamålet med 1980 års Haagkonvention ändamål finns fastslaget i konventionens artikel 

1 som lyder: 

Ändamålet med denna konvention är:  

a) att säkerställa ett snabbt återförande av barn som olovligen har förts ut till eller 

kvarhållits i en fördragsslutande stat; och 

b) att tillförsäkra att rätten i en fördragsslutande stat till vårdnad och umgänge 

verksamt respekteras i andra fördragsslutande stater. 

Huvudsyftet med 1980 års Haagkonvention är ett återställande av status quo, vilket 

åstadkoms genom ett snabbt återförande. Genom ett snabbt återförande förhindras att det 

olovliga bortförandet eller kvarhållandet får praktiska och rättsliga konsekvenser. Det 

olovliga handlandet ska inte premieras genom att den otillåtet uppkomna situationen 

accepteras. Ett snabbt återförande möjliggör att frågor som rör vårdnaden av barnet kan 

avgöras i barnets hemviststat.31 På det här sättet bidrar det att rätten till vårdnad och 

umgänge respekteras i andra stater preventivt till att en de viktigaste anledningarna till 

olovliga bortföranden och kvarhållanden elimineras. Därmed samverkar de två ändamålen 

som kommer till uttryck i artikel 1 och konventionen har både ett preventivt och ett 

reparativt syfte.32 Konventionen reglerar dock enbart återförande av barn som olovligt 

bortförts eller kvarhållits (och inte rätten till vårdnad och umgänge) varför ett naturligt 

fokus i konventionens tillämpning blir på denna del av dess ändamål. 

Principen om barnets bästa återfinns inte i själva konventionstexten utan kommer endast 

till uttryck i konventionens ingress genom att de stater som har undertecknat konventionen 

”är fast övertygade om att barnens bästa är av största betydelse i frågor rörande vårdnaden 

om dem”. I Pérez-Veras förklarande rapport diskuteras svårigheterna med begreppet 

                                                           
30 Pérez-Vera, Explanatory report, p. 11-15. Till en början antogs den bortförande föräldern vanligtvis vara 
barnets far som inte upplevde att hans rätt till umgänge var tillräcklig. Det har dock visat sig att vara vanligare 
att den bortförande föräldern är den som har vårdnaden och då oftast modern (som kanske tidigare flyttat 
med fadern till ett nytt land och senare velat återvända till sitt hemland), se Beaumont & McEleavy, The 
Hague Convention on International Child Abduction, s. 3-4 och 13. 
31 Pérez-Vera, Explanatory report, p. 16. 
32 Pérez-Vera, Explanatory report, p. 17 och Jänterä-Jareborg, Olovliga bortföranden av barn: dags att ställa 
Sverige vid skampålen?, s. 893.  
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barnets bästa.33 Det beskrivs som ett vagt begrepp med begränsad vägledning som rättslig 

standard. Med hänvisning till just barnets bästa tilldelades i många fall den bortförande 

föräldern vårdnaden i tillflyktsstaten. Därmed riskerar myndigheterna i tillflyktsstaten att 

använda sig av särskilda kulturella och sociala värderingar som har sin grund i den statens 

nationella gemenskap och påtvinga hemviststaten dessa. 

I 1980 års Haagkonvention finns en delvis annorlunda syn på barnets bästa. Med 

hänvisning till barnets bästa i ingressen är syftet med konventionen att ”ge barnen ett skydd 

på internationell nivå mot de skadliga effekterna av ett olovligt bortförande eller 

kvarhållande”. Genom att motverka olovliga bortföranden och kvarhållanden av barn och 

säkerställa ett snabbt återförande när det ändå har skett tillvaratas barns bästa.34 Det här har 

uttryckts som en svängning från en mera individuell syn på barnets bästa till en mera 

kollektiv sådan – fokus är på vad som är bra för barn generellt.35 

Ibland kan dock ett bortförande eller kvarhållande vara rättfärdigat och ett återförande av 

barnet inte vara önskvärt. För de fallen finns särskilda undantag genom de vägransgrunder 

konventionen innehåller. Dessa vägransgrunder kan sägas utgöra konkreta exempel på hur 

barnets bästa i det enskilda fallet ska beaktas.36 

1980 års Haagkonvention försöker uppfylla sitt ändamål genom att skapa ett system för 

nära samarbete mellan rättsliga och administrativa myndigheter i de anslutna staterna.37 Hur 

detta system ser ut kommer att beskrivas i det följande. 

2.2.2 Tillämplighet 

Grundkravet för att 1980 års Haagkonvention ska vara tillämplig är att ett olovligt 

bortförande eller kvarhållande har skett. Vad som utgör ett olovligt bortförande eller 

kvarhållande beskrivs i artikel 3, vilket gör den till en nyckelartikel i konventionen. Artikel 3 

lyder: 

Ett bortförande eller ett kvarhållande av ett barn är att anse som olovligt om: 

a) det strider mot en rätt till vårdnad som har anförtrotts en person, en institution eller 

något annat organ, antingen gemensamt eller för sig, enligt lagen i den stat där barnet 

hade sitt hemvist omedelbart före bortförandet eller kvarhållandet, och 

                                                           
33 Pérez-Vera, Explanatory report, p. 21-22. 
34 Pérez-Vera, Explanatory report, p. 25. 
35 Beaumont & McEleavy, The Hague Convention on International Child Abduction, s. 13 och 30. 
36 Pérez-Vera, Explanatory report, p. 25. Vägransgrunderna behandlas mera ingående i avsnitt 2.2.3. 
37 Pérez-Vera, Explanatory report, p. 35. 
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b) denna rätt verkligen utövades, antingen gemensamt eller för sig, vid den tidpunkt då 

barnet fördes bort eller hölls kvar eller skulle ha utövats om inte bortförandet eller 

kvarhållandet hade ägt rum. 

Rätten till vårdnad enligt a) kan i första hand uppkomma på grund av lag eller genom 

ett judiciellt eller administrativt avgörande men även genom en överenskommelse som 

har rättslig verkan enligt lagen i den ifrågavarande staten. 

 

Artikel 3 innehåller två kriterier: a) bortförandet eller kvarhållandet ska strida mot en rätt 

till vårdnad och b) denna rätt till vårdnad ska ha utövats vid tiden för bortförandet eller 

kvarhållandet. Rätten till vårdnad har givits en vid definition i artikel 5 och innefattar ”de 

rättigheter som hänför sig till vårdnaden av barnets person och särskilt rätten att bestämma 

var barnet skall bo”.  

Förutom att ett olovligt bortförande eller kvarhållande föreligger kräver konventionen, 

enligt artikel 4, för sin tillämpning att barnet ska ha haft sin hemvist i en stat som anslutit 

sig till konventionen omedelbart innan det olovliga bortförandet eller kvarhållandet och att 

barnet är under 16 år. Inga åtgärder eller beslut baserade på konventionen kan tas efter att 

barnet har fyllt 16 år.38 

Är kriterierna ovan uppfyllda (och någon vägransgrund inte föreligger) ska myndigheterna i 

tillflyktsstaten, enligt artikel 12.1, besluta om barnets omedelbara återlämnande. 

Bedömningen om kriterierna är uppfyllda kan i det enskilda fallet vara krävande. Eftersom 

en rätt till vårdnad i hemviststaten är en förutsättning för konventionens tillämpning är en 

viss materiell prövning i den delen nödvändig att göra för myndigheterna i tillflyktsstaten 

även om vårdnadsfrågan egentligen inte ska prövas. Detsamma gäller för bedömningen om 

vårdnaden utövades. En presumtion för att vårdnaden utövades ska dock finnas, enligt den 

förklarande rapporten, om det finns en rätt till vårdnad.39 Även prövningen av barnets 

hemvist kan i många fall vara väldigt komplicerad.40 

2.2.3 Vägransgrunderna 

Som tidigare nämnts finns det situationer då en återlämning av barnet inte framstår som 

lämplig. Myndigheterna i tillflyktsstaten kan då, ifall särskilda förutsättningar är uppfyllda, 

vägra återlämning av barnet. Dessa vägransgrunder ger domstolen en möjlighet, inte en 

                                                           
38 Pérez-Vera, Explanatory report, p. 77. 
39 Pérez-Vera, Explanatory report, p. 73. 
40 Se bland annat EU-domstolens förhandsavgöranden i A (mål C-523/07) och Mercredi mot Chaffe (mål C-
497/10 PPU) i avsnitt 2.4.5, även om dessa gällde tolkningen av Bryssel II-förordningen. 



19 

 

skyldighet, att vägra återlämnande.41 Vägransgrunderna regleras i artiklarna 12, 13 och 20 i 

konventionen och återlämning kan vägras om: 

1. det har förflutit mer än ett år från det att det olovliga bortförandet eller 

kvarhållandet ägde rum tills det att förfarandet om återlämning inleds och barnet har 

funnit sig till rätta i sin nya miljö (artikel 12). 

2. den som hade vårdnaden om barnet inte utövade vårdnaden när bortförandet eller 

kvarhållandet ägde rum eller samtyckte till eller har i efterhand godtagit bortförandet 

eller kvarhållandet (artikel 13.1.a). 

3. det finns en allvarlig risk för att barnets återlämnande skulle utsätta det för fysisk 

eller psykisk skada eller på annat sätt försätta det i en situation som inte är godtagbar 

(artikel 13.1.b). 

4. barnet motsätter sig att bli återlämnat och barnet har uppnått en ålder och mognad 

vid vilken det är skäligt att ta hänsyn till dess åsikt (artikel 13.2). 

5. det skulle strida mot de grundläggande principerna om skyddet för de mänskliga 

rättigheterna och de grundläggande friheterna i staten dit barnet bortförts eller 

kvarhålls i (artikel 20). 

Enligt den förklarande rapporten ska vägransgrunderna tillämpas restriktivt för att 

konventionen inte ska bli tandlös.42 Konventionens framgång bygger på att 

konventionsstaterna vägrar att ge olovliga bortföranden och kvarhållanden rättsligt 

erkännande. För att göra detta behöver staterna anse att de tillhör samma rättsliga 

gemenskap och att det i den gemenskapen är mest lämpligt att frågor som rör vårdnad och 

umgänge avgörs i barnets hemviststat. I brist på detta ömsesidiga förtroende skulle 

konventionens system kollapsa.43 

Av vägransgrunderna är det endast två som har haft en praktisk betydelse internationellt 

sett och det är vägransgrunderna under punkt 3 och 4 ovan.44  Vad gäller vägransgrunden i 

artikel 13.1.b (punkt 3 ovan) öppnar den för en viss möjlighet att beakta barnets bästa i det 

enskilda fallet. Det är dock viktigt att framhålla att konventionens krav på en snabb och 

effektiv handläggning skulle motverkas av ingående undersökningar i tillflyktsstaten av 

                                                           
41 Pérez-Vera, Explanatory report, p. 113. 
42 Pérez-Vera, Explanatory report, p. 34. 
43 Vérez-Pera, Explanatory report, p. 34: “As a result, a systematic invocation of the said exceptions, 
substituting the forum chosen by the abductor for that of the child’s residence, would lead to the collapse of 
the whole structure of the Convention by depriving it of the spirit of mutual confidence which is its 
inspiration.” 
44 Jänterä-Jareborg, Olovliga bortföranden av barn: dags att ställa Sverige vid skampålen?, s. 894. 
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barnets välbefinnande. Därutöver torde inte åberopandet av omfattande och tidsödande 

utredningar tillåtas med tanke på det summariska förfarandet som ska tillämpas.45 En 

ingående prövning av barnets hela situation och dess bästa ska istället göras i barnets 

hemviststat. En avvägning mellan behovet av en snabb handläggning och barnets bästa 

måste göras av domstolen i tillflyktsstaten, vilket i praktiken kan vara problematiskt. 

Enligt artikel 13.2 (punkt 4 ovan) kan barnets vilja att inte bli återlämnat beaktas om han 

eller hon uppnått en viss ålder och mognad. De allra flesta barn som bortförs eller kvarhålls 

är dock för unga för att ha uppnått en sådan ålder och mognad som krävs för att ta hänsyn 

till deras åsikt.46 

2.2.4 Övrigt 

Vid ett olovligt bortförande eller kvarhållande är tiden en viktig faktor och enligt artikel 2 i 

1980 års Haagkonvention ska de snabbaste förfaranden som finns tillgängliga användas för 

att uppnå konventionens ändamål. Enligt artikel 11 ska myndigheterna i tillflyktsstaten 

iaktta en snabb handläggning för att få barnet återlämnat och har ett avgörande inte fattats 

inom sex veckor måste orsakerna för förseningen redogöras för. I skyldigheten till en snabb 

handläggning finns en dubbel aspekt: det snabbaste förfarandet som finns tillgängligt i 

rättssystemet ska användas och ansökningar om återlämnande ska i möjligaste mån 

prioriteras.47 Det är dock sällan ett slutgiltigt avgörande fattas inom sex veckor, vilket 

illustreras av de rättsfall som kommer att behandlas i senare avsnitt.48 

I 1980 års Haagkonvention spelar centralmyndigheterna, som varje stat ska utse, en central 

roll.49 Centralmyndigheterna ska samarbeta med varandra för att konventionens ändamål 

ska uppnås och deras särskilda uppgifter finns uppräknade i artikel 7, uppräkning är inte 

uttömmande. 

I artikel 34 öppnar konventionen upp för att en part kan använda sig av andra rättsliga 

instrument än 1980 års Haagkonvention för att få barnet återlämnat. Konventionen 

behöver alltså inte användas exklusivt. Två eller flera konventionsstater kan, enligt artikel 

36, inbördes komma överens om regler som begränsar möjligheten att använda någon av 

                                                           
45 Göransson, 1980 års Haagkonvention om olovliga bortföranden av barn, s. 464-465. Se dock 
Europadomstolens senaste rättspraxis i avsnitt 3.3. 
46 Jänterä-Jareborg, Olovliga bortföranden av barn: dags att ställa Sverige vid skampålen?, s. 894. 
47 Pérez-Vera, Explanatory report, p. 104. 
48 Se EU-domstolens förhandsavgöranden i avsnitt 2.4 och Europadomstolens avgöranden i avsnitt 3.3. 
49 Centralmyndighet i Sverige är Utrikesdepartementet, se 1 § Förordning (1989:177) om erkännande och 
verkställighet av utländska vårdnadsavgöranden m.m. och om överflyttning av barn. 
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vägransgrunderna i konventionen. Det här gör det möjligt för stater att förstärka 

möjligheterna till återlämnande av barn som olovligt bortförts eller kvarhållits.50 Det är 

precis vad som har skett inom EU genom Bryssel II-förordningen. 

 

2.3  Bryssel II-förordningens kompletterande regler 

2.3.1 Bakgrund 

Reglerna i 1980 års Haagkonvention kompletteras som sagt av Bryssel II-förordningens 

regler vid olovliga bortföranden eller kvarhållanden inom EU. Dessa regler blev tillämpliga 

den 1 mars 2005 och innebar framför allt två stora förändringar. Huvudregeln som innebär 

ett återlämnande av barnet förstärktes och detsamma skedde med hemviststatens 

behörighet vad gäller frågor som rör barnet.51 Syftet med förordningen är att avskräcka från 

bortföranden och kvarhållanden av barn mellan EU:s medlemsstater och, om det ändå 

sker, säkerställa att barnet omedelbart kan återlämnas till sin hemviststat.52 

Arbetet med Bryssel II-förordningen delade EU:s medlemsstater i två läger: ett som ansåg 

att systemet i 1980 års Haagkonvention fungerade väl och ett som ansåg att det systemet 

hade avsevärda brister som krävde åtgärder från EU-håll.53 Enligt McEleavy framfördes lite 

som tydde på att systemet med 1980 års Haagkonvention inte fungerade och det verkade 

som att reformarbetet drevs av politiska mål och inte av identifierade och akuta problem.54 

Resultatet blev, menar McEleavy, ett ”forcerat partnerskap” – en komplicerad kombination 

av EU-regler och 1980 års Haagkonvention, vilket ingetdera läger från början önskade.55 

Vad gäller Bryssel II-förordningens tillämplighet måste det först avgöras om ett olovligt 

bortförande eller kvarhållande av barnet skett i den mening som avses i förordningen.56 

Definitionen av ett olovligt bortförande eller kvarhållande finns i artikel 2.11 i förordningen 

                                                           
50 Pérez-Vera, Explanatory report, p. 39-40 och 146. 
51 McEleavy, The New Child Abduction Regime in the European Union: Symbiotic Relationship or Forced 
Partnership?, s. 6 och Pataut, Art. 11, s. 129. 
52 Handledning för tillämpningen av den nya Bryssel II-förordningen, s. 37. 
53 McEleavy, The New Child Abduction Regime in the European Union: Symbiotic Relationship or Forced 
Partnership?, s. 7. Arbetet som föregick Bryssel II-förordningen finns beskrivet på s. 6-14. 
54 McEleavy, The New Child Abduction Regime in the European Union: Symbiotic Relationship or Forced 
Partnership?, s. 8: “One is left with the impression that the reform agenda was not being primarily driven by 
identifiable and pressing problems but by an agreed policy objective to guarantee a more robust response to 
child abductions, one that would secure the jurisdiction of the child’s State of habitual residence even if a 
non-return order was made.” 
55 McEleavy, The New Child Abduction Regime in the European Union: Symbiotic Relationship or Forced 
Partnership?, s. 15. 
56 Handledning för tillämpningen av den nya Bryssel II-förordningen, s. 40. 
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och är i stort densamma som i artikel 3 i 1980 års Haagkonvention med tillägget att 

vårdnaden ska anses utövas gemensamt när en av personerna med föräldraansvar inte får 

besluta var barnet ska bo utan medgivande från en annan person med föräldraansvar. 

2.3.2 Behörighet och artikel 10 

Huvudregeln när det gäller behörighet i frågor avseende föräldraansvar57 finns i artikel 8 i 

förordningen och det är domstolarna i den stat som barnet har hemvist i då talan väcks 

som har behörigheten. Huvudregeln är utformad med hänsyn till barnet bästa och särskilt 

kriteriet om närhet.58 Denna regel gäller även vid ett olovligt bortförande eller kvarhållande 

och hemviststaten behåller då sin behörighet. Domstolarna i tillflyktsstaten kan endast bli 

behöriga om de stränga villkoren i artikel 10 är uppfyllda. Samma grundtanke återkommer 

här som i 1980 års Haagkonvention: ett olovligt bortförande eller kvarhållande ska inte 

innebära att tillflyktsstatens domstolar kan pröva vårdnadsfrågan (om inte särskilda, stränga 

villkor är uppfyllda), vilket förhoppningsvis ska ha en avskräckande effekt. 

