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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

Vi lever i en tid då människor är mer rörliga över landgränser än någonsin förr. För att 

visa på detta kan nämnas att 1,7 miljoner människor flyttade mellan två medlemsstater 

inom Europeiska unionen (EU) år 2012.
1
 Detta får till konsekvens att det blir allt 

vanligare att människor har kopplingar till flera länder på olika sätt. Det blir också 

vanligare att personer av olika nationaliteter och ursprung gifter sig och skaffar barn 

tillsammans med följden att det blir vanligare att familjer efter en separation har 

anknytning till fler än en stat.
2
  

Inom EU har man ansett det viktigt att unionsmedborgare inte ska vara rädda för att lida 

rättsförluster av att utnyttja sin fria rörlighet. EU-medborgare ska således kunna bilda 

familjer över landgränser inom EU och bosätta sig i andra EU-medlemsstater utan att 

hindras av osäkerheten om hur detta kan påverka deras familjerättliga status.
3
 En del i 

detta är att EU-medborgare ska kunna lita på att beslut i familjerättsliga frågor som har 

tagits i en EU-medlemsstat kan erkännas och verkställas i andra EU-medlemsstater. 

Samarbetet inom EU handlade från början om den gemensamma marknaden och 

ekonomin men innefattar idag även EU-medborgarnas rättigheter.
4
 Ett mål med EU är 

att omvandla unionen till ett enhetligt område för frihet, säkerhet och rättvisa.
5
 Som en 

del i detta arbete tillkom rådets förordning (EG) nr 2201/2003 av den 27 november om 

domstols behörighet och erkännande och verkställighet av domar i äktenskapsmål och 

mål om föräldraansvar samt om upphävande av förordning (EG) nr 1347/2000 (Bryssel 

IIa-förordningen)
6
 som bland annat innehåller bestämmelser om erkännande och 

verkställighet av domar om föräldraansvar. 

Det är viktigt att beslut i familjerättsliga frågor respekteras även av andra anledningar. 

Barn har till exempel en rätt till umgänge med båda sina föräldrar, vilket innebär att det 

viktigt att beslutat umgänge kan genomföras. Denna rättighet stadgas bland annat i 

Förenta nationernas konvention om barns rättigheter (barnkonventionen) och i 

                                                           
1
 Migration and migrant population statistics, http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/ 

Migration_and_migrant_population_statistics. 
2
 SOU 2005:111 s 271. 

3
 Lindqvist, Olovligt bortförande av barn inom EU, i Jänterä-Jareborg (red), Tre aspekter av EU-IP s 33. 

4
 Jänterä-Jareborg, Den internationella familjerätten i Europa, SvJT 2014 s 236. 

5
 Prop 2007/08:98 s 14. 

6
 Förordningen kallas även för Bryssel IIbis-förordningen och den nya Bryssel II-förordningen. 
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Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna (EU:s rättighetsstadga). 

För att denna rättighet ska kunna upprätthållas krävs att beslut om umgänge respekteras 

även om föräldern och barnet är bosatta i olika länder. Man har försökt skydda 

rättigheten i flera internationella instrument, såsom 1980 års Haagkonvention om de 

civila aspekterna på internationella bortföranden av barn (1980 års Haagkonvention) 

och 1996 års Haagkonvention om behörighet, tillämplig lag, erkännande, verkställighet 

och samarbete i frågor om föräldraansvar och åtgärder till skydd för barn (1996 års 

Haagkonvention).  

1.2 Problemformulering 

Det sagda kan illustreras med två exempel av så kallade Erasmusfamiljer. 

Erasmusfamiljer består av EU-medborgare från olika länder som träffats under 

studieutbyten inom ramen för Erasmusprogrammet inom EU.
7
 Minst en av föräldrarna 

har således utnyttjat sin fria rörlighet efter att ha träffat sin partner genom att bosätta sig 

i ett annat EU-medlemsland tillsammans med sin partner och bilda familj där. Som 

exempel kan anges följande två fall.  

Cecilia är svensk medborgare som under sina studier spendera ett år som utbytesstudent 

i Paris i Frankrike. Hon blir förälskad i staden likväl som i franske Marc och beslutar sig 

för att stanna kvar och ta hemvist i Paris. Paret gifter sig och får en dotter men en kort 

tid därefter bestämmer de sig för att gemensamt ansöka om skilsmässa. Då Cecilia och 

Marc har hemvist i Frankrike har fransk domstol behörighet i frågor om skilsmässa (art 

3.1.a. Bryssel IIa-förordningen). Frankrike är med i det fördjupade samarbetet där  Rom 

III-förordningen
8
 tillämpas och enligt denna ska skilsmässa beslutas enligt lagen i den 

stat där makarna har hemvist (art 8 Rom III-förordningen). Enligt fransk lag kan 

äktenskapet upplösas av domstol efter att domaren har förvissat sig om att makarna inte 

kan återförenas samt att de har träffat en godtagbar uppgörelse om eventuella barn och 

om sina ekonomiska förehavande.
9
 Då dottern har hemvist i Frankrike är fransk domstol 

behörig att behandla vårdnadsfrågor enligt art 8 i Bryssel IIa-förordningen. Vidare 

tillämpas fransk lag på vårdnadsfrågans bedömning i enlighet med art 15 i 1996 års 

Haagkonvention som gäller i Frankrike. Båda föräldrarna fortsätter att ha gemensam 

                                                           
7
 Jänterä-Jareborg, Den internationella familjerätten i Europa, SvJT 2014 s 237. 

8
 Rådets förordning (EU) nr 1259/2010 av den 20 december 2010 om genomförande av ett fördjupat 

samarbete om tillämplig lag för äktenskapsskillnad och hemskillnad. 
9
 Agell, Brattström,  Äktenskap, samboende, partnerskap s 41. 
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vårdnad om dottern som dock bor tillsammans med Cecilia. Marc tillerkänns umgänge 

med dottern två veckoslut i månaden liksom varannan jul, vartannat nyår och varannan 

påsk. Dessutom innefattar beslutet umgänge under tre veckor under sommaren. Cecilia 

är således boendeförälder medan Marc är umgängesförälder. Cecilia stannar i Paris i 

ytterligare några år efter skilsmässan men när dottern börjar närma sig tonårsåldern 

bestämmer hon sig för att flytta tillbaka till Sverige. Dottern flyttar med henne till 

Sverige, vilket Marc samtycker till. När dottern har flyttat till Sverige medverkar Cecilia 

inte till att Marc kan ha kontakt med sin dotter i den utsträckning som är bestämt. Marc 

vill kunna genomföra det beslutade umgänget. 

Ett annat fall kan se ut som följande. Daniel är svensk medborgare som under ett års 

utbytesstudier i Wien träffar sitt livs stora kärlek, Theresa. Theresa är tysk medborgare 

men hon beslutar sig för att följa med Daniel till Sverige efter avslutat utbyte och de tar 

tillsammans sitt hemvist i Uppsala. Theresa och Daniel lever tillsammans som sambos 

och får efter några år tvillingar. När barnen är i skolåldern står det dock klart att 

förhållandet inte längre fungerar och de flyttar isär. I samband med separationen 

bestämmer sig Theresa för att hon vill flytta hem till Tyskland. Separationen ger upphov 

till en vårdnadstvist i vilken båda föräldrarna yrkar på ensam vårdnad. Då tvillingarna 

har hemvist i Sverige är svensk domstol behörig att bedöma vårdnadstvisten enligt art 8 

i Bryssel IIa-förordningen. Vidare tillämpas svensk lag på vårdnadsfrågans bedömning i 

enlighet med art 15 i 1996 års Haagkonvention. Vårdnadsfrågor regleras i svensk rätt i 

föräldrabalken (1949:381) (FB). Då båda föräldrarna motsätter sig gemensam vårdnad 

anser domstolen det inte vara möjligt att döma till gemensam vårdnad (6:5 st 2 FB). 

Domstolen dömer att Daniel ska tillerkännas ensam vårdnad om tvillingarna och att de 

ska ha sitt stadigvarande boende hos honom. Theresa tillerkänns ett visst umgänge. 