Bryssel II-förordningens artikel 10 innebär en förändring gentemot 1980 års 

Haagkonvention. Enligt artikel 16 i 1980 års Haagkonventions får myndigheterna i 

tillflyktstaten inte pröva vårdnadsfrågan förrän det har beslutats om att barnet inte ska 

återlämnas eller en ansökan om återlämning inte inlämnats i tid. Är vägransgrunderna i 

1980 års Haagkonvention uppfyllda och det har beslutats om att barnet inte ska återlämnas 

kan behörigheten övergå till tillflyktsstaten i och med att barnet förvärvar hemvist där. 

Genom dessa regler ansågs, inför Bryssel II-förordningens skapande, behörigheten övergå 

för lättvindigt och bortföranden och kvarhållanden till och med uppmuntras.59 Därför är 

reglerna i artikel 10 i Bryssel II-förordningen mera restriktiva och den tydligaste skillnaden 

är att ett beslut om att inte återlämna barnet inte innebär att behörigheten övergår till 

tillflyktstaten, ytterligare krav måste vara uppfyllda.  

                                                           
57 Vad som utgör ”frågor om föräldraansvar” kan utläsas från artikel 1.1.b som ska läsas tillsammans med 
artikel 1.2 samt artikel 1.3. Ytterligare vägledning ger i skäl 9 och 16. Definitionen av ”föräldraansvar” 
återfinns i artikel 2.7. 
58 Skäl 12 i Bryssel II-förordningen. 
59 McEleavy, The New Child Abduction Regime in the European Union: Symbiotic Relationship or Forced 
Partnership?, s. 20. 
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Vid sidan av de nyss nämnda behörighetsreglerna finns ett undantag i artikel 20 i 

förordningen enligt vilket domstolarna i tillflyktsstaten i brådskande fall kan vidta 

interimistiska åtgärder avseende personer som vistas i den staten.60 

2.3.3 De kompletterande reglerna i artikel 11 

I artikel 11 i Bryssel II-förordningen finns de kompletterande regler som en domstol i 

tillflyktsstaten ska beakta vid en ansökan om återlämning enligt 1980 års Haagkonvention.61 

Huvudregeln är som bekant att domstolen ska besluta om ett omedelbart återlämnande av 

barnet. Denna huvudregel förstärks ytterligare i Bryssel II-förordningens regler genom att 

undantagen i artikel 13.1.b i 1980 års Haagkonvention ”begränsas till ett minimum”.62 

Enligt artikel 11.4 kan en domstol inte vägra att återlämna ett barn på grund av artikel 

13.1.b om det styrks att lämpliga åtgärder vidtagits för att garantera barnets skydd efter 

återlämnandet. Enligt Handledningen till Bryssel II-förordningen måste en undersökning 

av sakförhållandena i målet göras av domstolen, det räcker inte med att det finns ett 

allmänt förfarande som syftar till att skydda barnet i hemviststaten utan konkreta åtgärder 

måste ha vidtagits för att skydda barnet i fråga.63 

Bryssel II-förordningen stärker även barnets rätt att få komma till tals under förfarandet, 

något som betonas redan i skälen till förordningen.64 Barnet ska, enligt artikel 11.2, ges 

möjlighet att komma till tals om detta inte förefaller olämpligt med hänsyn till barnets ålder 

eller mognad. Vidare ges även, i artikel 11.5, den person som ansökt om ett återlämnande 

av barnet (den kvarlämnade föräldern) möjlighet att yttra sig och domstolen kan endast 

vägra att återlämna barnet om detta har skett. 

Behovet av en snabb handläggning betonas även i Bryssel II-förordningen genom artikel 

11.3. En ansökan om återlämning ska handläggas skyndsamt enligt de snabbaste 

förfaranden som får tillämpas enligt den nationella lagstiftningen. Ett beslut ska meddelas 

av domstolen inom sex veckor från det att den erhållit ansökan om det inte på grund av 

exceptionella omständigheter är omöjligt. Enligt Handledningen till Bryssel II-förordningen 

bör beslutet som fattats inom sexveckorsfristen vara verkställbart, men hur det ska uppnås 

                                                           
60 EU-domstolen har tolkat artikel 20 i förhandsavgörandena Deticek mot Sgueglia (mål C-403/09 PPU) och 
Purrucker mot Vallés Pérez (mål C-256/09 och C-296/10), se avsnitt 2.4.3 och 2.4.5. 
61 Artikel 11.1 i Bryssel II-förordningen. Se även skäl 17-18 i Bryssel II-förordningen. 
62 Handledning för tillämpningen av den nya Bryssel II-förordningen, s. 40. 
63 Handledning för tillämpningen av den nya Bryssel II-förordningen, s. 40. 
64 Skäl 19 i Bryssel II-förordningen. Denna grundläggande princip kommer även till uttryck i artikel 12 i 
Förenta nationernas konvention om barnets rättigheter (FN:s barnkonvention) samt i artikel 24 i Europeiska 
unionens stadga om de grundläggande rättigheterna (EU:s rättighetsstadga). 
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är upp till den nationella lagstiftningen.65 I praktiken blir detta svårt att uppfylla, speciellt 

med tanke på kravet att barnet och den person som ansökt om återlämning av barnet ska 

höras.66 

2.3.4 Det särskilda förfarandet då tillflyktsstaten vägrar återlämning 

De stränga reglerna i 1980 års Haagkonvention samt i artikel 11.2-5 i Bryssel II-

förordningen torde innebära att domstolen i tillflyktstaten i de flesta fall beslutar om ett 

återlämnande. Om domstolen däremot beslutar om att inte återlämna barnet enligt artikel 

13 i 1980 års Haagkonvention finns särskilda regler i Bryssel II-förordningen. Enligt artikel 

11.6 ska domstolen omedelbart skicka en kopia av domstolsbeslutet om att inte återlämna 

barnet och andra relevanta handlingar, särskilt ett protokoll från förhandlingarna inför 

domstolen, till behörig domstol i barnets hemviststat. Domstolen i barnets hemviststat är 

behörig att pröva saken i dess helhet inklusive vårdnadsfrågan. Domstolen i hemviststaten 

har därmed sista ordet och kan ”köra över” domstolen i tillflyktsstaten.  

Om domstolen i hemviststaten meddelar en dom som innebär att barnet inte ska 

återlämnas avslutas ärendet där och tillflyktsstatens domstolar övertar behörigheten. Om 

däremot hemviststaten meddelar en dom som kräver att barnet ska återlämnas erkänns den 

domen och kan verkställas direkt i tillflyktsstaten förutsatt att det åtföljs av ett intyg, vilket 

framgår ur artiklarna 11.8 och 42. Artikel 11.8 lyder: 

Utan hinder av ett beslut om att inte återlämna barnet enligt artikel 13 i 1980 års 

Haagkonvention skall en senare dom som kräver att barnet återlämnas och som 

meddelas av en domstol som har behörighet enligt denna förordning vara verkställbar 

i enlighet med kapitel III avsnitt 4 för att säkerställa att barnet återlämnas. 

I artikel 11.8 sker en hänvisning bland annat till artikel 42 som i sin helhet lyder: 

1. Ett barns återlämnande som avses i artikel 40.1 b och som följer av en verkställbar 

dom, som har meddelats i en medlemsstat, skall erkännas och vara verkställbart i en 

annan medlemsstat utan att det behövs någon verkställbarhetsförklaring och utan 

möjlighet att invända mot erkännandet, om domen har försetts med ett intyg i 

ursprungsmedlemsstaten i enlighet med punkt 2. 

                                                           
65 Handledning för tillämpningen av den nya Bryssel II-förordningen, s. 41. 
66 McEleavy, The New Child Abduction Regime in the European Union: Symbiotic Relationship or Forced 
Partnership?, s. 25-27. 
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Även om det i nationell lag inte föreskrivs att en dom som kräver att barnet 

återlämnas enligt artikel 11.8 alltid skall vara verkställbar, utan hinder av att den 

överklagats, kan ursprungsdomstolen förklara att domen skall vara verkställbar. 

2. Domaren vid ursprungsdomstolen som meddelat den dom som avses i artikel 40.1 

b skall utfärda det intyg som avses i punkt 1 endast om 

a) barnet har fått möjlighet att komma till tals, om detta inte ansetts olämpligt med 

hänsyn till barnets ålder eller mognad, 

b) parterna fått möjlighet att yttra sig, och 

c) domstolen har meddelat domen med beaktande av de skäl och den bevisning som 

legat till grund för det beslut som meddelats enligt artikel 13 i 1980 års 

Haagkonvention. 

Om domstolen eller en annan myndighet vidtar åtgärder för att garantera barnets 

skydd efter återlämnandet till den stat där det har hemvist, skall intyget innehålla 

närmare uppgifter om dessa åtgärder. 

Domaren vid ursprungsdomstolen skall på eget initiativ utfärda intyget och då 

använda standardformuläret i bilaga IV (intyg om återlämnande av barn). 

Intyget skall utfärdas på samma språk som domen. 

Förfarandet i hemviststaten måste uppfylla de kriterier som fastslås i artikel 42.2 för att 

intyget ska kunna utfärdas och domstolen i hemviststaten ska använda standardformuläret 

som finns i bilaga IV till Bryssel II-förordningen då den utfärdar intyget. 

Bestämmelserna i artikel 11.8 och 42 innebär i de här fallen att det inte längre är 

nödvändigt att ansöka om exekvaturförfarande och att det inte är möjligt att motsätta sig 

erkännandet av domen.67 Enligt artikel 43 kan beslutet om att utfärda intyg inte heller 

överklagas. Endast om domstolen i hemviststaten har begått ett fel när den fyllde i 

formuläret och intyget därför inte korrekt återspeglar domen är det möjligt att begära 

rättelse vid domstolen i hemviststaten. 68 Domstolen i hemviststaten tillämpar då nationell 

lagstiftning i den frågan.69 Själva verkställighetsförfarandet regleras inte i Bryssel II-

förordningen utan sker i enlighet med tillflyktsstatens lagar.70 

                                                           
67 Handledning för tillämpningen av den nya Bryssel II-förordningen, s. 47. 
68 Skäl 24 i Bryssel II-förordningen. 
69 Artikel 43 i Bryssel II-förordningen. 
70 Artikel 47 och skäl 23 i Bryssel II-förordningen. 
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EU-domstolen spelar en viktig roll genom sina tolkningar av Bryssel II-förordningens 

bestämmelser och domstolen har kommit med flera viktiga klargöranden i förhållande till 

förordningen i sina förhandsavgöranden. Detta kommer att behandlas i följande avsnitt. 

 

2.4 EU-domstolens roll 

2.4.1 Inledning 

EU:s förordningar, och därmed även Bryssel II-förordningen, är till alla delar bindande och 

direkt tillämpliga i varje medlemsstat.71 Detta innebär att nationella domstolar måste 

tillämpa Bryssel II-förordningen och det finns därmed en risk för att olika tolkningar 

uppstår. EU-domstolen säkerställer en enhetlig tolkning av EU-rätten och de nationella 

domstolarna kan (och i vissa fall ska) vända sig till EU-domstolen för vägledning genom att 

begära ett förhandsavgörande. 

Begäran om förhandsavgöranden från EU-domstolen regleras i artikel 267 fördraget om 

Europeiska unionens funktionssätt (FEUF). EU-domstolen är behörig att meddela 

förhandsavgöranden angående giltigheten och tolkningen av rättsakter som beslutats av 

unionens institutioner, organ eller byråer. När en sådan fråga uppkommer vid en domstol i 

en medlemsstat får den vända sig till EU-domstolen om ett beslut i frågan är nödvändigt 

för att döma i saken. Uppkommer frågan i ett ärende hos en domstol i sista instans i 

medlemsstaten ska den föra frågan vidare till EU-domstolen.  

I den nationella domstolens begäran om förhandsavgörande ställs normalt särskilda 

tolkningsfrågor för EU-domstolen att besvara.72 Tolkningsfrågorna ska ha uppkommit i en 

aktuell tvist, det är således inte möjligt att begära ett generellt klargörande av reglerna.73 Det 

är endast domstolen och inte parterna som kan begära ett förhandsavgörande.74 Tolkningen 

i förhandsavgörandet är bindande för den nationella domstolen och parterna i tvisten men 

avgörandet har även en prejudicerande karaktär.75 

I fall med olovliga bortföranden eller kvarhållanden av barn är tiden en viktig faktor, vilket 

betonas både i 1980 års Haagkonvention och i Bryssel II-förordningen.76 Den normala 

                                                           
71 Artikel 288 fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (FEUF). 
72 Bernitz & Kjellgren, Europarättens grunder, s. 171. 
73 Bernitz & Kjellgren, Europarättens grunder, s. 177-178. 
74 Bernitz & Kjellgran, Europarättens grunder, s. 176. 
75 Magnus & Mankowski, Introduction, s. 38 och Bernitz & Kjellgren, Europarättens grunder, s. 183. 
76 Se särskilt artikel 2 och 11 i 1980 års Haagkonvention och artikel 11.3 i Bryssel II-förordningen. 
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handläggningstiden för förhandsavgöranden från EU-domstolen är i relation till detta 

alldeles för lång.77 Enligt artikel 107 i EU-domstolens rättegångsregler78 kan en begäran om 

förhandsavgörande som rör bland annat det civilrättsliga samarbetet (i vilket Bryssel II-

förordningen ingår) handläggas enligt ett särskilt förfarande för brådskande mål.79 Den 

nationella domstolen ska redogöra för de rättsliga och faktiska omständigheterna som visar 

målets brådskande art och som motiverar en tillämpning av undantagsförfarandet. EU-

domstolen kan även själv besluta om ett brådskande förfarande om den nationella 

domstolen inte ansökt om det. 

De förhandsavgöranden från EU-domstolen som närmare berörs nedan handlades alla 

enligt förfarandet för brådskande mål. Förfarandet är särskilt användbart i mål om 

förhandsavgöranden som rör olovliga bortföranden och kvarhållanden av barn på grund av 

vikten av en snabb handläggning för att inte orsaka en alltför försämrad relation mellan 

barnet och den kvarlämnade föräldern.80 

I det följande kommer de viktigaste förhandsavgörandena från EU-domstolen rörande 

Bryssel II-förordningen och olovliga bortföranden och kvarhållanden av barn att kortfattat 

redogöras för.81  

2.4.2 Rinau (mål C-195/08 PPU) 

Det första förhandsavgörandet från EU-domstolen gällande olovliga bortföranden eller 

kvarhållanden av barn och tolkningen av Bryssel II-förordningen meddelades den 11 juli 

2008 genom Rinau (mål C-195/08 PPU). EU-domstolen hade i avgörandet att tolka 

artiklarna 11.8 och 42 i Bryssel II-förordningen. 

                                                           
77 Handläggningstiden för avgjorda mål 2012 vid begäran om förhandsavgörande var 15,7 månader, se EU-
domstolens årsrapport 2012, s. 104. I mål där förfarandet för brådskande mål användes var 
handläggningstiden 1,9 månader. 
78 Tidigare artikel 104b. EU-domstolens rättegångsregler är tillgängliga via EU-domstolens hemsida: 
www.curia.europa.eu. 
79 “Procédural préjudicielle d’urgence (PPU)” på franska, se Lowe, A supra-national approach to interpreting 
the 1980 Hague Child Abduction Convention – a tale of two European courts: Part 1: setting the scene, s. 50-
51.  
80 Lowe, A supra-national approach to interpreting the 1980 Hague Child Abduction Convention – a tale of 
two European courts: Part 1: setting the scene, s. 51 med hänvisning till Rinau (mål C-195/08 PPU) som 
behandlas i avsnitt 2.4.2. 
81 För en mera omfattande genomgång av EU-domstolens förhandsavgöranden vad gäller olovliga 
bortföranden och kvarhållanden av barn se Lindqvist, Olovligt bortförande av barn inom EU, s. 69-96, 
Forcada Miranda, Mutual Trust in the field of enforcement without exequatur of return and access orders 
under the Brussels II bis Regulation and the new challenges in international family law: case-law and practical 
experience, s. 41-42 samt Bodgan, EG-domstolens och svensk rättspraxis i internationell privat- och 
processrätt 2006-2008, s. 47-48 och Bodgan, EG/EU-domstolens och svensk rättspraxis i internationell 
privat- och processrätt 2009-2010, s. 883-887 och 889-890. 
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Förhandsavgörandet handlades enligt förfarandet för brådskande mål och detta med 

hänvisning till att varje dröjsmål i hög grad skulle inverka menligt på relationen mellan 

barnet och den förälder som barnet inte bodde hos. En risk finns sedan för att en sådan 

försämrad relation mellan barnet och föräldern inte går att reparera.82 

EU-domstolen börjar själva avgörandet med att klargöra att artikel 11.8 ska tolkas så att ett 

intyg inte kan utfärdas enligt artikel 42 i hemviststaten utan att ett avgörande om att inte 

återlämna barnet först har meddelats i tillflyktsstaten.83 Domstolen konstaterar dock vidare 

att när ett avgörande om att inte återlämna barnet väl har fattats påverkas utfärdandet av 

intyg enligt artikel 42 i hemviststaten inte av att det avgörandet senare inhiberas, ändras, 

upphävs, inte har vunnit laga kraft eller ersätts med ett avgörande om att återlämna barnet, 

såvida inte barnet faktiskt har återlämnats.84 Vidare är det inte tillåtet att framställa någon 

invändning mot att avgörandet om att återlämna barnet erkänns om intyget är äkta och har 

utfärdats enligt det formulär vars mall finns i bilaga IV till förordningen. Domstolen i 

tillflyktsstaten har bara att konstatera att avgörandet som försetts med intyg är verkställbart 

och bifalla ansökan om att barnet omedelbart ska återlämnas.85 

2.4.3 Deticek mot Squeglia (mål C-403/09 PPU) 

I EU-domstolens förhandsavgörande i Deticek mot Sgueglia (mål C-403/09 PPU), meddelat 

23 december 2009, hade domstolen att tolka artikel 20 i Bryssel II-förordningen. 

EU-domstolen kommer fram till att artikel 20 ska tolkas på ett sätt som inte medger att en 

domstol i en medlemsstat (tillflyktsstaten) beslutar om en interimistisk åtgärd genom vilken 

den ena av barnets föräldrar tillerkänns vårdnaden när den behöriga domstolen i en annan 

medlemsstat (hemviststaten) redan har meddelat en dom i vilken den andra föräldern 

tillerkänts vårdnaden och den domen har förklarats verkställbar i den förstnämnda 

medlemsstaten (tillflyktsstaten).86 

EU-domstolen ger i förhandsavgörandet flera skäl till den här tolkningen. Ett skäl är att en 

förändring av förhållandena till följd av en gradvis utveckling (som att barnet funnit sig 

tillrätta i en ny levnadsmiljö) inte är tillräckligt för att en domstol ska kunna vidta en 

interimistisk åtgärd i syfte att ändra den behöriga domstolens beslut gällande vårdnaden. 

                                                           
82 Rinau, p. 44. 
83 Rinau, p. 59. 
84 Rinau, p. 89. 
85 Rinau, p. 89. 
86 Deticek mot Sgueglia, p. 61. 
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En annan syn skulle innebära att den omständigheten att verkställighetsförfarandet i 

tillflyktsstaten eventuellt drar ut på tiden bidrar till att skapa förutsättningar för domstolen i 

tillflyktsstaten att hindra verkställigheten av en dom som är verkställbar. En sådan tolkning 

av artikel 20 skulle undergräva själva principerna för Bryssel II-förordningen.87 

Ett annat skäl är att åtgärder enligt artikel 20 endast kan avse personer som befinner sig i 

den stat vars domstolar beslutar om de interimistiska åtgärderna. EU-domstolen menar att 

en interimistisk åtgärd som innebär förändringar beträffande vårdnaden inte bara vidtas i 

förhållande till barnet självt utan även gentemot föräldrarna.88 Är den kvarlämnade 

föräldern kvar i hemviststaten (vilket får anses normalfallet) skulle det inte vara möjligt att 

vidta interimistiska åtgärder som innebär förändringar beträffande vårdnaden. Det här 

resonemanget har – på goda grunder – kritiserats av Bodgan som menar att 

”[i]nterimistiska åtgärder enligt artikel 20 ska kunna vidtas i den medlemsstat där barnet 

befinner sig och där åtgärden följaktligen kan verkställas” och att frågan om var föräldrarna 

befinner sig eller har hemvist borde inte vara avgörande.89 

Ytterligare ett skäl till EU-domstolens tolkning är att artikel 20 inte ska kunna utnyttjas av 

den bortförande föräldern för att förlänga den situation som han eller hon själv har orsakat 

genom sitt olovliga handlande, eller för att legitimera verkningarna av detta handlande.90  

I Deticek mot Sgueglia valde den kvarlämnade fadern inte att ansöka om återlämning enligt 

1980 års Haagkonvention kompletterad av Bryssel II-förordningen. Istället sökte han 

erkännande och verkställande i tillflyktsstaten av ett beslut från hemviststaten om att 

interimistiskt tillerkänna honom vårdnaden.91 

2.4.4 Aguirre Zarraga mot Pelz (mål C 491/10 PPU) 

I Aguirre Zarraga mot Pelz (mål C-491/10 PPU), som meddelades 22 december 2010, hade 

EU-domstolen att avgöra om domstolen i tillflyktsstaten undantagsvis kan invända mot 

verkställigheten av en dom om återlämnande av barn, som försetts med ett intyg enligt 

artikel 42 i Bryssel II-förordningen, när domstolen i hemviststaten i intyget angett att den 

                                                           
87 Deticek mot Sgueglia, p. 47. 
88 Deticek mot Sgueglia, p. 51. 
89 Bodgan, EG/EU-domstolens och svensk rättspraxis i internationell privat- och processrätt 2009-2010, s. 
884. 
90 Deticek mot Sgueglia, p. 57. 
91 För ett mera ingående resonemang kring detta se Lindqvist, Olovliga bortföranden av barn inom EU, s. 84-
85. 
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beaktat skyldigheten att höra barnet trots att det inte har skett, vilket strider mot artikel 42 

tolkad i enlighet med artikel 24 i EU:s rättighetsstadga.92 

EU-domstolen fastslår att det endast ankommer på domstolarna i hemviststaten att avgöra 

om den domstol som meddelat den med intyg försedda domen har åsidosatt artikel 42.2.a i 

Bryssel II-förordningen. Domstolen i tillflyktsstaten kan inte invända mot erkännandet eller 

verkställandet av den domen med hänsyn till det intyg som utfärdats av domstolen i 

hemviststaten.93  

Den behöriga domstolen enligt Bryssel II-förordningen förutsätts iaktta de skyldigheter 

som åläggs enligt förordningen, med hänsyn tagen till EU:s rättighetsstadga.94 Enligt artikel 

42.2.a i Bryssel II-förordningen är det en förutsättning för domstolen i hemviststaten att 

barnet har fått möjlighet att komma till tals för att den ska kunna utfärda ett intyg.95 EU-

domstolen klargör att intyget inte avser själva hörandet av barnet utan endast möjligeten 

för barnet att komma till tals och att kravet inte är absolut utan beror på barnets ålder och 

mognad.96 

EU-domstolen konstaterar vidare att systemet med erkännande och verkställighet av domar 

som meddelats i en medlemsstat grundar sig på ”principen om ömsesidigt förtroende 

mellan medlemsstaterna vad gäller förmågan för de nationella rättsordningarna att 

säkerställa ett likvärdigt och verksamt skydd för de grundläggande rättigheter som erkänns i 

unionsrätten och särskilt i stadgan om de grundläggande rättigheterna [EU:s 

rättighetsstadga]”.97 Därför ankommer det på domstolen i ursprungsmedlemsstaten att 

avgöra om den dom som försetts med intyg enligt artikel 42 innebär ett åsidosättande av 

barnets rätt att komma till tals.98 

 

 

 

                                                           
92 Aguirre Zarraga mot Pelz, p. 42. 
93 Aguirre Zarraga mot Pelz, p. 74. 
94 Aguirre Zarraga mot Pelz, p. 59. 
95 Skäl 33 i Bryssel II-förordningen stadgar att förordningen syftar till att säkerställa respekt för barnets 
grundläggande rättigheter enligt artikel 24 i EU:s rättighetsstadga, vilken bland annat garanterar att barn fritt 
ska kunna uttrycka sina åsikter och att dessa åsikter ska beaktas i frågor som rör barnen i förhållande till deras 
ålder och mognad. 
96 Aguirre Zarraga mot Pelz, p. 63-66 och Bogdan, EG/EU-domstolens och svensk rättspraxis i internationell 
privat- och processrätt 2009-2010, s. 887. 
97 Aguirre Zarraga mot Pelz, p. 70. 
98 Aguirre Zarraga mot Pelz, p. 73. 
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2.4.5 Andra förhandsavgöranden 

Ett viktig förhandsavgörande från EU-domstolen vad gäller olovliga bortföranden och 

kvarhållanden av barn är Povse v. Alpago (mål C-211/10 PPU) från 1 juli 2010. Detta 

avgörande behandlas separat i ett senare avsnitt av uppsatsen.99 

EU-domstolen har även i ett antal övriga avgöranden givit vägledning i tolkningen av 

Bryssel II-förordningens regler gällande olovliga bortföranden och kvarhållanden av barn. 

Purrucker mot Vallés Pérez (mål C-256/09 och mål C- 296/10)100 gällde tolkningen av artikel 20, 

i McB mot E (mål C-400/10 PPU)101 tolkade domstolen begreppet vårdnad i artikel 2.11 och i 

Mercredi mot Chaffe (mål C-497/10 PPU)102 utökade EU-domstolen den vägledning vad gäller 

hemvistbedömningen domstolen gav i A (mål C-523/07).
103  

I sina förhandsavgöranden har EU-domstolen bekräftat Bryssel II-förordningens stränga 

regler vad gäller återlämning av barn som olovligt bortförts eller kvarhållits. Behörigheten 

för domstolarna i hemviststaten har betonats och är ett avgörande från hemviststaten 

försett med ett intyg enligt artikel 42 i förordningen finns inget utrymme för tillflyktsstatens 

domstolar att invända mot avgörandet från hemviststaten. 

 

  

                                                           
99 Se avsnitt 5.4. 
100 Dom den 15 juli 2010 och den 9 november 2010. Se Bogdan, EG/EU-domstolens och svensk rättspraxis i 
internationell privat- och processrätt 2009-2010, s. 884-885. 
101 Dom den 5 oktober 2010. Se Bogdan, EG/EU-domstolens och svensk rättspraxis i internationell privat- 
och processrätt 2009-2010, s. 889-890. 
102 Dom den 22 december 2010. Se Bodgan, EG/EU-domstolens och svensk rättspraxis i internationell 
privat- och processrätt 2009-2010, s. 877-878 
103 Dom den 2 april 2009. Se Bogdan, EG/EU-domstolens och svensk rättspraxis i internationell privat- och 
processrätt 2009-2010, s. 876-877. 
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3 Europadomstolens bedömning av bortförandefallen 

3.1 Inledning 

Europakonventionen utarbetades inom ramen för Europarådet,104 antogs den 4 november 

1950 och trädde i kraft den 3 september 1953.105 Europarådets 47 medlemsstater är alla 

parter till Europakonventionen och enligt artikel 1 i konventionen ska de fördragsslutande 

parterna garantera var och en som befinner sig under deras jurisdiktion de fri- och 

rättigheter som anges i konventionen. I Sverige är Europakonventionen inkorporerad i 

svensk rätt genom lagen (1994:1219) om den europeiska konventionen angående skydd för 

de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna, som trädde i kraft den 1 

januari 1995. Enligt lagen ska Europakonventionen gälla som lag i Sverige. Konventionens 

ställning i övriga konventionsstater varierar dock.106 

För att säkerställa att konventionsstaterna fullgör de förpliktelser som de åtagit sig genom 

konventionen har Europadomstolen upprättats.107 Europadomstolen består av 47 

ledamöter (en från varje konventionsstat) och handlägger mål som inkommer i olika 

sammansättningar.108 Domstolen är behörig i alla frågor som rör tolkningen och 

tillämpningen av konventionen och dess protokoll.109 Målen vid Europadomstolen består 

av mellanstatliga mål och enskilda klagomål. Endast ett fåtal mellanstatliga mål har 

anhängiggjorts vid domstolen och den absolut största delen av Europadomstolens 

verksamhet gäller de enskilda klagomålen.110 Vad gäller enskilda klagomål får domstolen, 

enligt artikel 34, ta emot klagomål från enskilda personer, icke-statliga organisationer111 eller 

grupper av enskilda personer, som påstår sig av någon av konventionsstaterna ha utsatts 

för en kränkning av någon av rättigheterna i konventionen eller dess protokoll. 

                                                           
104 Europarådet är en från EU fristående europeisk mellanstatlig organisation med 47 medlemsstater och 
huvudsäte i Strasbourg, för mera information se Europarådets hemsida: http://hub.coe.int/. Europarådet 
bildades 1949 med syftet att skapa ett forum för samarbete mellan europeiska stater med demokrati och 
rättsstatlighet som grundvalar, se Danelius, Mänskliga rättigheter i europeisk praxis, s. 17. 
105 Danelius, Mänskliga rättigheter i europeisk praxis, s. 17. Europakonventionen har senare kompletterats 
med 14 tilläggsprotokoll och i dessa har vissa nya materiella rättigheter tillkommit, se Danelius, Mänskliga 
rättigheter i europeisk praxis, s. 18. Samtliga stater har dock inte tillträtt alla tilläggsprotokoll, se Danelius 
Mänskliga rättigheter i europeisk praxis, s. 21. 
106 Se Danelius, Mänskliga rättigheter i europeisk praxis, s. 36-37. 
107 Artikel 19 i Europakonventionen. 
108 Artikel 20 och 26 i Europakonventionen. I korthet är domstolens arbetssätt organiserat så att ansökningar 
som det står klart att ska avvisas handläggs av en ledamot, rutinmässiga “repetitiva” mål av en kommitté, 
vanliga mål av en kammare och särskilt viktiga mål av stor kammare, se Cameron, An Introduction to the 
European Convention on Human Rights, s. 55 och artikel 27-31 i Europakonventionen. 
109 Artikel 32 i Europakonventionen. 
110 Danelius, Mänskliga rättigheter i europeisk praxis, s. 23. 
111 Icke-statliga organisationer omfattar bolag, föreningar och andra privaträttsliga juridiska personer, se 
Danelius, Mänskliga rättigheter i europeisk praxis, s. 24. 
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Europadomstolens första uppgift i ett mål är alltså att pröva om klagomålet ska tas upp till 

prövning (förklaras ”admissible”) eller avvisas (förklaras ”inadmissible”).112 Villkoren för att 

Europadomstolen ska ta upp ett mål till prövning finns angivna i artikel 35.113 Enligt 

artikeln ska ett klagomål avvisas om: 

- Alla nationella rättsmedel inte har uttömts (artikel 53.1) 

- Sex månader har förflutit sedan det slutliga nationella avgörandet (artikel 53.1) 

- Klagomålet är anonymt (artikel 53.2.a) 

- Klagomålet väsentligen innefattar samma omständigheter som redan prövats av 

domstolen eller redan hänskjutits till internationell undersökning eller reglering i 

annan form och det inte innehåller nya relevanta upplysningar (artikel 53.2.b) 

- Klagomålet är oförenligt med konventionens bestämmelser (artikel 53.3.a) 

- Klagomålet är uppenbart ogrundat (artikel 53.3.a)114 

- Klagomålet utgör ett missbruk av rätten att klaga (artikel 53.3.a) 

- Den klagande inte har lidit avsevärt men, såvida inte respekten för de mänskliga 

rättigheterna som de definieras i konventionen kräver sakprövning (artikel 53.3.b) 

Att ett klagomål avvisas på grund av att det är uppenbart ogrundat förutsätter, till skillnad 

från de övriga avvisningsgrunderna, att Europadomstolen gör en viss, om än summarisk, 

sakprövning.115 Ett klagomål kan anses vara uppenbart ogrundat, även när det finns stöd 

för det, om klagomålet enligt etablerad rättspraxis inte är tillräckligt för att utgöra en 

kränkning.116 

Tas klagomålet upp till prövning och en av domstolens kammare meddelar en dom kan en 

av parterna, enligt artikel 43, begära att målet ska hänskjutas till domstolen i stor 

sammansättning (stor kammare – ”Grand Chamber”) för en ny prövning.117 En sådan 

begäran ska beviljas om målet ger upphov till en allvarlig fråga som rör tolkningen eller 

tillämpningen av konventionen eller rör en allvarlig fråga av stor allmän betydelse. 

                                                           
112 Danelius, Mänskliga rättigheter i europeisk praxis, s. 28. För en genomgång av den interna processen vid 
Europadomstolen, se se Danelius, Mänskliga rättigheter i europeisk praxis, s. 22-23, Cameron, An 
Introduction to the European Convention on Human Rights, s. 55-59 och De Gaetano, Cross-Border Family 
Law Issues: a View from Strasbourg, s. 294-296.  
113 För mera om avvisningsgrunderna i Europakonventionen, se Danelius, Mänskliga rättigheter i europeisk 
praxis, s. 28-33, Cameron, An Introduction to the European Convention on Human Rights, s. 61-65 och De 
Gaetano, Cross-Border Family Law Issues: a View from Strasbourg, s. 294-295. 
114 Denna avvisningsgrund tillämpades av Europadomstolens i målet Povse mot Österrike, se avsnitt 5.8. 
115 Danelius, Mänskliga rättigheter i europeisk praxis, s. 32. 
116 De Gaetano, Cross-Border Family Law Issues: a View from Strasbourg, s. 294. 
117 En kammare kan även själv ta ett beslut om att hänskjuta ett pågående mål till domstolen i stor 
sammansättning, se artikel 30 i Europakonventionen. 
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Avgöranden av domstolen i stor sammansättning kan anses ha särskilt stort 

prejudikatvärde.118 

Europadomstolen har en möjlighet att, enligt artikel 39 i domstolens procedurregler119, ge 

en stat en anvisning om att vidta interimistiska åtgärder. Möjligheten kan till exempel 

användas för att förhindra verkställigheten av ett återlämnande av ett barn som olovligt 

bortförts eller kvarhållits i väntan på Europadomstolens avgörande.120 

Om Europadomstolen finner att ett brott mot konventionen har ägt rum ska domstolen, 

enligt artikel 41, om den anser det nödvändigt tillerkänna klaganden skälig gottgörelse. 

Skälig gottgörelse kan utgöra ersättning för både ekonomisk och ideell skada samt skälig 

ersättning för processkostnader. Ibland kan själva beslutet att klaganden utsatts för en 

kränkning av sina rättigheter anses utgöra tillräcklig gottgörelse.121 Europadomstolen kan 

också i sin dom ålägga en stat konkreta förpliktelser för att undanröja eller begränsa 

effekterna av ett konventionsbrott gentemot klaganden i målet.122 Enligt artikel 46 ska 

konventionsstaterna rätta sig efter domstolens slutgiltiga dom i varje mål där de är parter. 

Europadomstolens avgöranden har dock ofta betydelse långt utöver det konkreta målet.123 

 

3.2 Artikel 8 – rätt till skydd för privat- och familjeliv 

I fall av olovliga bortföranden och kvarhållanden av barn har Europadomstolen oftast 

prövat klagomål som inkommit mot artikel 8 i Europakonventionen.124 I det följande 

kommer därför artikel 8 i Europakonventionen att behandlas. 

Artikel 8 i Europakonventionen lyder: 

Artikel 8 – Rätt till skydd för privat- och familjeliv 

1. Var och en har rätt till respekt för sitt privat- och familjeliv, sitt hem och sin 

korrespondens. 

                                                           
118 Danelius, Mänskliga rättigheter i europeisk praxis, s. 22. 
119 Rules of Court, tillgängliga via Europadomstolens hemsida: 
http://www.echr.coe.int/Documents/Rules_Court_ENG.pdf. 
120 Se till exempel Neulinger och Shuruk mot Schweiz, mål nr. 41615/07, dom i stor kammare den 6 juli 2010. 
121 Danelius, Mänskliga rättigheter i europeisk praxis, s. 55. 
122 Danelius, Mänskliga rättigheter i europeisk praxis, s. 55. 
123 Danelius, Mänskliga rättigheter i europeisk praxis, s. 56. 
124 Även artikel 6 har åberopats i ett antal klagomål, se Beaumont, The Jurisprudence of the European Court 
of Human Rights and the European Court of Justice on the Hague Convention on International Child 
Abduction, s. 71-79. 
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2. Offentlig myndighet får inte inskränka åtnjutande av denna rättighet annat än med 

stöd av lag och om det i ett demokratiskt samhälle är nödvändigt med hänsyn till 

statens säkerhet, den allmänna säkerheten, landets ekonomiska välstånd eller till 

förebyggande av oordning eller brott eller till skydd för hälsa eller moral eller för andra 

personers fri- och rättigheter. 