Umgänget regleras på så sätt att barnen har rätt till umgänge med Theresa vartannat 

höstlov, vartannat sportlov, vartannat påsklov, varannan julhelg och varannan 

nyårshelg. Därutöver har tvillingarna rätt till umgänge med Theresa fyra veckor under 

sommarlovet uppdelat på två veckor i taget samt telefonumgänge en gång i veckan. 

Vidare förordnas att Theresa vid samtliga umgängestillfällen ska hämta och lämna 

barnen i Stockholm samt att umgänget endast ska genomföras under förutsättningen att 

tvillingarna får vara frånvarande från skolan. Umgänget fungerar dock inte då Daniel 

motarbetar det och Theresa har inte kontakt med barnen i den utsträckning som hon vill 

och som har förordnats i domen.  
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Både Marc och Theresa behöver kunna lita på att de umgängesdomar som har beslutats 

också kommer att fortsätta gälla när de bor i ett annat land än sina barn. Theresa och 

Marc behöver kunna veta att de har en fortsatt rätt att ha kontakt med sina barn och att 

de kan vända sig myndigheterna i landet där barnen bor för att få hjälp att genomföra 

umgänget om så skulle behövas. Denna uppsats kommer att utforska hur Theresas och 

Marcs möjligheter att göra detta ser ut. Theresa har en svensk umgängesdom som hon 

önskar få svenska myndigheters hjälp att få verkställd. Detta är en mer okomplicerad 

situation än den Marc befinner sig i då han önskar få en fransk umgängesdom verkställd 

i Sverige av svenska myndigheter. Flera av de bestämmelser som diskuteras nedan 

kommer därför att röra Marc i större mån än Theresa. Vissa bestämmelser kommer dock 

att vara tillämpliga i båda situationerna. 

1.3 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna uppsats är att utreda, analysera och utvärdera hur Bryssel IIa-

förordningen, 1980 års Haagkonvention och 1996 års Haagkonvention försöker skydda 

umgängesrättens genomförande och försäkra att beslutat umgänge kan genomföras. 

Uppsatsen kommer även att utforska vilka möjligheter Theresa och Marc har för att 

genomföra sitt tillerkända umgänge. 

Detta innebär att regler om erkännande och verkställighet såsom de framställs i de tre 

instrumenten kommer att undersökas. Syftet med det utredande stadiet av uppsatsen är 

att besvara frågor om under vilka förhållanden utländska domar om umgänge erkänns 

och verkställs och hur verkställandet går till. De mer analyserande och utvärderande 

delarna av uppsatsen syftar till reda ut hur instrumenten förhåller sig till varandra samt 

vilka styrkor och svagheter de olika instrumenten har. 

Därutöver kommer uppsatsen att diskutera varför det är viktigt att beslutat umgänge kan 

genomföras. Diskussionen kommer att kretsa kring rätten till umgänge mellan föräldrar 

och barn.  

1.4 Avgränsningar 

Denna uppsats avser främst att behandla hur Bryssel IIa-förordningen, 1980 års Haag-

konvention och 1996 års Haagkonvention försöker skydda umgängesrättens 

genomförande. Dessa tre instrument har valts då de alla tre i princip är tillämpliga i hela 

EU. Uppsatsen avser främst att diskutera hur umgängesrätten skyddas inom EU, men 
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viss hänsyn kommer även tas till situationer då den ena av de berörda staterna inte är en 

EU-medlemsstat. 

Dessa tre olika instrument behandlar alla flera olika frågor. Bryssel IIa-förordningen 

behandlar frågor om domstols behörighet samt erkännande och verkställighet av domar 

i äktenskapsmål och mål om föräldraansvar. 1980 års Haagkonvention innehåller 

bestämmelser om återförande av olovligen bortförda eller kvarhållna barn och 

bestämmelser som syftar till att säkerställa ett skydd för rätten till umgänge. 1996 års 

Haagkonvention behandlar slutligen frågor om domstols behörighet, tillämplig lag, 

erkännande, verkställighet och samarbete i frågor om föräldraansvar och åtgärder till 

skydd för barn. Denna uppsats är dock avgränsad på sådant sätt att den endast kommer 

att behandla hur dessa tre internationella instrument försöker säkerställa att beslutat 

umgänge kan genomföras. Andra frågor som behandlas i instrumenten kommer endast 

att beröras om det behövs för att förstå hur umgängesrätten skyddas.  

Även EU:s rättighetsstadga och barnkonventionen kommer att behandlas i diskussionen 

om rätten till umgänge. Vidare kommer svensk rätt att diskuteras i den mån det behövs 

för att visa hur de olika konventionerna och EU-lagstiftningen tillämpas i en ansluten 

stat. Även vissa andra europeiska staters lagar kommer att nämnas för att visa hur 

rättsystemen runt om i Europa skyddar rätten till umgänge.  

1.5 Metod och material 

I denna uppsats har den rättsdogmatiska metoden använts. Lagstiftning, förarbeten och 

doktrin är de rättskällor som har undersökts. I arbetet diskuteras främst internationell 

rätt i form av Bryssel IIa-förordningen, 1980 års Haagkonvention, 1996 års Haag-

konvention, EU:s rättighetsstadga och barnkonventionen men även nationell rätt 

behandlas i delar. 

Vid tolkningen av Bryssel IIa-förordningen har ingressen varit av stor betydelse, då den 

innehåller uppgifter om förordningens syfte och vissa förtydliganden. Förhands-

avgöranden från EU-domstolen är också en mycket viktig källa för tolkning av EU-

lagstiftningen då dessa är bindande i EU-medlemsstaterna. Inom EU-rätten saknas i 

princip förarbeten men de svenska förarbetena inför införandet av olika EU-rättsakter 

kan innehålla viktig tolkningshjälp. Vidare har EU-kommissionen givit ut en Practice 

Guide för tillämpningen av förordningen som varit till stor hjälp. 
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För tolkningen av Haagkonventionerna har de förklarande rapporterna som publicerats 

för båda konventionerna varit den viktigast källan till tolkningshjälp. Båda 

konventionerna har återföljts av en förklarande rapport som beskriver syftet med 

konventionen samt kommenterar de olika artiklarna. De förklarande rapporterna har inte 

officiellt godkänts av Haagkonferensen för internationell privaträtt (Haagkonferensen) 

och avspeglar inte helt de diskussioner som förts inför konventionens antagande men de 

strävar efter att vara objektiva.
10

 Även vid tolkningen av Haagkonventionerna erbjuder 

de svenska förarbetena inför införandet av konventionerna mycket hjälp. 

Vissa svenska lagar har också berörts i detta arbete. För tolkning av dessa har främst 

förarbetena använts. Därutöver har diverse doktrin i form av artiklar och böcker varit 

betydelsefulla för att tolka de olika regleringarna som behandlas i uppsatsen. 

Under skrivandet av denna uppsats har jag haft förmånen att under tio veckor göra 

praktik vid Insulander Lindh Advokatbyrå. Praktikperioden var mycket värdefull för att 

samla kunskaper inom ämnet internationell privat- och processrätt samt gav mig 

värdefulla insikter i umgängestvister.  

1.6 Disposition 

Uppsatsen kommer att inledes med en diskussion om umgängesrätten, var en sådan rätt 

är reglerad, vad den innebär och vems intressen rätten ska tillgodose. I detta avsnitt 

konstateras främst att barn i flera bindande rättsakter har givits en rätt till kontakt med 

båda sina föräldrar. Avsnitt tre behandlar hur Bryssel IIa-förordningen, 1980 års 

Haagkonvention och 1996 års Haagkonvention förhåller sig till varandra och i vilka 

situationer de är tillämpliga. Avsnitt fyra, fem och sex behandlar i tur och ordning 

Bryssel IIa-förordningen, 1980 års Haagkonvention och 1996 års Haagkonvention samt 

hur dessa försöker skydda umgängesrätten och dess genomförande. Fokus ligger på de 

bestämmelser om erkännande och verkställighet som finns. För att tydligare belysa hur 

de olika bestämmelserna ska tolkas och tillämpas återkopplas löpande till de ovan 

beskrivna exemplen. 

Efter att de olika bestämmelser som avser skydda umgängesrätten har behandlats 

jämförs dessa. Avsnitt sju ägnas åt att utvärdera de olika instrumenten och deras 

                                                           
10

 Pérez-Vera, Explanatory report on the 1980 Hague Child Abduction Convention p 8, SOU 2005:111 s 

129. 



13 

 

fördelar samt nackdelar diskuteras. Uppsatsen avslutas med ett kortare avsnitt 

innehållande generella reflektion angående de tre instrumenten och deras tillämplighet. 
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2 Synen på rätten till umgänge 

2.1 Umgängesrätten är skyddad i flera internationella instrument 

Barns rätt till kontakt med sina föräldrar skyddas i flera internationella instrument. Ett 

av de mest grundläggande skydden för barns rättigheter består i barnkonventionen. 

Barnkonventionen har en hög anslutningsgrad. 195 stater är anslutna till konventionen 

vilket betyder att endast två stater i världen - USA och Sydsudan - inte tillträtt 

barnkonventionen.
11

 Alla stater som har anslutet sig till konventionen är skyldiga att 

följa och respektera dess bestämmelser.  

En av de mest grundläggande bestämmelserna i barnkonventionen står att finna i art 3 i 

barnkonventionen som stadgar att vid alla åtgärder som rör barn ska barnets bästa 

komma i främsta rummet.
12

 En annan grundläggande bestämmelse är att barn som är i 

stånd att bilda sina egna åsikter också har rätt att uttrycka dessa åsikter i frågor som rör 

barnet samt att barnets åsikt ska tillmätas betydelse i förhållande till barnets ålder och 

mognad (art 12.1 barnkonventionen). Angående rätten till umgänge stadgas att de 

fördragsslutande staterna ska respektera att barn som har skiljts från en eller båda sina 

föräldrar har rätt att regelbundet upprätthålla ett personligt förhållande och direkta 

kontakter med båda föräldrarna, såvida detta inte strider mot barnets bästa (art 9.3). 

Detta innebär att barn har en rätt till umgänge med sina föräldrar oavsett var föräldrarna 

och barnet har sitt hemvist. Då Sverige är en av de stater som är anslutna till 

konventionen måste Sverige respektera denna rättighet. 

Även EU har föreskrivit att umgängesrätten ska respekteras. Unionen har i fördraget om 

Europeiska unionen (FEU) åtagit sig att i sitt arbete skydda barns rättigheter (art 3.3 

FEU). Att detta mål anges så pass tidigt i ett av de grundläggande EU-fördragen får 

anses tyda på att det är ett viktigt mål. Vidare har EU förbundit sig att i sina kontakter 

med omvärlden arbeta för att skydda de mänskliga rättigheterna och särskilt barns 

rättigheter (art 3.4 FEU). I EU:s rättighetsstadga utvecklas vad som menas med barns 

rättigheter. I art 24.3 EU:s rättighetsstadga anges bland annat att varje barn har rätt att 

regelbundet upprätthålla ett personligt förhållande till och direkta kontakter med båda 

sina föräldrarna. Stadgan har vidare samma rättsliga status som EU-fördragen och utgör 
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 Barnkonventionen, https://unicef.se/barnkonventionen. 
12

 Hodkin, Newell, Handbok om barnkonventionen, översättning av Brandin Berndtsson s 47. 
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således en del av EU:s konstitutionella grund (art 6.1 FEU).
13

 Därmed måste alla 

åtgärder som företas när medlemsstater tillämpar unionsrätten genomföras i 

överensstämmelse med EU:s rättighetsstadga.
14

 Således har barn inom EU rätt till 

umgänge med sina föräldrar oavsett var barnet och dess föräldrar bor. Art 24 är baserad 

på barnkonvention, särskilt på art 3, art 9 och art 12 barnkonventionen.
15

 Då art 24.3 

EU:s rättighetsstadga och art 9.3 barnkonventionen är i det närmaste likalydande är det 

osäkert om man kan utläsa någon självständig betydelse ur EU:s rättighetsstadga 

avseende barnets rättigheter.
16

 Rättigheten som stadgas i art 24 EU:s rättighetsstadga får 

antas ha samma innebörd som den som stadgas i barnkonventionen. 

Inom EU tillämpas Bryssel IIa-förordningen som således står i överensstämmelse med 

de rättigheter och principer som anges i EU:s rättighetsstadga. I kommissionens förslag 

till förordningen angavs det till och med i en av de inledande artiklarna uttryckligen att 

barn har en rätt till kontakt med båda sina föräldrar som ska respekteras.
17

 Detta togs 

dock inte med i förordningens slutliga form men det anges i ingressen att förordningen 

särskilt syftar till att respektera barnets grundläggande rättigheter som de angivs i art 24 

i EU:s rättighetsstadga.
18

 Vid utarbetandet av Bryssel IIa-förordningen ville man således 

påminna tillämparen om att barnets rättigheter måste respekteras vid tillämpningen av 

Bryssel IIa-förordningen. Detta verkar även EU-domstolen ha tagit fasta på, bland annat 

i målet Detiček.
19

  

Jasna Detiček och Maurizio Sgueglia var ett par som före sin skilsmässa var bosatta i 

Italien.
20

 Paret hade tillsammans en dotter. Någon tid efter föräldrarnas separation 

beslutade italiensk domstol intermistiskt att vårdnaden om dottern skulle tillfalla pappan 

ensam. Samma dag som detta beslut meddelades tog mamman med sig dottern till 

Slovenien, där mamman var medborgare. Slovensk domstol beslutade på yrkande av 

pappan att den italienska domen kunder verkställas i Slovenien och med stöd av detta 

beslut påbörjades verkställighetsförfarande vid slovensk domstol. Den slovenska 

                                                           
13

 Gröning, Zetterquist, EU- konstitution, institution, jurisdiktion s 147. 
14

 Lindqvist, Olovligt bortförande av barn inom EU, i Jänterä-Jareborg (red), Tre aspekter av EU-IP s 37. 
15

 Draft Charter of Fundamental Rights of the European Union, http://www.europarl.europa.eu/charter/ 

pdf/04473_en.pdf, s 25. 
16

 Lindqvist, Olovligt bortförande av barn inom EU, i Jänterä-Jareborg (red), Tre aspekter av EU-IP s 38. 
17

 KOM (2002) 222 slutlig s 26. 
18

 Bryssel IIa-förordningen, ingresspunkt 33. 
19

 C-403/09 PPU Jasna Detiček mot Maurizio Sgueglia, dom den 23 december 2009. För närmare 

beskrivning av målet se Lindqvist, Olovligt bortförande av barn inom EU, i Jänterä-Jareborg (red), Tre 

aspekter av EU-IP s 82 ff.  
20

 Omständigheterna i målet finns behandlade i C-403/09 PPU p 18-27. 
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domstolen som skulle besluta om verkställighet beslöt dock att inhibera beslutet i 

väntan på att vårdnadsfrågan skulle avgöras slutligt i Italien. Mamman ansökte 

sedermera vid slovensk domstol om att domstolen skulle förordna om en intermistisk 

säkerhetsåtgärd, i enlighet med art 20 i Bryssel IIa-förordningen, med innebörden att 

mamman tillerkändes vårdnaden om dottern. Den slovenska domstolen biföll detta 

yrkande med hänvisning till ändrade förhållanden och barnets bästa. Pappan 

överklagade beslutet som vilandeförklarades i högre instans och domstolen beslutade att 

ställa vissa tolkningsfrågor till EU-domstolen.
21

 Denna uppsats avser visserligen inte att 

behandla mål om olovligt bortförande och kvarhållande av barn men vad EU-domstolen 

har uttalat i denna typ av mål kan ändå vara intressant för tolkning av Bryssel IIa-

förordningen överlag. I domen erinrade domstolen om att EU:s rättighetsstadga måste 

respekteras och att ett barn har rätt till kontakt med båda sina föräldrar. Ingen artikel i 

förordning kan således tolkas på så sätt att denna rättighet åsidosätts.
22

 Därmed kan inte 

Bryssel IIa-förordningen tolkas på så sätt att den kan utnyttjas av en förälder som 

olovligen bortfört eller kvarhållit barnet för att förlänga den faktiska situation som 

denna förälder skapat eller legitimera verkningarna av detta handlande.
23

 

Vidare anges det i 1996 års Haagkonvention att de konventionsslutande staterna 

bekräftar att barnets bästa ska komma i främst rummet och att barnkonventionen 

beaktades vid utformandet av 1996 års Haagkonvention.
24

 1996 års Haagkonvention var 

den först konventionen att uttryckligen ta hänsyn till barnkonventionen samtidigt som 

den erbjuder faktiska bestämmelser om internationell privaträtt.
25

 Slutligen anges i 1980 

års Haagkonvention att konventionen avser säkerställa ett skydd för rätten till 

umgänge.
26

 I 1980 års Haagkonvention finns ingen referens till barnkonventionen, 

vilket är förståeligt då 1980 års Haagkonvention skrevs före barnkonventionens 

tillkomst år 1989. I 1980 års Haagkonvention anges dock att de fördragsslutande 

staterna är fast övertygade om att barnets bästa är av största betydelse i frågor rörande 
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 C-403/09 PPU p 28. 
22

 C-403/09 PPU p 55. 
23

 C-403/09 PPU p 57. 
24

 1996 års Haagkonvention, ingressen st 3 och st 6. 
25

 van Loon, The Hague Conference on Private International Law - Work in Progress, i Šarčevic, Volken 

(red), Yearbook of Private International Law 1999 s 206. 
26

 1980 års Haagkonvention, ingressen. 
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vårdnaden om dem.
27

 Detta innebär att Bryssel IIa-förordningen liksom 

Haagkonventionerna avser skydda rätten till umgänge.  