Artikel 8 är uppbyggd på samma sätt som artikel 9 (tankefrihet, samvetsfrihet och 

religionsfrihet), artikel 10 (yttrandefrihet) och artikel 11 (frihet att delta i 

sammankomster och föreningsfrihet). Den rättighet som skyddas uttrycks i artikelns 

första stycke medan andra stycket beskriver förutsättningarna för de inskränkningar 

en stat kan göra i rättigheten. Artikel 8 garanterar var och en fyra separata rättigheter 

(rätten till respekt för sitt privatliv, sitt familjeliv, sitt hem och sin korrespondens) 

men det är en avsevärd överlappning dem emellan och alla fyra rättigheter kan sägas 

falla in under konceptet privatliv.125  

Först och främst innebär artikel 8 en förpliktelse för staten att avhålla sig från 

ingrepp i den skyddade rättigheten. Men artikel 8 gäller inte bara ingrepp utan ålägger 

också staten att i vissa fall vidta positiva åtgärder för att skydda den enskildes 

privatsfär.126 

Har den rättighet som skyddas i första stycket inskränkts av staten återstår det att 

bedöma om den inskränkningen omfattas av undantagen i artikelns andra stycke. Gör 

den inte det har det skett en kränkning av Europakonventionen. Tre villkor måste 

vara uppfyllda för att inskränkningen ska vara förenlig med artikel 8.2. 

Inskränkningen ska: 

- vara föreskriven i lag, 

- syfta till att tillgodose något av de ändamål som anges i andra stycket (statens 

säkerhet, den allmänna säkerheten, landets ekonomiska välstånd, 

förebyggande av oordning eller brott, skydd för hälsa eller moral, skydd för 

andra personers fri- och rättigheter), och 

- vara nödvändig i ett demokratiskt samhälle för att tillgodose något av de 

uppräknade ändamålen. 

                                                           
125 Cameron, An Introduction to the European Convention on Human Rights, s. 115. 
126 Danelius, Mänskliga rättigheter i europeisk praxis, s. 347. Sådana positiva årgärder kan utgöras av 
lagstiftning men också av skydd mot övergrepp i särskilda situationer, Danelius, Mänskliga rättigheter i 
europeisk praxis, s. 347. 
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Det första villkoret innebär att inskränkningen måste ha stöd i den aktuella statens 

gällande lag.127 Lagen måste uppfylla krav på rättsäkerhet, ge skydd mot godtycke, 

vara tillgänglig för allmänheten och vara utformad med tillräcklig precision för att 

vara förutsägbar.128 

Vad gäller det andra villkoret torde det i de flesta fall vara möjligt att hänföra en 

inskränkning till något av de legitima ändamålen i andra stycket eftersom 

uppräkningen av ändamål är omfattande och de olika ändamålen är allmänt 

formulerade.129 

Prövningen av en inskränkning av en rättighet i artikel 8 torde istället vara svårast i 

förhållande till det sista villkoret, nämligen att inskränkningen ska vara nödvändig i 

ett demokratiskt samhälle för att tillgodose något av de uppräknade ändamålen. 

Inskränkningen ska då stå i rimlig proportion till det syfte som ska tillgodoses genom 

inskränkningen.130 Denna proportionalitetsprincip innebär en avvägning mellan hur 

stort ingreppet i den enskildes rätt är och hur starkt det behov är som ska tillgodoses 

genom ingreppet. Ett rimligt förhållande mellan de två faktorerna krävs för att 

ingreppet ska kunna anses nödvändigt i ett demokratiskt samhälle.131  

Varje stat har själv en viss frihet att avgöra om en inskränkning är nödvändig.132 

Detta har uttryckts på det sättet att de nationella domstolarna har en viss ”margin of 

appreciation” och att resultatet av deras prövning ska godtas utom när speciella skäl 

föreligger.133 Denna ”margin of appreciation” varierar beroende på ändamålet med 

och vikten av det ingrepp som prövas, graden av samstämmighet som finns i 

konventionsstaternas nationella regler på området och karaktären av den rättighet 

som är i fråga.134 

Principen om ”margin of appreciation” medger att inhemska myndigheter och 

domstolar är bäst lämpade att värdera omständigheterna i ett enskilt fall och att 

                                                           
127 Lag i artikelns mening innefattar även rättspraxis, förordningar och andra föreskrifter, Cameron, An 
Introduction to the European Convention on Human Rights, s. 110. 
128 Danelius, Mänskliga rättigheter i europeisk praxis, s. 351 och Cameron, An Introduction to the European 
Convention on Human Rights, s. 110-111. 
129 Danelius, Mänskliga rättigheter i europeisk praxis, s. 351. 
130 Danelius, Mänskliga rättigheter i europeisk praxis, s. 351. 
131 Danelius, Mänskliga rättigheter i europeisk praxis, s. 53. 
132 Danelius, Mänskliga rättigheter i europeisk praxis, s. 351. 
133 Danelius, Mänskliga rättigheter i europeisk praxis, s. 52. Danelius översätter begreppet ”margin of 
appreciation” till ”diskretionär prövningsrätt” på svenska, se Danelius, Mänskliga rättigheter i europeisk 
praxis, s. 52. 
134 Cameron, An Introduction to the European Convention on Human Rights, s. 114. 
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tillämpa de inhemska reglerna på omständigheterna i det enskilda fallet. Samtidigt 

betonas Europakonventionens och Europadomstolens ”subsidiary role”.135 Ett 

klagomål till Europadomstolen är inte en överklagan och domstolen ska inte 

överpröva de nationella avgörandena, förutom i den mån domstolens uppgift att 

kontrollera att konventionens krav respekterats kräver det.136 

I det följande sker en genomgång av Europadomstolens praxis under artikel 8 då ett 

olovligt bortförande eller kvarhållande skett. 

 

3.3 Europadomstolens praxis 

3.3.1 Inledning och tidig rättspraxis 

Europadomstolens uppgift är som tidigare nämnts att säkerställa Europakonventionens 

efterlevnad. Det finns ingen överstatlig domstol vars uppgift det är att tolka 1980 års 

Haagkonvention. Europadomstolen tolkar därför inte direkt 1980 års Haagkonvention, 

utan domstolen har istället att avgöra hur Europakonventionen har respekterats i fall där 

1980 års Haagkonvention tillämpats.137 I detta avsnitt ska en genomgång av domstolens 

praxis i dessa fall ske.  

Det första avgörandet från Europadomstolen vad gäller olovliga bortföranden eller 

kvarhållanden av barn meddelades den 14 september 1999 i målet Balbontin mot 

Storbritannien.138 Målet rörde tolkningen av artikel 14 tillsammans med artikel 8 i 

Europakonventionen och frågan om en ogift fader haft rätt till vårdnad i den mening som 

avses i artikel 3 i 1980 års Haagkonvention. Någon kränkning av Europakonventionen 

ansågs inte föreligga och faderns klagomål avvisades.139 

                                                           
135 De Gaetano, Cross-Border Family Law Issues: a View from Strasbourg, s. 298. 
136 Danelius, Mänskliga rättigheter i europeisk praxis, s. 51. 
137 Nämnas kan att det för tillfället är tre stater som är medlemmar i Europarådet och anslutna till 
Europakonventionen men inte är anslutna till 1980 års Haagkonvention: Azerbajdzjan, Liechtenstein och 
Moldavien. Europadomstolens praxis vad gäller 1980 års Haagkonvention torde därför inte fullt ut påverka 
dessa tre stater. 
138 Mål nr. 39067/97. Innan dess hade ett antal avgöranden meddelats av den tidigare europeiska 
kommissionen för de mänskliga rättigheterna, som avslutade sin verksamhet år 1999. För en genomgång av 
de avgörandena, se Schulz, The 1980 Hague Child Abduction Convention and the European Convention on 
Human Rights, s. 360-372. 
139 Målet behandlas ingående i Schulz, The 1980 Hague Child Abduction Convention and the European 
Convention on Human Rights, s. 373-380 och mera kortfattat i Lowe, A supra-national approach to 
interpreting the 1980 Hague Child Convention – a tale of two European Courts: Part 2: the substantive 
impact of the two European Courts’ rulings upon the application of the 1980 Convention, s. 173. 
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Det första avgörandet där Europadomstolen fann att en kränkning av Europakonventionen 

skett i ett mål rörande olovligt bortförande eller kvarhållande av ett barn meddelades den 

25 januari 2000 i Ignaccolo-Zenide mot Rumänien.140 I målet fann Europadomstolen att en 

kränkning av den kvarlämnade moderns rätt till respekt för sitt familjeliv enligt artikel 8 

skett. Detta hade skett genom att de rumänska myndigheterna misslyckats med att vidta 

lämpliga och effektiva åtgärder för att verkställa ett återlämnande av de bortförda barnen 

till den kvarlämnade modern.141 

Efter Ignaccolo-Zenide mot Rumänien följde ett flertal avgöranden där Europadomstolen funnit 

att passivitet och underlåtenhet att iaktta bestämmelserna i 1980 års Haagkonvention från 

tillflyktstatens sida utgjort en kränkning av de klagandes rättigheter enligt artikel 8.142 I dessa 

avgöranden har Europakonventonen, som den tolkats av Europadomstolen, på ett bra sätt 

kompletterat 1980 års Haagkonvention genom domstolens betoning på en snabb hantering 

av ansökningar om återlämning och snabb verkställighet av beslut om återlämning.143 

Europadomstolen försvarade därmed systemet i 1980 års Haagkonvention i sin tidiga 

rättspraxis. Europadomstolens bedömning av fall med olovliga bortföranden eller 

kvarhållanden av barn skulle dock ta en ny riktning i och med Neulinger och Shuruk mot 

Schweiz. 

3.3.2 Neulinger och Shuruk mot Schweiz144 

Modern Isabelle Neulinger, fadern Shai Shuruk och deras son Noam Shuruk (född 2003) 

hade hemvist i Israel då modern i juni 2005 olovligt bortförde sonen till Schweiz.145 Fadern 

ansökte om återlämning av sonen hos schweizisk domstol som i de två första instanserna 

avslog faderns ansökan med hänvisning till att det fanns en allvarlig risk för att sonens 

återlämnande skulle utsätta honom för psykisk skada enligt artikel 13.1.b i 1980 års 

                                                           
140 Mål nr 31679/96. Målet behandlas ingående i bland annat Schulz, The 1980 Hague Child Abduction 
Convention and the European Convention on Human Rights, s. 380-390.  
141 Ignaccolo-Zenide mot Rumänien, p. 113. 
142 Se exempelvis Sylvester mot Österrike (mål nr. 36812/97 och 40104/98, dom den 24 april 2003), Maire mot 
Portugal (mål nr. 48206/99, dom den 26 juni 2003) och Iosub Caras mot Rumänien (mål nr. 7198/04, dom den 27 
juli 2006). Målen behandlas bland annat i Lowe, A supra-national approach to interpreting the 1980 Hague 
Child Abduction Convention – a tale of two European Courts: Part 2: the substantive impact of the two 
European Courts’ rulings upon the application of the 1980 Convention, s. 174 och Beaumont, The 
Jurisprudence of the European Court of Human Rights and the European Court of Justice on the Hague 
Convention on International Child Abduction, s. 27-50. 
143 Lowe, A supra-national approach to interpreting the 1980 Hague Child Abduction Convention – a tale of 
two European Courts: Part 2: the substantive impact of the two European Courts’ rulings upon the 
application of the 1980 Convention, s. 175. 
144 Mål nr. 41615/07, dom i stor kammare den 6 juli 2010. 
145 Omständigheterna i målet behandlas i Neulinger och Shuruk mot Schweiz, p. 15-47. 
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Haagkonvention. Efter överklagan beviljade dock den schweiziska högsta domstolen 

faderns ansökan i augusti 2007. Detta beslut verkställdes dock aldrig. 

Modern och sonen klagade till Europadomstolen och hävdade att beslutet om återlämning 

strider mot deras rätt till respekt för sitt familjeliv enligt artikel 8 i Europakonventionen. 

Den 8 januari 2009 fann Europadomstolen i vanlig kammare (med fyra röster mot tre) att 

någon kränkning av de klagandes rätt enligt artikel 8 inte skett. De klagande begärde att 

målet skulle hänskjutas till domstolen i stor sammansättning vilket beviljades och den stora 

kammaren meddelade sin dom den 6 juli 2010. 

Europadomstolen hade alltså att bedöma huruvida den schweiziska domstolens beslut om 

återlämning stred mot artikel 8 i Europakonventionen. Domstolen konstaterar att en 

inskränkning av de klagandes rätt till respekt för sitt familjeliv skett och övergår till att 

pröva om inskränkningen omfattas av andra stycket i artikel 8.146 Domstolen börjar med att 

konstatera att 1980 års Haagkonvention var tillämplig och att inskränkningen därför skedde 

med stöd av lag.147 Inskränkningen hade ändamålet att skydda sonen och faderns fri- och 

rättigheter vilket är ett legitimt ändamål enligt andra stycket i artikel 8.148 Det återstår då för 

domstolen att bedöma om inskränkningen var nödvändig i ett demokratiskt samhälle. 

Domstolen fastslår att i fall med olovliga bortföranden och kvarhållanden av barn ska de 

skyldigheter som konventionsstaterna har enligt artikel 8 tolkas med hänsyn till 1980 års 

Haagkonvention och FN:s barnkonvention.149 I och med detta kan domstolen granska om 

de nationella domstolarna har värnat om de rättigheter som garanteras i 

Europakonventionen då de tillämpar och tolkar reglerna i 1980 års Haagkonvention.150 

Vikten av principen om barnets bästa lyfts fram av domstolen.151 Vad gäller 

Europadomstolens granskning av processen i de nationella domstolarna vid en ansökan om 

återlämning av ett barn enligt 1980 års Haagkonvention uttalar sig Europadomstolen på 

följande sätt: 

the Court must ascertain whether the domestic courts conducted an in-depth 

examination of the entire family situation and of a whole series of factors, in particular 

of a factual, emotional, psychological, material and medical nature, and made a 

balanced and reasonable assessment of the respective interests of each person, with a 

                                                           
146 Neulinger och Shuruk mot Schweiz, p. 90-91. 
147 Neulinger och Shuruk mot Schweiz, p. 105. 
148 Neulinger och Shuruk mot Schweiz, p. 106. 
149 Neulinger och Shuruk mot Schweiz, p. 132. 
150 Neulinger och Shuruk mot Schweiz, p. 133. 
151 Neulinger och Shuruk mot Schweiz, p. 134-138. 
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constant concern for determining what the best solution would be for the abducted 

child in the context of an application for his return to his country of origin.152  

Vad gäller det aktuella fallet tar domstolen hänsyn till bortförandets bakgrund (bland annat 

faderns klandervärda uppförande, som redan i Israel föranlett begränsningar i hans 

umgängesrätt), omständigheternas utveckling efter det schweiziska beslutet om återlämning 

(bland annat faderns passivitet och hans flytt till okänd ort) samt risken för att modern inte 

skulle kunna följa med barnet på grund av att hon i Israel hotades av ett kännbart 

fängelsestraff för bortförandet.153 Domstolen finner (med rösterna 16 mot en) att ett 

verkställande av beslutet om återlämning av sonen skulle kränka de klagandes rätt till skydd 

för sitt familjeliv enligt artikel 8 i Europakonventionen.154 

Europadomstolens avgörande i Neulinger och Shuruk mot Schweiz har kritiserats på flera håll.155 

Haagkonferensen noterade “the serious concerns” som hade uttryckts i relation till 

domstolens resonemang i avgörandet.156 Europadomstolens president, Costa, har uttryckt 

sig på följande sätt i relation till den ovan refererade passagen: 

It is possible to read this passage as requiring national courts to abandon the swift, 

summary approach that the Hague Convention envisages and to move away from a 

restrictive interpretation of the Art 13 exceptions to a thorough, free-standing 

assessment of the overall merits of the situation. But that is over-broad; the statement 

is expressly made in the specific context of proceedings for the return of an abducted 

child. The logic of the Hague Convention is that a child who has been abducted 

should be returned to the jurisdiction best-placed to protect his interests and welfare 

and it is only there that his situation should be reviewed in full.157  

Genom uttalandet försöker Costa dämpa konsekvenserna av passagen. Uttalandet skedde 

dock inte inom ramen för Europadomstolens arbete och har därmed inte någon officiell 

ställning. 

Bogdan anser att det vore beklagligt om domen tolkades så att risken för att den 

bortförande föräldern i hemviststaten frihetsberövas skulle innebära att ett återlämnande av 

                                                           
152 Neulinger och Shuruk mot Schweiz, p. 139. 
153 Bodgan, EG/EU-domstolens och svensk rättspraxis i internationell privat- och processrätt 2009-2010, s. 
888. 
154 Neulinger och Shuruk mot Schweiz, p. 151. 
155 Se Lowe, A supra-national approach to interpreting the 1980 Hague Child Abduction Convention – tale of 
two European Courts: Part 2: the Courts’ rulings upon the application of the 1980 Convention, s. 176-177. 
156 Haagkonferensen, Conclusions and Recommendations of the Sixth Meeting of the Special Commission 
(Part 1 – June 2011), p. 48. Se även p. 49. 
157 Costa, The Best Interests of the Child: Recent Case-law from the European Court of Human Rights, s. 
184. 
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barnet till dess hemviststat skulle utgöra en kränkning av barnets och/eller den bortförande 

förälderns rättigheter enligt Europakonventionen.158 

Lowe menar att Europadomstolens dom i Neulinger och Shuruk mot Schweiz och i det 

efterföljande målet Raban mot Rumänien159 skickade varningssignaler till parterna till 1980 års 

Haagkonvention eftersom avgörandena ”seemed to strike at the very heart of the 1980 

Convention”.160 

3.3.3 Sneersone och Kampanella mot Italien161 

Modern Jelizaveta Sneersone, fadern och sonen Marko Kampanella (född 2002) hade 

hemvist i Italien då modern i april 2006 olovligt bortförde sonen till Lettland.162 Enligt 

modern flyttade hon med sonen till Lettland av ekonomiska orsaker. Fadern ansökte om 

att sonen skulle återlämnas till Italien. Eftersom det olovliga bortförandet skett mellan två 

medlemsstater i EU var Bryssel II-förordningens kompletterande regler tillämpliga utöver 

1980 års Haagkonvention. De lettiska domstolarna avslog faderns ansökan med hänvisning 

till artikel 13.1.b i 1980 års Haagkonvention och med beaktande av artikel 11.4 i Bryssel II-

förordningen. Fadern vände sig då till italiensk domstol för att få en dom som krävde att 

sonen återlämnas enligt artikel 11.8 i Bryssel II-förordningen. En sådan dom meddelades i 

april 2008 och domen försågs i juli 2008 med ett intyg enligt artikel 42 i Bryssel II-

förordningen. 