2.2 Umgänge definierat 

Hur umgänge definieras kan skilja sig åt i olika rättsliga instrument. Med umgänge 

menas dock vanligtvis att föräldern och barnet träffar varandra. Detta är även den 

huvudsakliga innebörden i begreppet i den mening det används i Bryssel IIa-

förordningen, 1980 års Haagkonvention och 1996 års Haagkonvention. I dessa tre 

instrument definieras umgänge som rätten att bland annat för en begränsad tid ta barnet 

till en annan plats än den där barnet har hemvist (art 5.b 1980 års Haagkonvention, art 

3.b 1996 års Haagkonvention och art 2.10 Bryssel II-konventionen). Definitionen ger 

inte umgängesföräldrar en rätt att genomföra umgänge på en annan plats än barnets 

hemvist. Istället innebär definitionen att om det i umgängesbeslutet framgår att 

umgänget kan genomföras på annan plats än barnets hemvist så är instrumenten 

tillämpliga på det beslutet. Att definitionen är utformad på detta sätt i internationella 

bestämmelser är viktigt då barnet och umgängesföräldern i flertalet situationer kan antas 

bo i olika stater och umgänget kan antas genomföras över landgränser. För Theresa och 

Marc innebär detta att bestämmelserna i de tre instrumenten är tillämpliga i förhållande 

till deras umgängesdomar, som tillåter dem att genomföra umgänge med barnen i 

Tyskland respektive Frankrike.  

Definitionerna av umgänge är som märks ovan likalydande i Bryssel IIa-förordningen, 

1980 års Haagkonvention och 1996 års Haagkonvention. I den förklarande rapporten till 

1996 års Haagkonvention anges det att definitionen av umgänge är direkt tagen från 

1980 års Haagkonvention.
28

 Därför kan det antas att begreppet i 1996 års 

Haagkonvention ska tolkas på samma sätt som i 1980 års Haagkonvention. Definitionen 

som anges i Bryssel IIa-förordningen är den också tagen från 1980 års Haag-

konvention
29

 men den ska tolkas EU-autonomt.
30

 Man bör därför inte ta för givet att en 

tolkning av Haagkonventionerna även är en korrekt tolkning av Bryssel IIa-

förordningen.  
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 1980 års Haagkonvention, ingressen. 
28

 Lagarde, Explanatory report on the 1996 Hague Child Protection Convention p 16. 
29

 KOM (2002) 222 slutlig s 11. 
30

 Ulrich, Mankowski (red), Brussels IIbis Regulation s 347. 
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Vid skrivandet av 1996 års Haagkonvention ansåg man det viktigt att förtydliga att 

umgängesrätten inbegriper rätten att ta med barnet till en annan stat då det är denna del 

av umgängesrätten som boendeföräldrar oftast är rädda ska missbrukas,
31

 och därmed 

kan vilja stoppa. Det var således viktigt klargöra att umgängesföräldrar kan ha rätten att 

ta med sig barnet till en annan stat och att konventionen avser att även skydda denna del 

av umgängesrätten. I svensk rätt har man ibland i domslut angivit att umgänge måste 

genomföras i Sverige,
32

 men högsta domstolen har också klargjort att man inte utan 

tungt vägande skäl bör vägra den umgängesberättigade föräldern att genomföra 

umgänget i sitt hemvist.
33

 Domstolen har angivit att det kan antas vara till fördel för 

barnet likväl som för föräldern att umgänget kan genomföras i umgängesförälderns 

hemvist.
34

 För föräldern är det självklart mer praktiskt och lättare att genomföra 

umgänge i sitt eget hem. För barnet kan det antas att vara positivt att lära känna 

förälderns uppväxtmiljö och släkt. Det kan antas att det är lättare att ordna så att barnet 

får träffa sina släktingar på umgängesförälderns sida om umgänget genomföras i 

umgängesförälderns hem då det i flertalet fall kan det antas att umgängesförälderns 

familj bor i samma land som umgängesföräldern snarare än i samma land som 

boendeföräldern. En sådan kännedom kan ofta stärka gemenskapen mellan 

umgängesföräldern och barnet samt ge barnet en större trygghet i tillvaron.
35

 

Den definition av umgänge som används i 1980 års Haagkonvention och 1996 års 

Haagkonvention är inte menad att utesluta andra sätt att genomföra umgänge än att 

barnet och föräldern träffas. I den förklarande rapporten till 1996 års Haagkonvention 

klargörs att umgänge även kan innefatta andra kontakter mellan barnet och föräldern än 

att de fysiskt träffas, till exempel kontakter via telefon eller brev.
36

 Även enligt Bryssel 

IIa-förordningen kan umgänge innebära andra typer av kontakter som kontakt via 

telefon och mejl.
37

 På detta sätt är således Bryssel IIa-förordningen och Haag-

konventionerna i överensstämmelse. Umgänge kan innebära i princip vilken typ av 

kontakt som helst mellan barnet och föräldern. 
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 Practice Guide for the application for the new Brussels II Regulation, http://ec.europa.eu/civiljustice/ 
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Att definitionen för umgänge är vidare än att den endast innefattar fysiska möten mellan 

barnet och föräldern ger fler möjligheter att utforma umgänget. Theresa har till exempel 

tillerkänts umgängesrätt per telefon med sina tvillingar en gång per vecka. Med tanke på 

det förhållandevis långa avståndet som föreligger mellan Tyskland och Sverige kan  det 

antas att det är svårare att anordna möten mellan barnet och föräldern än om Theresa 

hade stannat i Sverige. Umgänge per telefon kan antas utgöra ett värdefullt komplement 

till mer traditionellt umgänge. Det ska även påpekas att umgänge per telefon, mejl och 

brev endast är exempel på sätt att genomföra umgänge. Med teknikens framsteg kan 

andra alternativ skapas. Idag skulle det till exempel kunna tänkas att föräldrar önskar 

genomföra umgänge via Skype. 

I svensk rätt har begreppet umgänge en liknande betydelse som den som angivits ovan. 

Umgänge kan bestå i att barnet och föräldern träffar varandra eller att de på annat sätt 

har kontakt med varandra (6:15 st 1 FB). Andra sätt att vara i kontakt med varandra kan 

vara genom till exempel brev eller telefonkontakt.
38

 Det klargörs dock i förarbetena att 

dessa möjligheter inte ska användas för att begränsa barnets rätt att träffa föräldern utan 

de snarare ska användas i de situationer då vanligt umgänge kan vara svårt att 

genomföra. Detta kan vara fallet till exempel när föräldrarna bor långt ifrån varandra.  

2.3 Barnets rätt eller föräldrarnas rätt? 

Som har angivits ovan tillerkänns barnet en rätt till kontakt med sina föräldrar i både 

barnkonventionen och i EU:s rättighetsstadga. Även i ett antal europeiska länder anges 

det i den materiella familjerättslagstiftningen att barn har rätt till kontakt med den 

förälder barnet inte bor med. Så är fallet i till exempel Finland och Irland.
39

 I till 

exempel Grekland och Polen har dock föräldern rätt till kontakt med barnet.
40

 En tredje 

variant som är vanlig i flera europeiska länder är att barnet likväl som föräldern barnet 

inte lever med har en rätt till kontakt med varandra. Så är fallet till exempel i Tyskland 

och Frankrike.
41

 I Europa verkar det vara vanligast att det anges att barnet har en rätt till 

umgänge med den föräldern barnet inte bor tillsammans med. 