Modern och sonen hävdade i sitt klagomål till Europadomstolen att Italien kränkt deras rätt 

till respekt för sitt familjeliv skyddat i artikel 8 i Europakonventionen genom att de 

italienska domstolarna i sina domar beslutat att sonen skulle återlämnas till Italien. 

Europadomstolen börjar sin bedömning i det aktuella målet med att hänvisa till Neulinger 

och Shuruk mot Schweiz och att sammanfatta de principer som fastslagits där och i 

domstolens övriga praxis vad gäller olovliga bortföranden och kvarhållanden av barn.163 I 

detta ingår den kontroversiella passagen i Neulinger och Shuruk mot Schweiz som behandlats 

ovan. Europadomstolen övergår sedan till att pröva det aktuella målet mot dessa principer.  

                                                           
158 Bodgan, EG/EU-domstolens och svensk rättspraxis i internationell privat- och processrätt 2009-2010, 
888. 
159 Mål nr. 25437/08, dom den 26 oktober 2010. 
160 Lowe, A supra-national approach to interpreting the 1980 Hague Child Abduction Convention – a tale of 
two European Courts: Part 2: the substantive impact of the two European Courts’ rulings upon the 
application of the 1980 Convention, s. 176. 
161 Mål nr. 14737/09, dom den 12 juli 2011. 
162 Omständigheterna i målet behandlas i Sneersone och Kampanella mot Italien, p. 6-45. 
163 Sneersone och Kampanella mot Italien, p. 85, med hänvisning till Neulinger och Shuruk mot Schweiz, p. 131-140. 
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Relativt enkelt konstaterar domstolen att en inskränkning av de klagandes rätt till respekt 

för familjeliv enligt artikel 8.1 skett, att denna inskränkning skett med stöd av lag och att 

inskränkningen hade ett ändamål som nämns i artikel 8.2, nämligen skydd för andra 

personers fri- och rättigheter.164 

Det återstår då för domstolen att avgöra om inskränkningen var nödvändig i ett 

demokratiskt samhälle. Europadomstolen kom av olika skäl fram till att de italienska 

domstolarnas prövning av riskerna med barnets återförande varit undermålig.165 

Inskränkningen av de klagandes rätt till respekt för sitt familjeliv var därför inte nödvändig i 

ett demokratiskt samhälle i den mening som avses i artikel 8.2 och en kränkning av artikel 8 

i Europakonventionen har skett genom de italienska domstolarnas domar som innebar att 

barnet skulle återlämnas till Italien.166 

Även om Europadomstolens krav i Neulinger och Shuruk mot Schweiz på nationella domstolar 

att beakta barnets bästa och utföra ”in-depth examinations” i fall som rör 1980 års 

Haagkonvention bekräftades i Sneersone och Kampanella mot Italien anser Lowe att det här sker 

i ett annorlunda och mera acceptabelt sammanhang. Inom ramen för den prövning som 

sker enligt artikel 11.7 i Bryssel II-förordningen är lösningen i Sneersone och Kampanella mot 

Italien passande.167 

3.3.4 X mot Lettland168 

Modern ”X”, fadern och dottern (född i februari 2005) hade hemvist i Australien innan 

modern olovligt bortförde dottern till Lettland i juli 2008.169 Fadern ansökte om 

återlämning av dottern i enlighet med 1980 års Haagkonvention. Trots moderns 

invändningar beviljades faderns ansökan av de lettiska domstolarna och fadern kunde i 

mars 2009 återvända med dottern till Australien. Modern har efter detta också flyttat till 

Australien för att upprätthålla kontakten med dottern. 

                                                           
164 Sneersone och Kampanella mot Italien, p. 88, 89 och 90. 
165 Bodgan, Svensk och EU-domstolens rättspraxis i internationell privat- och processrätt 2011-2012, s. 946. 
Sneersone och Kampanella mot Italien, p. 93-97. 
166 Sneersone och Kampanella mot Italien, p. 98. 
167 Lowe, A supra-national approach to interpreting the 1980 Hague Child Abduction Convention – a tale of 
two European Courts: Part 2: the substantive impact of the two European Courts’ rulings upon the 
application of the 1980 Convention, s. 178. För en kritisk syn på Sneersone och Kampanella mot Italien, se Bogdan, 
Some Reflections on the Treatment by the ECtHR of the Hague Convention on the Civil Aspects of 
International Child Abduction, s. 223-224. 
168 Mål nr. 14737/09, dom i stor kammare den 26 november 2013.  
169 Omständigheterna i målet behandlas i X mot Lettland, 9-33. 
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Modern hävdade i sitt klagomål till Europadomstolen att de lettiska domstolarnas beslut 

enligt 1980 års Haagkonvention att återlämna dottern till Australien kränkte hennes rätt till 

respekt för sitt familjeliv enligt artikel 8 i Europakonventionen. Europadomstolen fann den 

13 december 2011 i vanlig kammare (med fem röster mot två) att en kränkning av artikel 8 

skett. Den lettiska regeringen begärde att målet skulle hänskjutas till domstolen i stor 

sammansättning vilket beviljades och den stora kammaren meddelade sin dom den 26 

november 2013. 

Europadomstolen konstaterar till en början att en inskränkning skett av moderns 

rättigheter enligt artikel 8.1.170 Det återstår för domstolen att avgöra om dessa 

inskränkningar varit rättfärdigade enligt artikel 8.2. Domstolen finner att inskränkningen 

skett med stöd i lag eftersom de lettiska domstolarna tillämpat reglerna i 1980 års 

Haagkonvention samt nationella regler då de beslutat om ett återlämnande av dottern.171 

Europadomstolen finner även att inskränkningen haft ett legitimt ändamål, nämligen att 

skydda faderns och dotterns fri- och rättigheter.172 Europadomstolen övergår därefter till 

att pröva om inskränkningen varit nödvändig i ett demokratiskt samhälle. 

Domstolen upprepar att i fall som rör olovliga bortföranden av barn ska en stats 

skyldigheter enligt artikel 8 tolkas i ljuset av kraven i 1980 års Haagkonvention och i FN:s 

barnkonvention.173 Vidare konstaterar domstolen att: 

The decisive issue is whether the fair balance that must exist between the competing 

interests at stake – those of the child, of the two parents, and of public order – has 

been struck, within the margin of appreciation afforded to States in such matters [...], 

taking into account, however, that the best interests of the child must be of primary 

consideration and that the objectives of prevention and immediate return correspond 

to a specific conception of “the best interest of the child”[…]174 

I samband med en ansökan om återlämning enligt 1980 års Haagkonvention ska principen 

om barnets bästa undersökas i ljuset av vägransgrunderna i 1980 års Haagkonvention.175 

Vad gäller vilken sorts undersökning och hur omfattande den ska vara, något som 

                                                           
170 X mot Lettland, p. 53. 
171 X mot Lettland, p. 58-63. 
172 X mot Lettland, p. 67. 
173 X mot Lettland, p. 93. 
174 X mot Lettland, p. 95. 
175 X mot Lettland, p. 101. 
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Europadomstolen berörde i Neulinger och Shuruk mot Schweiz,176 uttalar sig domstolen i detta 

mål på följande sätt i p. 104-108: 

104. On this point the Court observes that the Grand Chamber judgment in the case 

of Neulinger and Shuruk (cited above, § 139) to which a number of subsequent 

judgments referred (see, inter alia, Raban v. Romania, no. 25437/08, § 28, 26 October 

2010; Sneersone and Kampanella, cited above, § 85; and, more recently, the decision in 

M.R. and L.R., cited above, § 37) may and has indeed been read as suggesting that the 

domestic courts were required to conduct an in-depth examination of the entire family 

situation and of a whole series of factors. That wording had already been used by a 

Chamber in the case of Maumousseau and Washington (cited above, § 74), such an in-

depth examination having, in fact, been carried out by the national courts. 

105. Against this background the Court considers it opportune to clarify that its 

finding in paragraph 139 of the Neulinger and Shuruk judgment does not in itself set out 

any principle for the application of the Hague Convention by the domestic courts. 

106. The Court considers that a harmonious interpretation of the European 

Convention and the Hague Convention (see paragraph 94 above) can be achieved 

provided that the following two conditions are observed. Firstly, the factors capable 

of constituting an exception to the child’s immediate return in application of Articles 

12, 13 and 20 of the said Convention, particularly where they are raised by one of the 

parties to the proceedings, must genuinely be taken into account by the requested 

court. That court must then make a decision that is sufficiently reasoned on this point, 

in order to enable the Court to verify that those questions have been effectively 

examined. Secondly, these factors must be evaluated in the light of Article 8 of the 

Convention (see Neulinger and Shuruk, cited above, § 133). 

107. In consequence, the Court considers that Article 8 of the Convention imposes on 

the domestic authorities a particular procedural obligation in this respect: when 

assessing an application for a child’s return, the courts must not only consider 

arguable allegations of a “grave risk” for the child in the event of return, but must also 

make a ruling giving specific reasons in the light of the circumstances of the case. 

Both the refusal to take account of objections to the return capable of falling within 

the scope of Articles 12,13 and 20 of the Hague Convention and insufficient 

reasoning in the ruling dismissing such objections would be contrary to the 

requirements of Article 8 of the Convention and also to the aim and purpose of the 

Hague Convention. Due consideration of such allegations, demonstrated by reasoning 

                                                           
176 Neulinger och Shuruk mot Schweiz, särskilt p. 139. 
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of the domestic courts that is not automatic and stereotyped, but sufficiently detailed 

in the light of the exceptions set out in the Hague Convention, which must be 

interpreted strictly (see Maumousseau and Washington, cited above, § 73), is necessary. 

This will also enable the Court, whose task is not to take the place of the national 

courts, to carry out the European supervision entrusted to it. 

108. Furthermore, as the Preamble to the Hague Convention provides for children’s 

return “to the State of their habitual residence”, the courts must satisfy themselves 

that adequate safeguards are convincingly provided in that country, and, in the event 

of a known risk, that tangible protection measures are put in place. 

Vad gäller de strikta tidsramar som förespråkas i 1980 års Haagkonvention konstaterar 

Europadomstolen att: 

while Article 11 of the said Convention does indeed provide that the judicial 

authorities must act expeditiously, this does not exonerate them from the duty to 

undertake an effective examination of allegations made by a party on the basis of one 

of the exceptions expressly provided for, namely Article 13 (b) in this case.177 

I det aktuella målet anser Europadomstolen att de lettiska domstolarna varit skyldiga att 

undersöka moderns påstående om att det förelåg en allvarlig risk för att sonens 

återlämnande skulle utsätta honom för fysisk eller psykisk skada.178 De lettiska 

domstolarnas vägran att utföra en effektiv undersökning av moderns påståenden i 

förhållande till artikel 13.1.b i 1980 års Haagkonvention innebär att moderns rätt till respekt 

för sitt familjeliv enligt artikel 8 i Europakonventionen har kränkts.179 Europadomstolen 

kommer till denna slutsats med knapp marginal: nio röster mot åtta. 

3.3.5 Sammanfattning 

Europadomstolen har i en rad avgörandet prövat fall med olovliga bortföranden och 

kvarhållanden av barn mot Europakonventionens rätt till respekt för familjeliv som 

uttrycks i artikel 8. I sin tidiga rättpraxis fann domstolen att passivitet och underlåtenhet att 

iaktta bestämmelserna i 1980 års Haagkonvention från tillflyktsstatens sida utgjorde en 

kränkning av artikel 8. Domstolen betonade vikten av snabb hantering av ansökningar och 

snabb verkställighet av beslut om återlämning. Detta gäller än idag.  

                                                           
177 X mot Lettland, p. 118. 
178 X mot Lettland, p. 116-117. 
179 X mot Lettland, p. 119. 
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I Neulinger och Shuruk mot Schweiz ställer Europadomstolen krav på de nationella 

domstolarna att utföra en utförlig undersökning av hela familjesituationen och en rad olika 

faktorer inom ramen för en prövning av vägransgrunderna i 1980 års Haagkonvention. 

Detta anses hota hela systemet i 1980 års Haagkonvention. Europadomstolen bekräftar 

dock kravet i Sneersone och Kampanella mot Italien. I X mot Lettland försöker domstolen 

klargöra sitt uttalande. Invändningar med hänvisning till vägransgrunderna i 1980 års 

Haagkonvention måste tas i beaktande och undersökas på ett lämpligt sätt av domstolarna i 

tillflyktsstaten. 
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4 EU-rättens förenlighet med grundläggande fri- och rättigheter 

Som framgått ur tidigare avsnitt kan tillämpningen av Bryssel II-förordningens regler 

kring olovliga bortföranden och kvarhållanden av barn i vissa fall riskera att kränka 

Europakonventionens grundläggande fri och rättigheter. I det här avsnittet behandlas 

EU-rättens förenlighet med grundläggande fri- och rättigheter så som de kommer i 

uttryck i Europakonventionen och EU:s rättighetsstadga.  

EU:s förhållande till Europakonventionen är komplicerat och innan 

Lissabonfördraget trädde i kraft i december 2009 var det ännu mera komplicerat.180 

Nu stadgar artikel 6.3 fördraget om Europeiska unionen (FEU) att de grundläggande 

rättigheter såsom de garanteras i Europakonventionen ska ingå i EU-rätten som 

allmänna principer. Men redan dessförinnan beaktade EU-domstolen 

Europakonventionen.181 

I och med Lissabonfördraget blev EU:s egen rättighetsstadga (antagen redan år 2000) 

rättsligt bindande. Enligt artikel 6.1 FEU har stadgan samma rättsliga värde som EU-

fördragen. EU:s rättighetsstadga riktar sig till EU:s institutioner och till 

medlemsstaterna när dessa tillämpar EU-rätten, vilket framgår ur artikel 51.1 i 

stadgan.  

Enligt artikel 53 i stadgan ska skyddsnivån enligt Europakonventionen alltid iakttas 

och i den mån en överlappning sker ska stadgan tolkas och tillämpas i ljuset av 

Europakonventionen.182 Europakonventionen anger alltså ett sorts minimiskydd och 

EU:s rättighetsstadga får tillförsäkra ett mera långtgående skydd än 

Europakonventionen.183 

EU:s rättighetsstadga är ingen kopia av Europakonventionen, även om den delvis 

överlappar men då ofta med modernare och mera precisa formuleringar än i 

konventionen.184 Rätten till respekt för privatlivet och familjelivet garanteras i artikel 

7, som i princip har samma ordalydelse som artikel 8.1 i Europakonventionen. Andra 

stycket i artikel 8 i konventionen motsvaras av den generella artikeln 52.1 i stadgan. 

Barnets rättigheter skyddas särskilt i artikel 24. 

                                                           
180 Cameron, An Introduction to the European Convention on Human Rights, s. 167. 
181 Bernitz & Kjellgren, Europarättens grunder, s. 127-128. 
182 Cameron, An Introduction to the European Convention on Human Rights, s. 172. 
183 Artikel 52 i EU:s rättighetsstadga. 
184 Bernitz & Kjellgren, Europarättens grunder, s. 129. 
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Vad gäller förhållandet mellan EU och Europakonventionen bär EU:s medlemsstater 

i nuläget ansvaret för att Europakonventionens krav uppfylls även när de har 

överfört kompetens till EU.185 Europadomstolens princip är att konventionsstater 

inte kan undgå sina skyldigheter enligt konventionen genom att ratificera en annan 

konvention eller genom att ansluta sig till en internationell organisation. Det innebär 

att medlemsstaterna är ansvariga enligt Europakonventionen även när de tillämpar 

EU-rätten. En annan syn skulle underminera skyddet för mänskliga rättigheter.186  

Det här är inte en tillfredställande situation och EU har genom Lissabonfördraget 

förbundit sig till att direkt ansluta sig till Europakonventionen, vilket framgår ur 

artikel 6.2 i FEU. 

Anslutningsprocessen är i full gång men kommer troligen bli lång och möta många 

hinder på vägen.187 En anslutning till Europakonventionen skulle innebära att EU:s 

institutioner blir fullt ut skyldiga att iaktta konventionens krav vid sin tillämpning av 

EU-rätten.188 Det blir då möjligt att vända sig till Europadomstolen för att klaga mot 

i sista hand EU-domstolens tillämpning av EU-rätten. Avsikten med anslutning är 

just att EU-rätten ska vara underkastad en sådan kontroll från Europadomstolen, 

som i dagsläget är helt fristående från EU.189  

                                                           
185 Bernitz & Kjellgren, Europarättens grunder, s. 134. 
186 Cameron, An Introduction to the European Convention on Human Rights, s. 174. 
187 Cameron, An Introduction to the European Convention on Human Rights, s. 179. 
188 Bernitz & Kjellgren, Europarättens grunder, s. 134. 
189 Bernitz & Kjellgren, Europarättens grunder, s. 134. 
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5 Målet vid Europadomstolen i Povse mot Österrike 

5.1 Bakgrund 

I Povse mot Österrike190 hade Europadomstolen att pröva om tillämpningen av Bryssel II-

förordningens regler gällande olovliga bortföranden barn stred mot Europakonventionens 

skydd för rätten till respekt för familjeliv enligt artikel 8. Klaganden i målet var Doris Povse 

och hennes dotter Sofia Povse. De ansåg att de österrikiska domstolarnas behandling av 

frågan om återlämning av Sofia till Italien kränkt deras rätt till respekt för familjeliv enligt 

artikel 8. Europadomstolen prövade i målet om saken skulle tas upp till prövning. Den 18 

juni 2013 meddelade Europadomstolen att saken inte skulle tas upp till prövning på grund 

av att klagomålet var uppenbart ogrundat och avvisade därför det. Nedan följer en 

genomgång av målet vid Europadomstolen. 

 

5.2 Omständigheter 

Doris Povse, österrikisk medborgare, och Mauro Alpago, italiensk medborgare, inledde 

2005 ett förhållande i Italien och flyttade ihop där i september 2006. Den 6 december 2006 

föddes parets dotter, Sofia Povse, och enligt italiensk lag hade föräldrarna gemensam 

vårdnad. Förhållandet mellan föräldrarna försämrades med allvarliga gräl i vilka modern 

hävdade att fadern uppträtt våldsamt. I januari 2008 flyttade modern tillsammans med 

dottern ut ur det gemensamma hemmet och den 8 februari reste modern med dottern, utan 

faderns medgivande, till Österrike för att bo hos sina föräldrar. Därefter följde långa och 

komplicerade rättsprocesser, som spände över flera år i olika domstolar i olika instanser i 

Italien och Österrike, för att avgöra vårdnadsfrågan och ett eventuellt återlämnande av 

dottern till Italien.191  

 

 

 

 

                                                           
190 Mål nr. 3890/11, beslut den 18 juni 2013. 
191 Omständigheterna i målet behandlas i Europadomstolens avgörande, p. 1-52 och i EU-domstolens 
förhandsavgörande Povse mot Alpago (mål C-211/10 PPU), p. 21-33. 
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5.3 Tvisten i de nationella domstolarna 

5.3.1 Inledande rättsprocess i Italien – beslut den 23 maj 2008192 

Innan modern och dottern reste till Österrike ansökte fadern i italiensk domstol om ensam 

vårdnad och ett förbud för modern att lämna Italien med dottern utan hans medgivande. 

Förbudet beviljades av domstolen samma dag som modern och dottern reste till Österrike. 

Den 23 maj 2008 beslutade den italienska domstolen att upphäva förbudet för modern att 

lämna Italien med dottern, bevilja interimistisk gemensam vårdnad och tillåta att dottern 

bor med sin mor i Österrike.193 Dessutom utsågs en expert för att samla information inför 

ett slutgiltigt vårdnadsavgörande och fadern beviljades rätt till umgänge. I enlighet med 

beslutet om umgängesrätt åkte fadern, mellan oktober 2008 och juni 2009, femton gånger 

till Österrike för att träffa sin dotter men meddelade därefter att han inte skulle fortsätta 

besöka sin dotter.194 Fadern och dottern har därför inte träffats efter juni 2009.  

5.3.2 Ansökan om återlämning enligt 1980 års Haagkonvention195  

Efter att modern rest till Österrike med dottern ansökte fadern om återlämning av dottern 

enligt 1980 års Haagkonvention196 och hans ansökan förmedlades via centralmyndigheterna 

i de båda länderna till domstol i Österrike där processen inleddes den 19 juni 2008. Faderns 

ansökan om återlämning avslogs av domstolen i första instans. Med hänvisning till ett 

expertutlåtande och med hänsyn till dotterns särskilt unga ålder konstaterade domstolen att 

en återlämning skulle innebära en allvarlig risk för dottern enligt artikel 13.1.b i 1980 års 

Haagkonvention.197 Expertens utlåtande visade på en stabil och kärleksfull relation mellan 

modern och dottern och att en separation från modern skulle traumatisera dottern och 

riskera hennes psykologiska utveckling. 

Andra instans upphävde beslutet på grund av att fadern inte givits möjlighet att yttra sig.198 

Första instans avslog sedan på nytt faderns ansökan om återlämning, denna gång efter att 

ha hört fadern. Första instans hänvisade till den italienska domstolens beslut från den 23 

maj 2008 i vilket den domstolen tillät att dottern bodde i Österrike med sin mor. Även 

                                                           
192 Denna del baseras på Europadomstolens avgörande, p. 6-9. 
193 Modern tillerkändes även ”bestämmanderätten avseende vardagliga spörsmål”, se EU-domstolens 
förhandsavgörande Povse mot Alpago (mål C-211/10 PPU), p. 23. 
194 Enligt EU-domstolens förhandsavgörande Povse mot Alpago (mål C-211 PPU), p. 24, och hänvisningen där 
till den utsedda expertens rapport, tillät modern endast i minimal omfattning fadern att besöka dottern. 
195 Denna del baseras på Europadomstolens avgörande, p. 10-15. 
196 Se avsnitt 2.2 om 1980 års Haagkonvention. 
197 Se avsnitt 2.2.3 om vägransgrunden i artikel 13.1.b i 1980 års Haagkonvention. 
198 Enligt artikel 11.5 i Bryssel II-förordningen ska den som har begärt att barnet återlämnas få möjlighet att 
yttra sig, se EU-domstolens förhandsavgörande Povse mot Alpago (mål C-211/10 PPU), p. 25. 
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faderns överklagan avslogs (den 7 januari 2009) med hänvisning till att dotterns återförande 

till sin far och separation från sin mor skulle innebära en allvarlig risk för psykisk skada 

enligt artikel 13.1.b i Haagkonventionen. 

5.3.3 Vårdnadtvist i Österrike199 

I mars 2009 ansökte modern hos en annan österrikisk domstol om ensam vårdnad av 

dottern. I ett beslut den 26 maj 2009 ansåg sig domstolen ha behörighet vad gäller frågorna 

om vårdnad, umgänge och underhåll på basis av artikel 15.5 i Bryssel II-förordningen.200 

Därefter beslutade domstolen den 25 augusti 2009 att interimistiskt anförtro modern 

ensam vårdnad med hänvisning till dotterns nära anknytning till Österrike och faran för 

hennes välbefinnande ifall hon återlämnades till Italien. I ett slutgiltigt beslut den 8 mars 

2010 anförtroddes sedan modern ensam vårdnad av dottern. 

Tidigare, i juni 2008, hade samma domstol beslutat, på moderns ansökan, om ett 

interimistiskt förbud i tre månader för fadern att kontakta modern och dottern.  

Domstolen konstaterade att fadern skickat över 240 hotfulla textmeddelanden, ringt 

modern upp till 50 gånger per dag och skickat ett e-postmeddelande med ett kvinnligt lik 

till modern. 

5.3.4 Återlämning enligt Bryssel II-förordningen – dom den 10 juli 2009201 

Efter österrikisk domstols vägran att återlämna dottern vände sig fadern till italiensk 

domstol för att få dottern återlämnad med hjälp av artikel 11.8 i Bryssel II-förordningen.202 

I en dom den 10 juli 2009 beslutade den italienska domstolen att dottern skulle återlämnas 

till Italien. Dottern skulle bo hos modern om hon valde att följa med dottern till Italien. De 

sociala myndigheterna i Italien skulle bistå med boende och fadern skulle ha rätt till 

umgänge. Om modern inte följde med skulle dottern bo hos sin far. Den italienska 

domstolen fann att den fortfarande var behörig eftersom den österrikiska domstolen 

felaktigt beslutat (den 26 maj 2009) om sin behörighet enligt artikel 15.5 i Bryssel II-

förordningen. Den italienska domstolens beslut från den 23 maj 2008 var endast ämnat att 

vara en tillfällig åtgärd för att återetablera kontakt mellan dottern och fadern och skapa en 

                                                           
199 Denna del baseras på Europadomstolens avgörande, p. 11 och 16-19. 
200 Enligt artikel 15 i Bryssel II-förordningen kan den behöriga domstolen i en medlemstat överföra ett mål 
om föräldraansvar till en domstol i en annan medlemsstat. Enligt artikel 15.5 kan domstolen i den andra 
medlemsstaten, om det på grund av särskilda omständigheter i målet är till barnets bästa, förklara sig behörig 
enligt ett visst förfarande. 
201 Denna del baseras på Europadomstolens avgörande, p. 20-30. 
202 Se avsnitt 2.3.4 om artikel 11.8 i Bryssel II-förordningen. 
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förutsättning för ett expertutlåtande inför beslutet om vårdnad. Modern hade dock inte 

samarbetat med experten och hade inte accepterat expertens program för faderns umgänge 

med dottern. Modern lämnade skriftliga inlagor och var representerad av ombud i 

förhandlingarna inför den italienska domstolen. 

Den 21 juli 2009 utfärdade den italienska domstolen ett intyg enligt artikel 42 i Bryssel II-

förordningen och fadern ansökte verkställighet av den italienska domen i Österrike.203 

Österrikisk domstol avslog den 12 november 2009 faderns ansökan. Modern var inte 

beredd att återvända till Italien med dottern och domstolen menade att dotterns 

återförande till Italien utan sin mor skulle innebära en allvarlig risk för barnet enligt artikel 

13.1.b i 1980 års Haagkonvention.  

Domstolen i andra instans ändrade beslutet från första instans och förordnade att barnet 

skulle återlämnas. Domstolen konstaterade, med hänvisning till artikel 11.8 i Bryssel II-

förordningen, att ett beslut om att vägra återlämning i enlighet med artikel 13 i 1980 års 

Haagkonvention inte är relevant när en behörig domstol i en senare dom beslutat om ett 

barns återlämnande enligt Bryssel II-förordningen. I det här fallet var den italienska 

domstolen behörig att besluta om dotterns återlämnande och fadern hade inlämnat ett 

intyg utfärdat enligt artikel 42 i Bryssel II-förordningen. Österrikisk domstol hade därför 

bara att erkänna den italienska domen och verkställa den. Om ett återlämnande utgör 

barnets bästa i det aktuella fallet ska inte undersökas på nytt. Det fanns inte heller någon 

indikation på att omständigheterna hade förändrats sedan den italienska domstolens dom. 

Österrikisk domstol i första instans hade därför, enligt artikel 47 i Bryssel II-förordningen, 

endast att besluta om verkställighetsförfarandet. 

Modern överklagade det här beslutet till högsta domstolen i Österrike. Hon hade en rad 

invändningar. Hon menade att domstolarna i Österrike var behöriga att pröva 

vårdnadsfrågan enligt artikel 10.b.iv i Bryssel II-förordningen204 eftersom italiensk domstol i 

sitt beslut från den 23 maj 2008 accepterat att dottern bodde i Österrike. Vidare menade 

hon att den italienska domen som innebar ett återlämnande inte omfattades av artikel 11.8 i 

Bryssel II-förordningen eftersom den inte innehöll ett beslut om vårdnaden. Den domen 

                                                           
203 Se avsnitt 2.3.4 om artikel 42 i Bryssel II-förordningen. 
204 Artikel 10 i Bryssel II-förordningen stadgar om domstols behörighet vid fall av bortföranden av barn och 
särskilt om när behörigheten övergår till domstolarna i tillflyktstaten, se avsnitt 2.3.2. Enligt artikel 10.b.iv kan 
behörigheten övergå till domstolarna i tillflyktstaten om barnet fått hemvist där, varit bosatt där i minst ett år 
efter att den kvarlämnade föräldern fått kännedom om var barnet befinner sig (eller borde ha fått kännedom), 
funnit sig till rätta i sin nya miljö OCH en dom i vårdnadsfrågan som inte medför att barnet skall återlämnas 
har meddelats av domstol i hemviststaten. 
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tog inte heller hänsyn till barnets bästa. Modern ansåg även att beslutet i österrikisk 

domstol om att anförtro henne interimistisk ensam vårdnad förhindrar verkställighet av 

återlämnandet enligt artikel 47.2 i Bryssel II-förordningen.205 Till slut hävdade hon även att 

omständigheterna hade förändrats sedan den italienska domstolens dom den 10 juli 2009 i 

och med att fadern låtit bli att utöva sin rätt till umgänge och dottern därför inte träffat sin 

fader sedan mitten av 2009. Verkställighet av återlämnandet skulle därför strida mot 

barnets bästa. 

Den 20 april 2010 begärde högsta domstolen i Österrike ett förhandsavgörande av EU-

domstolen och ställde ett antal frågor rörande Bryssel II-förordningens tillämpning.206 EU-

domstolen kom med sitt förhandsavgörande den 1 juli 2010.207 

 

5.4 EU-domstolens förhandsavgörande i Povse mot Alpago (mål C-211/10 PPU) 

Den österrikiska domstolens begäran om förhandsavgörande handlades av EU-domstolen 

enligt förfarandet för brådskande mål eftersom kontakten mellan dottern och fadern hade 

upphört och ytterligare dröjsmål skulle ytterligare förvärra förhållandet mellan fadern och 

dottern och risken för psykisk skada vid ett återlämnande av dottern till Italien skulle 

därmed öka.208 

EU-domstolen konstaterade, innan den gick in på tolkningsfrågorna, att det i målet handlar 

om ett olovligt bortförande av barn, både enligt 1980 års Haagkonvention och enligt 

Bryssel II-förordningen, och att italiensk domstol är den behöriga domstolen eftersom 

barnet hade hemvist i Italien innan det olovligt bortfördes.209 

EU-domstolen övergick därefter till att tolka Bryssel II-förordningens bestämmelser inom 

ramen för de tolkningsfrågor som den österriska domstolen ställt. Först menade EU-

domstolen att en interimistisk åtgärd inte utgör en ”dom i vårdnadsfrågan som inte medför 

att barnet skall återlämnas” i den mening som avses i artikel 10.b.iv i Bryssel II-

förordningen och en sådan åtgärd kan därför inte ligga till grund för en överföring av 

                                                           
205 Artikel 47 i Bryssel II-förordningen reglerar verkställighetsförfarandet. Enligt artikel 47.2 ska en dom som 
försetts med intyg enligt artikel 42.1 verkställas i den verkställande medlemsstaten på samma villkor som om 
den hade meddelats i den medlemsstaten. Särskilt gäller att en dom som har försetts med intyg i enlighet med 
artikel 42.1 inte får verkställas om den är oförenlig med en senare, verkställbar dom. 
206 För tolkningsfrågorna, se EU-domstolens förhandsavgörande Povse mot Alpago (mål C-211/10 PPU), p. 34. 
207 Förhandsavgörandet beskrivs även kortfattat i Europadomstolens avgörande, p. 30-31. 
208 EU-domstolens förhandsavgörande, p. 35-36. Se avsnitt 2.4.1 om EU-domstolens förfarande för 
brådskande mål vid begäran av förhandsavgöranden. 
209 EU-domstolens förhandsavgörande, p. 37-38. 
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behörighet till domstolarna i tillflyktstaten.210 Frågan uppkom med anledning av den 

italienska domstolens beslut den 23 maj 2008 att tillåta dottern att bo i Österrike med 

modern. 

Vidare fastslog EU-domstolen att en behörig domstols beslut om att barnet ska återlämnas 

omfattas av artikel 11.8 i Bryssel II-förordningen även om detta beslut inte har föregåtts av 

ett slutligt avgörande av frågan om barnets vårdnad från samma domstol.211 

EU-domstolen konstaterade vidare att artikel 47.2 andra stycket i Bryssel II-förordningen 

ska tolkas så att ett senare beslut från en domstol i den verkställande medlemsstaten 

(tillflyktsstaten), enligt vilket interimistisk vårdnad tillerkänns och vilket anses verkställbart 

enligt denna stats lagstiftning, inte utgör hinder för verkställigheten av en dom försedd med 

intyg som meddelats tidigare av den behöriga domstolen i ursprungsmedlemsstaten 

(hemviststaten) och som innebär att barnet ska återlämnas.212 

Det sista klargörandet EU-domstolen gjorde var att verkställigheten av en dom försedd 

med intyg inte kan vägras i den verkställande medlemsstaten (tillflyktsstaten) med anledning 

av att verkställighet, på grund av omständigheter som inträffat sedan domen meddelades, 

skulle innebära att barnets bästa allvarligt äventyrades. Sådana ändrade omständigheter 

måste åberopas inför den behöriga domstolen i ursprungsmedlemsstaten (hemviststaten), 

och det är även vid denna domstol som en eventuell ansökan om uppskov med 

verkställigheten av domen ska göras.213 

 

5.5 Tvisten i de nationella domstolarna efter EU-domstolens förhandsavgörande 

5.5.1 Återlämning enligt Bryssel II-förordningen – dom den 10 juli 2009 (forts.)214 

I förhandsavgörandet bekräftade EU-domstolen de italienska domstolarnas behörighet i 

fallet och verkställbarheten av den italienska domen från den 10 juli 2009 som innebar att 

dottern ska återlämnas till Italien. Den österrikiska högsta domstolen avslog därför 

moderns överklagan. Högsta domstolen konstaterade att domstolarna i Österrikes enda 

uppgift var att vidta nödvändiga åtgärder för att verkställa återlämnandet utan att göra en 

prövning av det beslutet. Om modern hävdar att omständigheterna har förändrats sedan 
                                                           
210 EU-domstolens förhandsavgörande, p. 50. 
211 EU-domstolens förhandsavgörande, p. 67. 
212 EU-domstolens förhandsavgörande, p. 79. 
213 EU-domstolens förhandsavgörande, p. 83. 
214 Denna del baseras på Europadomstolens avgörande, p. 31-34. 
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den italienska domstolens dom som innebär ett återlämnande är hon tvungen att vända sig 

till italiensk domstol. 

Modern vände sig till italiensk domstol för att avbryta verkställigheten av domen från den 

10 juli 2009 som innebar att dottern ska återlämnas till Italien men italiensk domstol avslog 

i augusti 2010 hennes ansökan. Fadern ansökte därefter återigen hos österrikisk domstol 

om ett återlämnande av dottern. 

Den 17 februari 2011 begärde österrikisk domstol av fadern bevis för att lämpligt boende 

(genom de sociala myndigheterna) finns tillgängligt för modern och dottern när de flyttar 

till Italien, vilket krävdes i beslutet från den 10 juli 2009.  

5.5.2 Återlämning enligt Bryssel II-förordningen – ny dom den 23 november 2011215 

I en italiensk dom från den 23 november 2011 anförtroddes fadern ensam vårdnad om 

dottern. Dottern skulle bo hos fadern i Italien vilket innebar att ett återlämnande av dottern 

skulle ske från Österrike.  

Den italienska domstolen hänvisade i domen den 23 november 2011 till sitt beslut från den 

23 maj 2008 och konstaterade att det syftat till att återskapa kontakten mellan dottern och 

fadern men att detta misslyckats på grund av brist på samarbete från moderns sida. 

Domstolen beslutade därför i sin dom från den 10 juli 2010 om dotterns återlämnande. 

Fadern tilldelades nu vårdnaden eftersom modern genom att olovligt bortföra dottern till 

Österrike hindrat dottern från att upprätthålla kontakten med sin far och därmed agerat 

mot barnets bästa. Skadan från att växa upp utan sin far ansågs som större än den svåra 

omställning förändringen skulle innebära för dottern. De sociala myndigheterna i Italien 

fanns tillgängliga för att ge dottern pedagogiskt och språkligt stöd för att acklimatisera sig 

hos sin nya familj och sociala miljö och för att upprätthålla kontakten med sin mor. Den 

italienska domstolen fann inte att det förelåg en allvarlig risk för att dotterns återlämnande 

skulle utsätta det för fysisk eller psykisk skada enligt artikel 13 i 1980 års 

Haagkonvention.216 Modern överklagade inte domen. 