                                                           
38

 Prop 2005/06:99 s 54 f. 
39
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Så är även fallet i svensk rätt. Att barn har kontakt med en förälder som barnet inte bor 

tillsammans har länge ansetts vara av utomordentlig betydelse och ett av barnets mest 

skyddsvärda intressen.
42

 I föräldrabalken anges det tydligt att det är barnet som har en 

rätt till umgänge med den förälder barnet inte bor tillsammans med (6:15 st 1 FB). 

Föräldern har ingen korresponderande rätt. När denna formulering lades till i lagen 

motiverades det med att umgänge i första hand är till för barnet och att det är barnets 

intresse och behov av umgänge som ska tillgodoses.
43

 En förälder har däremot ingen 

absolut rätt till umgänge och barnet har inte någon plikt att umgås med föräldern.
44

 

Även om det anges i svensk rätt att barnet har rätt till umgänge med förälder barnet inte 

bor tillsammans med så är det den föräldern som måste yrka på umgänge för att sådant 

ska fastställas (6:15a FB). Vare sig barnet eller boendeföräldern kan således yrka på att 

barnet ska ha rätt till umgänge med föräldern det inte bor med. Barnet har således ingen 

möjlighet att se till att rätten till umgänge uppfylls. 

I svensk rätt anges vidare att föräldrarna har en gemensamt plikt att tillgodose barnets 

behov av umgänge så långt som är möjligt (6:15 FB). Detta innebär bland annat att en 

boendeförälder har en  skyldighet att lämna upplysningar om barnet som kan främja 

umgänget till umgängesföräldern. Dessa uppgifter kan bestå information om barnets 

hälsa, vänner, fritidsintresse och hur det går för barnet i skolan.
45

 Boendeföräldern ska 

således främja umgänget. 

Det förekommer att den förälder barnet inte bor tillsammans med inte medverkar till 

umgänget, vilket kallas umgängesvägran. I en sådan situation kan umgänget inte tvingas 

fram då det ovan nämnda ansvaret att tillgodose umgänge inte är sanktionerat. Detta har 

motiverats med att ett framtvingat umgänge kan påverka relationen mellan barnet och 

föräldern negativt.
46

 En förälders ovilja att träffa sitt barn kan grunda sig på många olika 

omständigheter som kan innebära att framtvingat umgänge inte skulle gynna barnet. I 

lagstiftningsarbetet ansåg man vidare att det faktum att föräldrarna i lagen beläggs med 

en gemensam plikt borde ha en positiv inverkan, även om plikten inte sanktionerades. 

Även i större delen av Europa verkar situationen vara att det inte är möjligt att tvinga en 

umgängesförälder till umgänge med sitt barn. Det tycks främst motiveras med att det 
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anses osäkert om sådant umgänge skulle gagna barnet.
47

 I Portugal kan en 

umgängesförälder dock dömas att betala ut vite till barnet som kompensation om det 

umgänge som bestämts inte har följts.
48

 

Innebörden av den svenska lagstiftningen är att i Sverige anses umgänge vara en rätt 

som tillhör barnet och inte någon av föräldrarna. Umgänget ska således regleras utifrån 

barnets behov. Samtidigt kan inte barnet yrka på att umgänge ska fastställas och det 

finns ingen sanktion för rättigheten, vilket innebär att det inte är möjligt att försäkra att 

den respekteras. Det kan således ifrågasättas hur pass värdefull barnets rätt till umgänge 

egentligen är. Detta verkar vidare inte vara en helt ovanlig situation runt om i Europa. 

2.4 Reglering av umgänge 

I Sverige ska barnets bästa vara avgörande i beslut om umgänge (6:2 a FB). Vidare ska 

domstol vid beslutande av barnets bästa fästa särskilt avseende på barnets behov av god 

och nära kontakt med båda sina föräldrar. Domstol som beslutar om umgänge ska göra 

en självständig bedömning av hur umgänget ska utformas för att vara till barnets bästa, 

det finns ingen regel om i vilken omfattning umgänge bör ske.
49

 I praktiken är det dock 

vanligt att en umgängesföräldrar yrkar på umgänge med barnet vartannat veckoslut, 

varannan storhelg, vartannat skollov och viss angiven period under sommaren.
50

 

Umgänget kan då se ut på så sätt att umgängesföräldern har barnet hos sig vartannat 

veckoslut samt under julhelgen, sportlovet, midsommarhelgen och tre sammanhängande 

veckor under sommaren ett år. Året därpå får umgängesföräldern ha barnet hos sig 

vartannat veckoslut samt under nyårshelgen, påsklovet, höstlovet samt tre samman-

hängande veckor under sommaren. 

Om föräldrarna är bosatta långt ifrån varandra, till exempel i olika länder, blir 

genomförandet av sådant standardiserat umgänge dock problematiskt. Om föräldrarna är 

bosatta i olika länder innebär detta ofta dyra transporter och långa restider. Av denna 

anledning är det väldigt opraktiskt att umgänget omfattar vartannat veckoslut. Dock är 

det fortfarande möjligt att umgänget genomföras under lov och storhelger. Ett umgänge 
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som beslutats i dom ändras dock inte automatiskt för att situationen ändras på så sätt att 

barnet och föräldern bor i olika länder.  

Marcs umgänge beslutades till exempel under förhållanden när han samt dottern bodde 

nära varandra, vilket gjorde det möjligt att genomföra umgänget under två veckoslut i 

månaden. När dottern flyttar med Cecilia till Sverige kvarstår det tidigare fattade 

beslutet såvida inte någon av föräldrarna ansöker om att få umgänget ändrat. Man kan 

ifrågasätta hur pass rimligt det är för Marc att kräva att det reglerade umgänget 

genomförs. Om umgänget skulle genomföras hemma hos Marc skulle det innebära att 

dottern skulle tvingas flyga fram och tillbaka mellan Frankrike och Sverige två gånger i 

månaden. Då det tar en viss tid att ta sig till flygplatsen, vara på flygplatsen i tid, flyga 

samt ta sig hem från flygplatsen kan det antas att tiden under helgen som kan ägnas till 

umgänge inte blir så lång. Skulle umgänget utökas till att omfatta till exempel fredag till 

söndag två gånger i månaden skulle detta innebära att Marc och dottern kunde tillbringa 

mer tid tillsammans men skulle antagligen inte vara genomförbart på den grunden att 

dottern skulle missa för mycket tid i skolan. Särskilt om det handlade om ett litet barn 

vore inte ett sådant omfattande umgänge bra. Visserligen skulle ett litet barn inte missa 

skoldagar men man kan inte heller förvänta sig att ett litet barn kan resa så mycket på 

egen hand. Även för ett större barn lär det vara tröttsamt att resa så pass mycket. Jag 

skulle därför anse att ett umgänge som omfattar ungefär vartannat veckoslut inte är 

rimligt då föräldrarna bor långt ifrån varandra. Även ett beslut som innefattar umgänge 

endast ett veckoslut i månaden är orimligt. Istället kan det vara mer lämpligt att mer 

regelbundet genomföra umgänge på telefon eller liknande samt att föräldern och barnet 

träffas under storhelg och skollov. 

Theresas umgänge är i kontrast till Marcs anpassat för att genomföras mellan Sverige 

och Tyskland. Det umgänge som hon har tillerkänts är sådant som skulle kunna beslutas 

om barnet bor i Sverige och föräldern i Tyskland.
51

 Theresa har tilldömts längre 

umgängen över storhelger och skollov. Detta kan anses lämpligt då Theresa kan antas 

vilja genomföra umgänget i Tyskland. Tvillingarnas restid inkräktar då i mindre mån på 

den tid under vilken umgänget kan genomföras och parterna får ut mer av umgänget. 

Theresa har inte heller tilldelats något umgänge då hon kan träffa tvillingarna 

kontinuerligt under året så det kan gynna både barnen och henne om de träffas under en 
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längre tid när det är möjligt. Den kontinuerliga kontakten mellan Theresa och 

tvillingarna består istället i att de har kontakt per telefon en gång i veckan. Vidare har 

det angivits i domen att umgänget endast ska gälla under den förutsättning att 

tvillingarna får vara frånvarande från skolan. På detta sätt undviks att tvillingarnas 

skolgång påverkas negativt av umgängets omfattning och utformning. 
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3 Internationella instrument på området 

3.1 Inledning 

Bryssel IIa-förordningen, 1980 års Haagkonvention och 1996 års Haagkonvention är 

alla tre instrument av internationell karaktär som är tillämpliga på avgöranden om 

umgänge. Bryssel IIa-förordningen behandlar bland annat frågor om erkännande och 

verkställighet av domar i mål om föräldraansvar. Av ingressen till 1980 års 

Haagkonvention framgår att konventionen reglera frågor om återlämnande av olovligen 

bortförda och kvarhållna barn samt syftar till att säkerställa ett skydd för rätten till 

umgänge. 1996 års Haagkonvention behandlar bland annat frågor om domsrätt, lagval, 

erkännande, verkställighet och samarbete i frågor om föräldraansvar. Dessa tre 

instrument har vidare överlappande tillämplighet. De blir tillämpliga när en 

umgängesdom som meddelas i en ansluten stat önskas verkställd i en annan ansluten 

stat. Alla EU-medlemsstater är bundna att följa Bryssel IIa-förordningen, förutom 

Danmark.
52

 När det nedan talas om EU-medlemsstaterna inkluderas således inte 

Danmark. De två Haagkonventionerna har båda varit väldigt lyckade räknat i antalet 

stater som anslutit sig till dem.
53

 Alla EU-medlemsstater har ratificerat 1980 års 

Haagkonvention och alla EU-medlemsstater utom Italien har ratificerat 1996 års 

Haagkonvention.
54

 Italien har dock skrivit under 1996 års Haagkonvention.  

Därmed kan konstateras att dessa tre internationella instrument alla är tillämpliga i de 

fall då en förälder vill få en umgängesdom som beslutats i en anslutande stat respekterad 

i en annan anslutande stat. Vidare är alla instrumenten tillämpliga inom EU, förutom att 

Bryssel IIa-förordningen inte är tillämplig för Danmark och 1996 års Haagkonvention 

inte är tillämplig i Italien. Marcs umgängesdom och Theresas umgängesdom omfattas 

således båda av alla de tre instrumenten. Det kommer därmed att uppstå situationer då 

alla instrumenten skulle kunna vara tillämpliga samtidigt på samma situation. Vidare 

skiljer sig bestämmelserna i instrumenten något åt. Frågan är således vilket instrument 

som ska tillämpas framför de andra. Som kommer märkas nedan finns det en klar 

hierarki mellan Bryssel IIa-förordningen, 1980 års Haagkonvention och 1996 års Haag-

konvention. 
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3.2 Begreppet "barn" 

Som nämnts ovan behandlar instrumenten frågor om föräldraansvar och ett av deras 

syften är att skydda umgängesrätten. Då det handlar om frågor som berör barn är det 

intressant att veta vad som menas med barn i de olika instrumenten. I Haag-

konventionerna definieras detta tydligt. 1980 års Haagkonvention är tillämplig på barn 

under sexton års ålder (art 4 1980 års Haagkonvention). 1996 års Haagkonvention är 

tillämplig på barn till dess de nått arton års ålder (art 2 1996 års Haagkonvention). För 

tillämpligheten av 1996 års Haagkonvention spelar det ingen roll om lagen i barnets 

hemviststat föreskriver en tidigare myndighetsålder eller om barnet blivit myndig-

förklarat av annan anledning, till exempel gå grund av äktenskap. Om barnet skulle vara 

myndigt enligt lagen i sin hemviststat är det upp till myndigheterna i den staten att 

besluta hur mycket skydd barnet ändå kan anses behöva.
55

 

I Bryssel IIa-förordningen anges ingen åldersgräns för vem som anses vara ett barn. Av 

förordningens tillämplighet på frågor om föräldraansvar har dock antagits följa att 

förordningen är tillämplig upp till myndighetsålder.
56

 Vad som anses med barn skulle 

således avgöras i varje medlemsstats nationella lag. I praktiken gör detta inte någon 

större skillnad då myndighetsåldern i alla EU-medlemsstater är arton år. Om någon 

blivit myndigförklarad enligt nationell lag innan dess personen fyllt arton år föreligger 

inte längre något föräldraansvar i förhållande till den personen och förordningen skulle 

då inte vara tillämplig.
57

 

Den tolkningen som redogjorts för ovan skulle innebära att Bryssel IIa-förordningen 

erbjuder ett sämre skydd för barn än 1996 års Haagkonvention. 1996 års Haag-

konvention ska tillämpas på barn fram till dess de fyller arton år oavsett hur den 

nationella regleringen i barnets hemvist ser ut. Bryssel IIa-förordningen skulle dock inte 

tillämpas på barn under arton år om någon nationell reglering inom EU föreskrev om en 

myndighetsålder som understeg arton års ålder. Denna skillnad i tillämpning mellan 

instrument verkar omotiverad. Tolkningen som redogjorts för ovan kan således 

ifrågasättas. Att 1980 års Haagkonvention endast tillämpas till dess barnet fyllt sexton 

år är dock förståligt. 1980 års Haagkonvention tillämpas främst för att återföra barn som 
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olovligen bortförts eller kvarhållits. Ett barn på sexton kan antas ha en egen vilja som 

inte lätt kan ignoreras av föräldrarna eller av myndigheter eller domstolar.
58

 Ett sådant 

barn bör få ha en del i beslutet om var det ska bo. 

I Haagkonventionerna valde man att använda sig av en fast åldersgräns för att undvika 

att behöva formulera regler om enligt vilket lands lag myndighetsålder skulle 

bestämmas och detta val stötte inte på något motstånd i förhandlingarna.
59

 Haag-

konventionerna är tillämpliga i länder över hela världen och det kan hända att de länder 

där konventionerna tillämpas har vitt skilda myndighetsåldrar. Att föreskriva om en fast 

åldersgräns försäkrar således att konventionernas tillämplighet blir mer förutsägbar.   

I Sverige är myndighetsålder arton år, vilket innebär att Bryssel IIa-förordningen är 

tillämplig i förhållande till barn som har hemvist i Sverige fram till dess de når arton års 

ålder. Detta innebär att Bryssel IIa-förordningen och 1996 års Haagkonvention båda är 

tillämpliga upp till samma ålder i Sverige, medan 1980 års Haagkonvention endast är 

tillämplig fram till dess barnet fyller sexton år. Både Marc eller Theresas barn är dock 

under sexton års ålder, vilket innebär att inget av instrumenten inte kan tillämpas på 

grund av åldersbestämmelserna. 

3.3 Konkurrande tillämplighetsbestämmelser 

3.3.1 1980 års Haagkonvention 

1980 års Haagkonvention är det instrument av de tre som tillkom först. Av art 34 i 1980 

års Haagkonventionen framgår att konventionen inte ska inkräkta på tillämpningen av 

andra internationella fördrag som syftar till att rätten till umgänge ska kunna 

genomföras eller syftar till att barn som olovligen bortförts eller kvarhållits kan 

återlämnas. Av Bryssel IIa-förordningen framgår vidare att förordningen ska tillämpas 

framför 1980 års Haagkonvention (art 60.e Bryssel IIa-förordningen). Bryssel IIa-

förordningen ska således tillämpas framför 1980 års Haagkonvention. 

I 1996 års Haagkonvention anges däremot att konventionen inte ska påverka 

tillämpningen av 1980 års Haagkonvention (art 50 1996 års Haagkonvention). 1996 års 

Haagkonvention ska dock tillämpas framför 1980 års Haagkonvention om 1996 års 
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Haagkonvention är bättre lämpad att säkra ett barns återförande eller organisera 

umgängesrätt.
60

 Då 1980 års Haagkonvention inte reglerar särskilt tydligt hur man ska 

försäkra att umgängesrätten respekteras kan det antas att i situationer som rör 

umgängesrätt bör 1996 års Haagkonvention bättre kunna organisera dess genomförande. 