Fadern meddelade sedan österrikisk domstol om den italienska domen från den 23 

november 2011 som innebar att dottern skulle återlämnas. Han överlämnade även ett intyg 

utfärdat enligt artikel 42 i Bryssel II-förordningen. Österrikisk domstol avslog den 3 maj 

                                                           
215 Denna del baseras på Europadomstolens avgörande, p. 35-50 
216 Eftersom den italienska domstolen även hänvisar till artikel 11 i Bryssel II-förordningen är det möjligt att 
den anser att lämpliga åtgärder vidtagits för att garantera dotterns skydd efter återlämnandet och att 
österrikisk domstol därmed inte kan vägra återlämning enligt artikel 11.4.  
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2012 faderns ansökan om återlämning och menade att han inte hade inlämnat bevis för att 

lämpligt boende (som skulle ordnas av de sociala myndigheterna i Italien enligt den 

italienska domen från den 10 juli 2009) fanns tillgängligt för modern och dottern. 

Beslutet överklagades av fadern, som hänvisade till domen från den 23 november 2011. 

Domstolen i andra instans i Österrike beviljade faderns överklagan och beslutade om 

dotterns återlämnande. Domstolen konstaterade att kravet på lämpligt boende för modern 

och dottern inte längre var relevant eftersom den italienska domstolen den 23 november 

tilldelat fadern ensam vårdnad och dottern därmed skulle återlämnas till Italien för att bo 

med fadern. Den domen hade överlämnats tillsammans med ett intyg utfärdat enligt artikel 

42 i Bryssel II-förordningen och därmed grundade sig nu moderns skyldighet att återlämna 

dottern på domen från den 23 november 2011. Inte heller det österrikiska beslutet i 

vårdnadsfrågan från den 8 mars 2010 kunde förhindra verkställigheten av återlämnandet. 

Italiensk domstol hade behållit sin behörighet vad gäller frågor om föräldraansvar (inklusive 

vårdnadsfrågan) enligt artikel 10 i Bryssel II-förordningen eftersom modern olovligt 

bortfört dottern och fadern i tid ansökt om dotterns återlämnande. 

Modern rättade sig inte efter beslutet om återlämnande och överklagade det till Österrikes 

högsta domstol, som den 13 september 2012 avslog överklagan. Högsta domstolen 

konstaterade att beslutet om återlämnande nu blivit slutgiltigt och är verkställbart. 

Domstolen i första instans hade nu bara att fastställa verkställighetsförfarandet. EU-

domstolen hade klargjort att om det finns ett intyg utfärdat enligt artikel 42.1 i Bryssel II-

förordningen har domstolen i tillflyktsstaten endast att verkställa återlämnandet. Frågor 

som rör grunderna för beslutet om återlämnande ska tas upp inför domstolarna i 

hemviststaten i enlighet med reglerna i den staten. Som en följd av detta ska förändringar i 

omständigheterna som påverkar frågan om det finns en risk att återlämnandet skulle skada 

barnets välbefinnande prövas i den behöriga domstolen i hemviststaten. Moderns 

invändningar om att dotterns återlämnande skulle leda till allvarlig skada för dottern och 

innebära en kränkning av artikel 8 i Europakonventionen var därför inte relevanta i 

processen i de österrikiska domstolarna utan ska prövas i de behöriga italienska 

domstolarna. 

Den 4 oktober 2012 påbörjades verkställighetsförfarandet i en för parterna ny österrikisk 

domstol (dit målet överflyttats sedan modern med dottern flyttat till en ny ort i Österrike). 

Domstolen försökte förmå föräldrarna att bryta den destruktiva väg de valt dittills, som 

inneburit att dottern använts i konflikten dem emellan. Barnets bästa för dottern krävde att 
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föräldrarna skulle nå en kompromiss. Domstolen föreslog en ”hearing” med båda 

föräldrarna närvarande för att nå en konstruktiv lösning. Detta lyckades inte. 

Fadern meddelade att han inte var beredd att delta i ”hearingen” och att han ville arrangera 

återlämnandet av dottern så smidigt som möjligt. Modern meddelade domstolen att hon 

överklagat beslutet att överflytta målet till den nya österrikiska domstolen och att 

domstolen därför skulle invänta resultatet av hennes överklagan innan åtgärder vidtogs. 

Vidare påpekade hon att verkställandet, enligt artikel 47 i Bryssel II-förordningen, skulle 

ske i enlighet med österrikisk lag. Enligt österrikisk lag kan verkställandet stoppas om 

barnets intressen riskeras. Modern hänvisade till att dottern vid den här tidpunkten (i 

oktober 2012) snart var sex år, inte hade träffat sin far sedan mitten av 2009 och inte talade 

samma språk som fadern. Ett återlämnande skulle vara traumatiskt för dottern och enda 

sättet att undvika detta skulle vara genom att bygga upp förhållandet mellan dottern och 

fadern bit för bit. Modern begärde därför att domstolen skulle förelägga fadern att åka till 

Österrike så ofta som nödvändigt för att bygga upp förhållandet till dottern. 

Den österrikiska domstolen beslutade den 20 maj 2013 att modern skulle överlämna 

dottern till fadern innan den 7 juli 2013 och att tvingande åtgärder annars skulle användas. 

Domstolen återupprepade det den högsta domstolen framhållit i sin dom från den 13 

september 2012, nämligen att det är upp till de italienska domstolarna att undersöka 

omständigheter i relation till dotterns välbefinnande. 

5.5.3 Situationen vid tidpunkten för Europadomstolens behandling av målet217 

Sedan modern och dottern flyttade till Österrike i februari 2008 har dottern levt med 

modern. 2009 inledde modern ett förhållande med en ny partner, som hon fick en son 

tillsammans med i mars 2011. Modern, hennes nya partner och de två barnen lever 

tillsammans i ett gemensamt hushåll. Dottern talar inte italienska och har inte träffat sin far 

sedan mitten av 2009. 

I Italien pågår det två stycken brottsmålsprocesser mot modern på grund av det olovliga 

bortförandet och hennes vägran att rätta sig efter domstolarnas avgöranden. 

 

 

                                                           
217 Denna del baseras på Europadomstolens avgörande, p. 51-52. 
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5.6 Klagomålet vid Europadomstolen 

Modern och dottern grundar sitt klagomål vid Europadomstolen på att de österrikiska 

domstolarna har kränkt deras rätt till respekt för sina familjeliv enligt artikel 8 i 

Europakonventionen.218 

De klagande menar att kränkningen har skett genom att domstolarna i Österrike beslutat 

om att verkställa den italienska domstolens dom som innebar ett återlämnande och inte 

tillräckligt beaktat att ett återlämnande skulle innebära en allvarlig fara för dotterns 

välbefinnande och leda till en permanent separation mellan mor och dotter. 

Dottern är nu sex år, har inte träffat fadern sedan juni 2009 och talar inte samma språk som 

fadern. Genom den italienska domstolens beslut den 23 maj 2008 tilläts dottern bo hos sin 

mor i Österrike och det var inte förrän den 10 juli 2009 ett avgörande som innebar att 

dottern skulle återlämnas meddelades. Under tiden hade modern (och dottern) bildat en ny 

familj med moderns nya partner och deras gemensamma son. Modern kan därför inte följa 

med dottern till Italien. Dessutom är hon i Italien föremål för en pågående 

brottsmålprocess på grund av det olovliga bortförandet. 

De två klagande menar att en kränkning av deras rätt enligt artikel 8 skett även om 

österrikiska domstolar följt EU-domstolens rättsliga bedömning. De menar vidare att 

Österrikes regerings hänvisning till Europadomstolens dom i Bosphorus Hava Yollari Turizm 

ve Ticaret Anonim Sirketi mot Irland219 (i fortsättningen Bosphorus) inte är övertygande. Till 

skillnad från det avgörandet har EU-domstolen i det här fallet inte undersökt om 

verkställighet av dotterns återlämnande strider mot hennes och moderns rättigheter enligt 

Europakonventionen. EU-domstolen har endast behandlat frågor som rör tolkningen och 

tillämpningen av Bryssel II-förordningen. 

Enligt de klagande har den italienska domstolen inte adekvat behandlat frågan om dotterns 

välbefinnande. Domstolen har inte inhämtat ett expertutlåtande och har inte övervägt de 

skadliga effekter ett återlämnande av dottern skulle ha på henne.  

Vad gäller deras möjlighet att framföra sina invändningar vid italiensk domstol menar de att 

de redan har gjort det utan framgång vad gäller domen från den 10 juli 2009 och att de inte 

haft möjlighet att överklaga domen från den 23 november 2011 av ekonomiska skäl. De 

                                                           
218 Denna del baseras på Europadomstolens avgörande, p. 57 och 64-66. 
219 Mål nr. 45036/98, dom i stor kammare den 30 juni 2005.  
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hävdar att ombud var obligatoriskt och att de inte haft råd med det och att de inte heller 

kvalificerat sig för rättshjälp. 

 

5.7 Försvar av Österrike vid Europadomstolen 

Den österrikiska regeringen hävdar att någon kränkning av artikel 8 i Europakonventionen 

inte har skett.220 Regeringen hänvisar till en början till regelverket kring olovliga 

bortföranden av barn mellan två medlemsstater i EU. Bryssel II-förordningen tillämpas, 

enligt artikel 60.e i Bryssel II-förordningen, i sådana fall framför 1980 års Haagkonvention. 

Skulle domstolar i tillflyktsstaten vägra återlämning enligt artikel 13.1.b i 1980 års 

Haagkonvention kan domstolar i hemviststaten ändå kräva ett återlämnande enligt artikel 

11.8 i Bryssel II-förordningen om de gör en annan bedömning. En dom som innebär ett 

återlämnande av barnet kan förses med ett intyg enligt artikel 42 i Bryssel II-förordningen 

och då är domen verkställbar i en annan medlemsstat utan att det behövs någon 

verkställbarhetsförklaring och utan möjlighet att invända mot erkännandet. 

Regeringen framhåller vidare att det enligt Bryssel II-förordningen inte var möjligt för de 

österrikiska domstolarna att undersöka grunderna för beslutet om återlämnande i den 

italienska domen, de hade ingen så kallad ”margin of appreciation”. EU-domstolens 

förhandsavgörande från den 1 juli 2010221 klargjorde att en undersökning av grunderna för 

ett beslut om återlämnande, inklusive frågan om ett återlämnande skulle riskera barnets 

välbefinnande, var förbehållen domstolarna i den medlemsstat varifrån bortförandet skett, 

alltså de italienska domstolarna i det här fallet. Endast de hade också möjlighet att besluta 

om att avbryta verkställigheten. 

Vad gäller Österrikes ansvar enligt Europakonventionen hänvisar regeringen till 

Europadomstolens avgörande i Bosphorus och presumtionen som fastställs där. Enligt 

presumtionen har en stat som endast följt sina rättsliga förpliktelser som härstammar från 

dess medlemskap i en internationell organisation inte kränkt sina förpliktelser under 

Europakonventionen, om skyddet för grundläggande rättigheter i den internationella 

organisationen är att likställa med skyddet i Europakonventionen. Europadomstolen har 

tidigare, i just Bosphorus, funnit att skyddet för grundläggande rättigheter i EU-rätten, 

                                                           
220 Denna del baseras på Europadomstolens avgörande, p. 59-63. 
221 EU-domstolens förhandsavgörande Povse mot Alpago (mål C-211/10 PPU). 
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särskilt med beaktande av EU-domstolens roll, är att likställa med skyddet i 

Europakonventionen. 

I det här målet har EU-domstolen tolkat Bryssel II-förordningen på ett sådant sätt att 

österrikiska domstolar var förhindrade att granska domen som innebar ett återlämnande 

(baserad på artikel 11.8) från den italienska domstolen.  

Regeringen menar till slut att även om en inskränkning av de klagandes rätt till respekt för 

sina familjeliv enligt artikel 8 skett var det motiverat enligt andra stycket i artikel 8. På 

grund av EU-reglerna beskrivna ovan hade de österrikiska domstolarna ingen möjlighet att 

undersöka om inskränkningen var nödvändig i ett demokratiskt samhälle enligt artikel 8.2. 

Den italienska domstolen undersökte om dotterns återlämnande kunde utgöra en allvarlig 

risk för henne enligt artikel 13.1.b i 1980 års Haagkonvention och fann att så inte var fallet. 

Modern och dottern överklagade inte den italienska domstolens dom från den 23 

november 2011 som krävde ett återlämnande av dottern. 

Den italienska regeringen bidrar genom en intervention med en del förtydliganden.222 Först 

poängterar regeringen att även om de klagande inte överklagat den italienska domstolens 

dom från 23 november 2011 kan de enligt italiensk lag begäran en omprövning av beslutet 

om återlämning om det skett relevanta förändringar i omständigheterna. De bekräftar att 

rättsligt ombud var obligatoriskt i förfarandet men noterar att det fanns möjlighet till 

rättshjälp. Vad gäller att de brottsmålsprocesser som är pågående i förhållande till modern 

försäkrar regeringen att någon häktningsorder mot modern inte utfärdats och att hon inte 

riskerar att fängslas och därmed skulle ett återlämnande av dottern till Italien inte innebära 

en separation från modern. Enligt den italienska regeringen hade de österrikiska 

domstolarna agerat med hänsyn till barnets bästa. 

 

5.8 Europadomstolens bedömning 

Europadomstolen börjar med att göra följande klargörande. Aktuellt i målet är processen i 

Österrike till följd av de italienska domar som innebar att dottern skulle återlämnas i 

enlighet med artikel 11.8 i Bryssel II-förordningen. Eftersom den italienska domstolens 

dom från den 23 november 2011 ersatte den tidigare domen från den 10 juli 2009 

                                                           
222 Denna del baseras på Europadomstolens avgörande, p. 67-68. 
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koncentrar sig Europadomstolen på verkställigheten av den senare domen, vars 

verkställande inte är slutfört.223 

Därefter övergår Europadomstolen till att göra en prövning av artikel 8 i 

Europakonventionen.224 Den första frågan Europadomstolen har att bedöma är om de 

österrikiska domstolarnas beslut om att verkställa den italienska domstolens dom som 

innebar att dottern ska återlämnas utgör en inskränkning av de klagandes rätt till respekt för 

sina familjeliv enligt artikel 8 i Europakonventionen. Att en inskränkning skett var ostridigt 

mellan parterna och domstolen övergår därför istället till att pröva om inskränkningen var 

tillåten enligt andra stycket i artikel 8. Inskränkningen måste då ha skett med stöd av lag, 

haft ett eller flera av de legitima ändamål som finns uppräknade i andra stycket, och varit 

nödvändigt i ett demokratiskt samhälle för att uppnå det eller de ändamål som det hänvisas 

till.225 

På frågan om inskränkningen skett med stöd av lag konstaterar domstolen att så varit fallet 

eftersom den österrikiska domstolens beslut är baserat på artikel 42 i Bryssel II-

förordningen som är direkt tillämplig i österrikisk rätt.226 

Syftet med inskränkningen var att återförena dottern med sin fader, vilket domstolen anser 

uppfyller ett av de legitima ändamålen i andra stycket av artikel 8, nämligen att skydda 

andra personers fri- och rättigheter. Vidare upprepar domstolen att det att en stat följer 

EU-rätt utgör ett legitimt ”general-interest objective”.227 

Huvuddelen av Europadomstolens bedömning görs utifrån frågan om inskränkningen är 

nödvändig i ett demokratiskt samhälle. Den österrikiska regeringen hävdar, som tidigare 

nämnts, att de österrikiska domstolarna endast fullgjort sina förpliktelser, som grundar sig i 

Österrikes medlemskap i EU, genom att följa relevanta regler i Bryssel II-förordningen 

vilka tolkats av EU-domstolen i dess förhandsavgörande. Österrike ska därför presumeras 

ha uppfyllt Europakonventionens krav eftersom skyddet för grundläggande rättigheter i 

EU är likvärdigt det i Europakonventionen. De klagande hävdar å andra sidan att ett 

                                                           
223 Europadomstolens avgörande, p. 69. 
224 Se mera om Europadomstolens prövning av artikel 8 i avsnitt 3.2 och 3.3. 
225 Europadomstolens avgörande, p. 70-71. Se även avsnitt 3.2. 
226 Europadomstolens avgörande, p. 72. 
227 Europadomstolens avgörande, p. 73, med hänvisning till Bosphorus, p. 150-151, och Michaud mot Frankrike, 
p. 100. 
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likvärdigt skydd inte föreligger i det här fallet eftersom EU-domstolen inte prövat frågan 

om det skett en kränkning av deras rättigheter enligt Europakonventionen.228 

Europadomstolen hänvisar till en början till sin nyligen gjorda sammanfattning i Michaud 

mot Frankrike229 av relevant rättspraxis vad gäller situationer då en stats internationella 

skyldigheter kan stå i strid med dess skyldigheter enligt Europakonventionen.230   

Grundprincipen är att  

the States remain responsible under the Convention for the measures they take to 

comply with their international legal obligations even when those obligations stem 

from their membership of an international organization to which they have 

transferred part of their sovereignty.231 

Utan den här grundprincipen skulle Europakonventionens skydd fritt kunna begränsas och 

bortses ifrån och därigenom skulle konventionen berövas sin tvingande karaktär och 

effektivitet.232 

Europadomstolen fortsätter i Michaud mot Frankrike med att konstatera att om skyddet för 

grundläggande rättigheter, både materiellt och processuellt, i den internationella 

organisationen är åtminstone likvärdigt med det skydd som garanteras i 

Europakonventionen är presumtionen att en stats agerande i enlighet med de 

internationella skyldigheterna är rättfärdigat.233 Skyddet behöver inte vara identiskt men det 

ska vara jämförbart. Att skyddet anses vara likvärdigt kan behöva omprövas med hänsyn till 

förändrade omständigheter. Finns det utrymme för staten att använda sig av diskretion i 

förhållande till de internationella rättsliga skyldigheterna är staten dock fullt ut ansvarig 

under Europakonventionen för sina handlingar.234 Presumtionen kan också brytas om det 

enligt omständigheterna i det enskilda fallet visar sig att skyddet för de grundläggande 

rättigheterna är uppenbart bristfälligt (”manifestly deficient”).235 

Därefter applicerar Europadomstolen principerna från sin tidigare rättspraxis på det 

aktuella fallet. Domstolen börjar med att konstatera att man tidigare funnit att EU:s skydd 

                                                           
228 Europadomstolens avgörande, p. 74-75. 
229 Mål nr. 12323/11, dom den 6 december 2012. 
230 Europadomstolens avgörande, p. 76, med hänvisning till Michaud mot Frankrike, p. 102-104. 
231 Michaud mot Frankrike, p. 102, med hänvisning till Bosphorus, p. 154. 
232 Michaud mot Frankrike, p. 102. 
233 Michaud mot Frankrike, p. 103. 
234 Michaud mot Frankrike, p. 103, med hänvisning till M.S.S. mot Belgien och Grekland, mål nr. 30696/09, dom i 
stor kammare 21 januari 2011, p. 338. 
235 Michaud mot Frankrike, p. 103, med hänvisning till Bosphorus, p. 152-158, och M.S.S. mot Belgien och Grekland, 
p. 338-340. 
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för de grundläggande rättigheterna, både materiellt och processuellt, är likvärdigt det i 

Europakonventionen och i den slutsatsen lägger man särskild vikt vid EU-domstolens 

roll.236 En presumtion om att Österrike inte brutit mot konventionen finns alltså. Det 

återstår att se om det i det aktuella fallet finns något som skulle bryta presumtionen.237 

Först noterar Europadomstolen att de österrikiska domstolarna inte hade möjlighet att 

utnyttja någon diskretion vad gäller verkställigheten av den italienska domstolens krav på 

återlämnande av dottern. Detta följer av att artikel 42 i Bryssel II-förordningen, som de 

österrikiska domstolarna haft att tillämpa, inte lämnar något sådant utrymme. Enligt artikel 

42 ska ett barns återlämnande som följer av en verkställbar dom försedd med ett intyg 

”erkännas och vara verkställbart i en annan medlemsstat utan att det behövs någon 

verkställbarhetsförklaring och utan möjlighet att invända mot erkännandet”. 