1996 års Haagkonvention ska därför tillämpas utan hinder av 1980 års Haagkonvention 

i frågor om umgängesrätt. 1980 års Haagkonvention ska dock tillämpas framför 1996 

års Haagkonvention i situationer då ett barn olovligen bortförts eller kvarhållits, då 1980 

års Haagkonvention erbjuder en mer effektiv reglering rörande återlämnande av barn i 

sådana fall. Det bör vara på detta sätt som art 50 i 1996 års Haagkonvention ska tolkas.  

Slutsatsen är att bestämmelserna Bryssel IIa-förordningen och 1996 års Haagkonvention 

ska tillämpas istället för bestämmelserna i 1980 års Haagkonvention i umgängesrätts-

frågor. Som kommer märkas nedan föreskriver 1980 års Haagkonvention inte tydligt 

vad som krävs av konventionsstaterna för att säkra umgängesrätten, utan uppställer 

snarare ett mål som de fördragsslutande staterna bör sträva mot.
61

 Detta innebär dock 

inte att 1980 års Haagkonvention helt saknar betydelse i umgängesfrågor. Det finns ett 

antal stater som inte är anslutna till Bryssel IIa-förordningen eller 1996 års 

Haagkonvention men som är anslutna till 1980 års Haagkonvention. Kanada är till 

exempel ansluten till 1980 års Haagkonvention men inte till 1996 års Haagkonvention.
62

 

Om någon önskade genomföra umgänge i Sverige baserat på en kanadensisk dom eller 

genomföra umgänge i Kanada baserat på en svensk dom skulle 1980 års Haag-

konvention således vara tillämplig. 

3.3.2 Bryssel IIa-förordningen och 1996 års Haagkonvention  

1996 års Haagkonvention och det instrument som senare ledde till Bryssel IIa-

förordningen utarbetades ungefär samtidigt.
63

 1996 års Haagkonvention och Bryssel IIa-

förordningen har, som kommer märkas nedan, tillämpningsområden som överlappar till 
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stor del. Båda instrumenten behandlar hur avgörande om umgänge ska erkännas och 

verkställas i anslutna länder och båda instrumenten omfattar EU-medlemsstaterna.
64

 

I 1996 års Haagkonvention anges att konventionen inte inverkar på möjligheten att för 

en eller flera fördragsslutande stater ingå överenskommelser som innehåller 

bestämmelser om frågor som regleras i konventionen, om dessa bestämmelser avser 

barn som har hemvist i någon av de stater som ingår överenskommelsen (art 52.2 1996 

års Haagkonvention). Denna bestämmelse infördes speciellt med hänsyn till EU-

medlemsstaterna som uttryckte en önskan om att ingå i en överenskommelse liknande 

1996 års Haagkonvention men med tillämpning på barn med hemvist i en EU-

medlemsstat.
65

 Överenskommelsen som åsyftades kom till slut att kallas Bryssel IIa-

förordningen. I Bryssel IIa-förordningen anges vidare att förordningen är tillämplig 

istället för 1996 års Haagkonvention när barnet har hemvist inom en stat som tillämpar 

Bryssel IIa-förordningen eller när det är frågan om en dom som har meddelats i en stat 

som tillämpar Bryssel IIa-förordningen och ska erkännas eller verkställas i en annan stat 

som tillämpar Bryssel IIa-förordningen, även om barnet inte har hemvist i en 

fördragsslutande stat (art. 61 Bryssel IIa-förordningen). Då alla EU-medlemsstater utom 

Danmark tillämpar Bryssel IIa-förordningen innebär detta att Bryssel IIa-förordningen 

ska tillämpas istället för 1996 års Haagkonvention inom alla EU-medlemsstater utom 

Danmark. 1996 års Haagkonvention ska dock tillämpas i de delar som den reglerar 

frågor som inte också behandlas i Bryssel IIa-förordningen (art 62 Bryssel IIa-

förordningen). Detta innebär i princip att lagvalsbestämmelserna i 1996 års Haag-

konvention är de enda av konventionens bestämmelser som ska tillämpas inom EU.  

Arbetet med att ta fram 1996 års Haagkonvention och Bryssel IIa-förordningen skedde 

samtidigt och under förhandlingarna av 1996 års Haagkonvention var man konstant mån 

om att instrumenten skulle överensstämma.
66

 Det kan antas att art 52.2 i 1996 års 

Haagkonvention kom till för att möjliggöra att EU-medlemsstaterna skulle vilja ansluta 

sig till konventionen. Art 61 i Bryssel IIa-förordningen har skrivits så att den ska 

överensstämma med art 52.2 i 1996 års Haagkonvention.
67
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Detta får konsekvensen att Marcs umgängesdom kommer att erkännas och verkställas i 

enlighet med Bryssel IIa-förordningen i Sverige och inte i enlighet med 1996 års 

Haagkonvention. Hur detta går till kommer att behandlas under avsnitt 4.2. 1996 års 

Haagkonvention har dock ett bredare geografiskt tillämpningsområde än Bryssel IIa-

förordningen. Bryssel IIa-förordningen tillämpas endast inom EU medan stater världen 

över har ratificerat 1996 års Haagkonvention. Skulle Marcs och Cecilias situation ha 

band till exempelvis Australien, genom att Marc istället var australiensk medborgare 

och Cecilia hade mött honom under ett utbyte i Sidney, skulle 1996 års Haagkonvention 

vara tillämplig. Australien har ratificerat 1996 års Haagkonvention likväl som 1980 års 

Haagkonvention.
68

 1996 års Haagkonvention kan således fortfarande vara till hjälp för 

de som önskar få svenska domar verkställda utomlands eller de som önskar få utländska 

domar verkställda i Sverige. 
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4 Bryssel IIa-förordningen 

4.1 Inledning 

4.1.1 Förordningens tillkomst 

Arbetet med att skapa Bryssel IIa-förordningen började i och med antagandet av 

konventionen av den 28 maj 1998 om domstols behörighet och om erkännande och 

verkställighet av domar i äktenskapsmål, den så kallade Bryssel II-konventionen.
69

 

Konventionen antogs år 1998. Den hann dock inte träda i kraft för året därpå trädde 

Amsterdamfördraget i kraft vilket gjorde det möjligt för EU att anta direktiv och 

förordningar på civilrättens område.
70

 EU-kommissionen föreslog därför att Bryssel II-

konventionen skulle ersättas med en förordning, förordning nr 1347/2000 av den 29 maj 

2000 om domstolsbehörighet, erkännande och verkställighet av domar i äktenskapsmål 

och mål om föräldraansvar för makars gemensamma barn som meddelats i samband 

med äktenskapsmål, eller Bryssel II-förordningen.
71

 Denna förordning var i det 

närmaste likalydande med den tidigare konventionen. Det får antas att EU hellre ville att 

frågorna reglerades i en förordningen än i en konvention för att EU:s förordningar är 

direkt tillämpliga i unionens medlemsstater, vilket inte är fallet för konventioner. 

Europeiska rådet i Tammerfors år 1999 konstaterade att principen om ömsesidigt 

erkännande av rättsliga avgöranden är en av grundstenarna för att skapa ett verkligt 

rättsligt område och betonade att umgängesrätten är en prioriterad fråga inom familje-

rätten.
72

 Detta ledde till att Frankrike under sommaren år 2000 lade fram ett förslag med 

målet att skapa en förordning som behandlade ömsesidig verkställighet av just domar i 

mål om umgängesrätt med samband till de äktenskapsmål som behandlades i Bryssel II-

förordningen.
73

 Frankrikes initiativ syftade till att skapa ett effektivt system som skulle 

skydda genomförandet av umgänge. För detta ansåg man att det krävdes att 

umgängesdomar skulle kunna verkställas i andra medlemsstater utan att de behövde 

godkännas i verkställighetsstaten. Frankrikes förslag skulle endast omfatta umgänges-
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domar som beslutades i samband med skilsmässa. Kommissionen föreslog dock att 

förordningen skulle omfatta alla frågor om föräldraansvar.
74

 Dessa två förslag slog så 

småningom samman med den existerande Bryssel II-förordningen och skapade Bryssel 

IIa-förordningen, vilken antogs år 2003.
75

 Bryssel II-förordningen upphävdes i samband 

med detta.
76

 Bryssel IIa-förordningen är som en EU-förordning direkt tillämplig i 

Sverige.
77

 Bryssel IIa-förordningen kompletteras vidare i Sverige med lag (2008:450) 

om kompletterande bestämmelser till Bryssel II-förordningen (lag om Bryssel IIa-

förordningen). 