Europadomstolen betonar att det är upp till domstolen i barnets hemviststat, som har sista 

ordet vad gäller barnets återlämnande, att göra en bedömning om ett återlämnande innebär 

en allvarlig risk för barnet.238 

Vidare konstaterar Europadomstolen att den österrikiska högsta domstolen använde sig av 

den kontrollmekanism som finns tillgänglig i EU-rätten genom att begära ett 

förhandsavgörande från EU-domstolen. Förhandsavgörandet bekräftade att österrikisk 

domstol endast hade att verkställa den italienska domen som innebar ett återlämnande och 

att domstolen inte hade någon möjlighet att undersöka grunderna för domen när den 

baserats på artikel 11.8 och 42 i Bryssel II-förordningen.239  

Europadomstolen behandlar även frågan om det finns speciella omständigheter i det 

aktuella målet som gör att presumtionen om likvärdigt skydd brutits. De klagande menar 

att så är fallet i och med att EU-domstolen, till skillnad mot i Boshphorus, inte prövat om det 

skett en kränkning av de klagandes rättigheter enligt Europakonventionen. 

Europadomstolen konstaterar att Bryssel II-förordningen, som EU-domstolen hade att 

tolka i det här fallet, är en annan typ av regelverk än det regelverk som var tillämpligt i 

Bosphorus. Bryssel II-förordningen innehåller behörighetsregler och regler om erkännande 

och verkställande i bland annat fall av olovliga bortföranden och kvarhållanden av barn. 

                                                           
236 Europadomstolens avgörande, p. 77, med hänvisning till Bosphorus, p. 160-165, och Michaud mot Frankrike, 
p. 106-111. 
237 Europadomstolens avgörande, p. 78. 
238 Europadomstolens avgörande, p. 79-80 och 82-83. Jämför med M.S.S. mot Belgien och Grekland där 
Europadomstolen kom fram till att Belgien hade diskretion under Dublin II-förordningen. 
239 Europadomstolens avgörande, p. 81 och 83. Jämför med Michaud mot Frankrike där Europadomstolen lade 
särskild vikt vid det faktum att fransk domstol inte begärt ett förhandsavgörande av EU-domstolen. 
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EU-domstolen hade till uppgift att tolka förordningen och klargöra de italienska och 

österrikiska domstolarnas respektive behörighet och inte att bedöma om en eventuell 

kränkning skett av de klagandes grundläggande rättigheter. Det är upp till de italienska 

domstolarna att göra.240  

Kontentan av Europadomstolens resonemang är att modern och dottern borde ha vänt sig 

till de italienska domstolarna för att upprätthålla sina grundläggande rättigheter enligt 

Europakonventionen. Det har de inte gjort i tillräcklig grad eftersom de inte överklagat den 

italienska domstolens dom från 23 november 2011 och inte heller begärt att behörig 

italiensk domstol ska avbryta verkställandet av återlämningen. De kan fortfarande i Italien 

begära omprövning av beslutet om återlämning med hänvisning till förändrade 

omständigheter. Skulle detta misslyckas finns i slutändan möjligheten att inkomma med ett 

klagomål mot Italien till Europadomstolen.241 

Europadomstolen kommer alltså fram till att Österrike inte brutit mot sina förpliktelser 

enligt Europakonventionen och att klagomålet är uppenbart ogrundat och avvisar därför 

klagomålet.242 

 

5.9 Analys 

Beslutet att avvisa klagomålet och inte ta upp saken till prövning fattades av en kammare 

vid Europadomstolen, en ordning som endast används i mera komplicerade mål.243 Att 

klagomålet i slutändan bedömdes vara uppenbart ogrundat och därför avvisades med 

hänvisning till artikel 35 i Europakonventionen betyder alltså inte att prövningen var enkel. 

Det aktuella målet skiljer sig från Europadomstolens tidigare avgöranden i fall med olovliga 

bortföranden och kvarhållanden av barn. I det här målet var det frågan om ett olovligt 

bortförande av ett barn mellan två medlemsstater i EU och Bryssel II-förordningen var 

därför tillämplig. De principer som Europadomstolen fastslår i Neulinger och Shuruk mot 

Schweiz samt X mot Lettland är därför inte möjliga att direkt överföra till det aktuella målet.244 

I de målen var Bryssel II-förordningen inte tillämplig och Europadomstolens bedömning 

skedde endast med beaktande av reglerna i 1980 års Haagkonvention. I Sneersone och 

                                                           
240 Europadomstolens avgörande, p. 84-85. 
241 Europadomstolens avgörande, p. 86. 
242 Europadomstolens avgörande, p. 87 och 89. 
243 De Gaetano, Cross-Border Family Law Issues: a View from Strasbourg, s. 296. 
244 Se avsnitt 3.3.2 och 3.3.4. 
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Kampanella mot Italien, där det olovliga bortförandet skedde mellan två medlemsstater i EU 

och Bryssel II-förordningen därför tillämpades, var klagomålet vid Europadomstolen riktat 

mot hemviststaten. I Povse mot Österrike är klagomålet riktat mot tillflyktsstaten och 

Europadomstolens bedömning är därför av en annan art än i Sneersone och Kampanella mot 

Italien. 

Skyddet för grundläggande rättigheter i EU har av Europadomstolen ansetts vara likvärdigt 

skyddet i Europakonventionen. Europadomstolen kom därför i Povse mot Österrike fram till 

att en presumtion föreligger om att Österrike inte brutit mot Europakonventionen när de 

österrikiska domstolarna tillämpat den aktuella EU-rätten (Bryssel II-förordningen).245 Den 

här presumtionen kan brytas om Österrike haft ett handlingsutrymme, en diskretion, i 

förhållande till sina EU-rättsliga skyldigheter. Presumtionen kan också bryta om det i det 

aktuella fallet visat sig att skyddet för de grundläggande rättigheterna är uppenbart 

bristfälligt. 

Det kan vara intressant att analysera Europadomstolens resonemang i denna del för att se 

om det finns situationer då tillflyktsstaten kan bryta mot Europakonventionen då Bryssel 

II-förordningen tillämpas.  

Vad gäller Österrikes diskretion medger artikel 42 i Bryssel II-förordningen ingen sådan. 

En dom som försetts med ett intyg och som innebär ett återlämnande av barnet ska 

erkännas och vara verkställbart utan möjlighet att invända mot erkännandet. Den 

österrikiska domstolen hade möjligheten att begära ett förhandsavgörande från EU-

domstolen för att klargöra innebörden av artikel 42 vilket den också gjorde. EU-domstolen 

bekräftade i sitt förhandsavgörande att det inte fanns någon möjlighet för österrikisk 

domstol att invända mot erkännandet av den italienska domen som försetts med intyg.  

Det här öppnar upp för frågan om det hade spelat någon roll om den österrikiska 

domstolen inte begärt ett förhandsavgörande från domstolen.246 Å ena sidan betonade 

Europadomstolen EU-domstolens viktiga roll, men å andra sidan behöver en nationell 

domstol inte vända sig till EU-domstolen om tolkningen av förordningen är klar. Vikten av 

EU-domstolens roll torde minska i takt med att tolkningen av Bryssel II-förordningen 

klargörs.  

                                                           
245 Europadomstolens avgörande, p. 77. 
246 Requejo, Requejo on Povse, st. 7. 
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Enligt artikel 47 i Bryssel II-förordningen ska verkställighetsförfarandet regleras av lagen i 

tillflyktsstaten, alltså österrikisk lag i det här fallet. Möjligtvis finns det en viss diskretion för 

domstolarna i Österrike vad gäller på vilket sätt verkställandet sker. EU-domstolen 

konstaterade dock i sitt förhandsavgörande i det aktuella målet att verkställighet inte kan 

vägras på grund av ändrade omständigheter och att dessa omständigheter endast kan 

beaktas av domstolarna i hemviststaten. Dock borde ett visst utrymme återstå för 

myndigheterna tillflyktsstaten att vidta åtgärder om det finns en direkt fara för barnet.247 

Den andra möjligheten att bryta presumtionen är om det i det aktuella fallet visat sig att 

skyddet för de grundläggande rättigheterna är uppenbart bristfälligt. I förhållande till detta 

konstaterade Europadomstolen att EU-domstolen inte hade att bedöma om en eventuell 

kränkning av de klagandes grundläggande rättigheter skett. De klagandes grundläggande 

rättigheter ska beaktas i hemviststaten, alltså i Italien. De hade fortfarande möjligheten att 

vända sig till de italienska domstolarna med invändningen att ett återlämnande skulle 

kränka deras grundläggande rättigheter. Frågan uppkommer om vad som skulle ha skett om 

de rättsliga möjligheterna var uttömda i Italien.248 Enligt Europadomstolen kunde de 

klagande då ha vänt sig till Europadomstolen med ett klagomål mot Italien.249 Det fanns 

enligt Europadomstolen därför möjligheter att tillvarata de klagandes grundläggande 

rättigheter och skyddet av rättigheterna var inte uppenbart bristfälligt. 

Slutsatsen blir att risken för att tillflyktsstaten ska bryta mot sina förpliktelser enligt 

Europakonventionen när den tillämpar Bryssel II-förordningens artikel 42 är minimal. 

Tillflyktsstaten har i princip ”immunitet” i det hänseende att inga rättsliga konsekvenser 

kan bli aktuella.250 För en klagande gäller det att navigera rätt i fråga om vilken stat som har 

möjlighet och skyldighet att säkerställa hans eller hennes grundläggande rättigheter och 

rikta sitt klagomål till Europadomstolen mot den staten.251  

I det aktuella fallet var modern och dottern tvungna att vända sig till de italienska 

domstolarna för att få skydd för sina grundläggande rättigheter. Att den bortförande 

föräldern och barnet tvingas vända sig till domstolarna i hemviststaten för att deras 

grundläggande rättigheter endast kan beaktas där innebär en svårighet i och med att de inte 

                                                           
247 Van Iterson, The ECJ and ECHR Judgments on Povse and Human Rights – a Legislative Perspective, p. 
6. 
248 Requejo, Requejo on Povse, st. 8. 
249 Europadomstolens avgörande, p. 86. 
250 Requejo, Requejo on Povse, st. 9. 
251 Requejo, Requejo on Povse, st. 9. 
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befinner sig där. Exempelvis blir det då svårare för hemviststatens domstolar att beakta 

barnets bästa. 

Europadomstolen försvarade i målet Bryssel II-förordningens regelverk kring olovliga 

bortföranden och kvarhållanden av barn. Har en återlämning av barnet vägrats i 

tillflyktsstaten i enlighet med artikel 13.1.b i 1980 års Haagkonvention kan hemviststaten i 

en senare dom kräva en återlämning av barnet och denna dom blir genom att den förses 

med ett intyg enligt artikel 42 Bryssel II-förordningen direkt verkställbar i tillflyktsstaten.  

Artikel 42.2 i Bryssel II-förordningen fastställer de krav som domstolarna i hemviststaten 

måste uppfylla för att en dom som meddelats enligt artikel 11.8 ska kunna förses med ett 

intyg. Barnet ska ha fått möjlighet att komma till tals, om detta inte ansetts olämpligt med 

hänsyn till barnets ålder eller mognad, och de skäl och den bevisning som legat till grund 

för beslutet om att vägra återlämning enligt artikel 13 i 1980 års Haagkonvention ska 

beaktas. Det är inom ramen för denna bedömning som den bortförande förälderns och 

framförallt barnets grundläggande rättigheter ska beaktas.  
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6 Avslutande kommentarer 

Som förhoppningsvis framgått ur denna uppsats har regelverket i 1980 års Haagkonvention 

vad gäller olovliga bortföranden och kvarhållanden av barn utvecklats åt två olika håll.  

Bryssel II-förordningens regler har inneburit en förstärkning av huvudregeln i 1980 års 

Haagkonvention om ett återlämnande av barnet. Hemviststatens behöriget vad gäller frågor 

som rör barnet har också förstärkts. Detta har skett genom behörighetsregeln i artikel 10, 

de kompletterande regler som domstolarna i tillflyktsstaten ska beakta i artikel 11.2-5 och 

det särskilda förfarande som följer om domstolarna i tillflyktsstaten vägrar återlämning i 

artikel 11.6-8 och artikel 42. EU-domstolen har i sina förhandsavgöranden försvarat Bryssel 

II-förordningens stränga regler. 

Europadomstolen har i sin tidiga rättspraxis i fall med olovliga bortföranden och 

kvarhållanden av barn försvarat regelverket i 1980 års Haagkonvention. I senare rättspraxis 

har domstolen dock öppnat upp för en mera utförlig undersökning av omständigheterna i 

det enskilda fallet inom ramen för en prövning av vägransgrunderna i 1980 års 

Haagkonvention. 

I Povse mot Österrike ställdes Europadomstolen till viss del inför denna problematik. 

Europadomstolen försvarade i målet Bryssel II-förordningens regelverk kring olovliga 

bortföranden och kvarhållanden av barn och hänvisade i princip inte alls till sin egen 

tidigare rättspraxis på området. 

Det finns problem med de regelsystem kring olovliga bortföranden och kvarhållanden av 

barn som behandlats i uppsatsen. Bryssel II-förordningen öppnar för rättsprocesser i både 

tillflyktsstaten och hemviststaten. En ansökan om återlämning i enlighet med 1980 års 

Haagkonvention prövas endast i tillflyktsstaten. I enlighet med Bryssel II-förordningens 

regler kan ett beslut i tillflyktsstaten om att inte återlämna barnet leda till att frågan om 

återlämning även prövas i hemviststaten. Det här öppnar upp för parallella och 

komplicerade rättsprocesser i två olika stater. Samtidigt kan även rättsprocesser angående 

vårdnadsfrågan pågå. Den här besvärliga situationen illustreras med all tydlighet i Povse mot 

Österrike. 

I fall med olovliga bortföranden och kvarhållanden av barn är tiden en viktig faktor. Varje 

ytterligare försening i att återförena barnet med den kvarlämnade föräldern riskerar att 

försämra förhållandet dem emellan. Därför fastställer både 1980 års Haagkonvention och 
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Bryssel II-förordningen strikta tidsramar i förhållande till en ansökan om återlämning. 

Problemet är att dessa tidsramar inte efterlevs, särskilt inte om fallet når en överstatlig 

domstol. Komplicerade rättsprocesser bidrar naturligtvis inte heller till att frågan löses på 

ett snabbt sätt. Når ett fall av olovligt bortförande eller kvarhållande Europadomstolen är 

risken att processen drar ut på tiden särskilt stor. Europadomstolen har i sin praxis betonat 

vikten av en snabb handläggning i dessa mål men lever inte själv upp till sina krav. Att 

Europadomstolen i sin senare rättspraxis öppnar upp för en mera omfattande utredning 

vid ansökningar om återlämnande bidrar inte till en snabbare handläggning.  

Som framgått i uppsatsen är en medlemsstat i EU i fall med olovliga bortföranden och 

kvarhållanden av barn bunden av både 1980 års Haagkonvention och Bryssel II-

förordningens kompletterande regler. Därtill tillkommer Europakonventionens skydd av 

grundläggande fri- och rättigheter så som det tolkats av Europadomstolen. De nationella 

domstolarna som ska tillämpa de två regelverken och samtidigt beakta Europadomstolens 

praxis lämnas i en svår situation med delvis motstridiga skyldigheter. 

En kompromiss och lösning på denna problematik kunde vara en återgång till regelverket i 

1980 års Haagkonvention och de principer som konventionen bygger på. Konventionen 

har tillträtts av ett stort antal stater och verkar till största delen fungera väl. 

Europadomstolen borde i sin rättspraxis försvara 1980 års Haagkonvention och endast där 

det är tydligt att Europakonventionens skydd för grundläggande fri- och rättigheter kränkts 

åsidosätta regelverket i 1980 års Haagkonvention. En omfattande ändring av Bryssel II-

förordningens regler kring olovliga bortföranden och kvarhållanden av barn torde inte vara 

realistiskt. Bryssel II-förordningen kunde dock användas på ett sätt som återgår till 

principerna bakom 1980 års Haagkonvention. Ett återlämnande av barnet ska kunna vägras 

om de restriktiva vägransgrunderna i 1980 års Haagkonvention är uppfyllda. En bättre 

tillämpning av Bryssel II-förordningens regler kring olovliga bortföranden och 

kvarhållanden av barn kräver ett genuint ömsesidigt förtroende. Vägen framåt bygger på ett 

ökat samarbete och förtroende mellan rättssystemen i de olika medlemsstaterna. 
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