Bryssel IIa-förordningen skiljer sig från den tidigare Bryssel II-förordningen på två sätt. 

Dels är Bryssel IIa-förordningen tillämplig på alla mål om föräldraansvar oberoende av 

eventuell anknytning till äktenskapsmål.
78

 Dels krävs enligt Bryssel IIa-förordningen 

inget exekvaturförfarande för verkställighet av vissa domar, såsom umgängesdomar.
79

 

Bryssel II-förordningen var endast tillämplig på frågor om föräldraansvar om barnets 

föräldrar var gifta och frågan om föräldraansvar togs upp i samband med äktenskaps-

skillnad.
80

 En sådan ordning får dock anses vara förlegad då många barn föds utom 

äktenskapet samt att föräldraansvarfrågor kan bli aktuella på nytt många år efter 

skilsmässodom meddelats. Begränsningen i Bryssel II-förordningen ansågs vidare 

olämplig då den inte försäkrade att alla barn behandlas lika.
81

 Att denna begränsning 

inte finns med i Bryssel IIa-förordningen innebär att förordningen är lika tillämplig i 

fröhållande till Theresa som till Marc, trots att Marc varit gift med barnens andra 

förälder och umgängesdomen meddelades i samband med äktenskapets uppbrott medan 

Theresa och Daniel aldrig har varit gifta med varandra. 

4.1.2 Förordningens syfte 

Av ingressen till Bryssel IIa-förordningen framgår att EU har som mål att upprätta ett 

område med frihet, säkerhet och rättvisa.
82

 Inom detta område ska fri rörlighet för 

personer garanteras och unionen ska bland annat besluta om de åtgärder rörande 
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civilrättsligt samarbete som krävs för att försäkra att den inre marknaden fungerar väl. 

Av ingressen till Bryssel IIa-förordningen framgår vidare att erkännande och 

verkställighet av domar som meddelats i en annan medlemsstat bör bygga på principen 

om ömsesidigt förtroende med konsekvensen att det endast bör finnas ett fåtal skäl för 

att vägra erkännande.
83

 Vidare ansåg Europeiska rådet i Tammerfors att avgöranden i 

familjerättsliga tvister borde "erkännas automatiskt i hela unionen utan några 

mellanliggande förfaranden eller grunder för att vägra verkställighet" och detta borde 

gälla umgängesdomar och domar om återlämnande av olovligen bortförda eller 

kvarhållna barn.
84

 Umgängesrätten gavs prioritet inom det rättsliga samarbetet eftersom 

det ansågs behövas för att tillmötesgå ett verkligt socialt behov.
85

 Då människor i allt 

större utsträckning flyttar mellan olika EU-medlemsstater och familjer splittras över 

landgränser ansåg man att det behövdes en reglering som försäkrar att barn kan 

upprätthålla relationer med sina föräldrar även om de bor i andra länder. 

Slutligen framgår det av ingressen att Bryssel IIa-förordningen står i överensstämmelse 

med EU:s rättighetsstadga och att förordningen särskilt syftar till att säkerställa respekt 

för barnets grundläggande rättigheter i enlighet med art 24 i EU:s rättighetsstadga.
86

 Att 

detta varit ett viktigt syfte med förordningen framgår av att det direkt i ingressen 

konstateras att erkännande och verkställighet av umgängesdomar behandlas annorlunda 

än erkännande och verkställighet av andra avgöranden om föräldraansvar.
87

 Det anges i 

ingressen att just avgöranden om umgängesrätt ska erkännas utan att det går att invända 

mot detta och verkställas utan att något förfarande krävs.
88

 Umgängesdomar pekas 

sålunda ut som avgöranden som mer skyndsamt och enklare ska kunna erkännas och 

verkställas i andra länder. Umgängesdomar ges en särskild, mer förmånlig ställning i 

förordningen. Det bör även noteras att fler av ingresspunkterna fokuserar på vilken 

betydelse förordningens regler har för barn.
89

 Barn får således anses stå i fokus i 

förordningen. 
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4.2 Erkännande och verkställighet av umgängesdomar 

Enligt art 41 i Bryssel IIa-förordningen ska en dom om umgänge som meddelats i en 

medlemsstat erkännas i alla andra medlemsstater utan att något särskilt förfarande 

behöver företas. Vidare ska en sådan dom som försetts med intyg erkännas i en annan 

medlemsstat utan att det är möjligt att invända mot erkännandet. Detta skiljer 

umgängesdomar från andra domar om föräldraansvar.
90

 Erkännande av andra domar om 

föräldraansvar än umgängesdomar kan vägras på ett antal grunder som anges i art 23 i 

Bryssel IIa-förordningen. Det är således möjligt att invända mot att dessa domar ska 

erkännas. Vidare krävs det för att andra domar om föräldraansvar som inte rör umgänge 

ska kunna verkställas i andra medlemsstater att domen förklaras verkställbar i den andra 

staten på ansökan av en part (art 28 Bryssel IIa-förordningen). För att andra domar om 

föräldraansvar ska kunna verkställas i en annan medlemsstat krävs således ett 

exekvaturförfarande i verkställighetsstaten innan verkställighet kan ske.  

Det normala förfarande för att få en dom erkänd eller verkställd i en annan medlemsstat 

är så klart mer komplicerat och tidsödande än den avsaknaden av sådant förfarande som 

finns för umgängesavgöranden.
91

 Detta får anses visa på att EU har funnit det viktigt att 

föräldrar ska kunna lita på att deras möjligheter att träffa sina barn inte påverkas 

negativt av att någon förälder utnyttjar sin fria rörlighet och flyttar till en annan EU-

medlemsstat. En EU-medborgare ska inte lida rättsförlust av att röra sig inom EU. 

Denna ordning innebär även att Cecilia inte kan förhindra att den franska domen om 

umgänge erkänns och verkställs i Sverige. 

För att en umgängesdom ska kunna verkställas i en annan stat än ursprungsstaten krävs 

att domen är verkställbar i ursprungsstaten (art 41.1 Bryssel IIa-förordningen). 

Ursprungsdomstolen kan dock förklara en dom verkställbar trots att nationell lag inte 

föreskriver att en dom om beviljat umgänge alltid ska vara verkställbar utan hinder av 

att den överklagas (art 41.1 st 2 Bryssel IIa-förordningen).  

För att en dom om umgänge ska erkännas utan att det finns någon möjlighet att invända 

mot erkännandet samt vara verkställbar i en annan medlemsstat utan verkställbarhets-

förklaring krävs att domen har försetts med ett i förordningen reglerat intyg. 
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Ursprungsdomstolen ska endast utfärda ett intyg om förutsättningarna i art 41.2 i 

Bryssel IIa-förordningen är uppfyllda. Om domen beslutats i någon parts utevaro och 

stämningsansökan eller motsvarande handling inte har delgivits den uteblivne personen 

i tillräckligt god tid att denne hunnit förbereda sitt svaromål ska intyg inte utfärdas, 

såvida inte parten otvetydigt godtagit domen (art 41.2.a Bryssel IIa-förordningen). 

Vidare måste alla berörda parter fått möjlighet att yttra sig, liksom barnet, om det är inte 

är olämpligt med hänsyn till barnet ålder eller mognad (art 41.2.b och c Bryssel IIa-

förordningen). Om inte dess kriterier är uppfyllda får inget intyg utfärdas.
92

 

Intyget ska utfärdas i enlighet med standardformulär III, som finns bifogat till 

förordningen, och skrivas på samma språk som domen (art 41.2 Bryssel IIa-

förordningen). Intyget ska innehålla ett antal uppgifter om parterna, barnet, 

ursprungsdomstolen samt en försäkran att kriterierna i art 41.2 i Bryssel IIa-

förordningen uppfyllts. Vidare ska intyget innehålla uppgifter om praktiska 

arrangemang för genomförandet av umgänget. Dessa uppgifter avser tid och plats för 

umgängets genomförande, om det föreligger boendeföräldern eller umgängesföräldern 

några särskild skyldigheter samt eventuell begränsningar i genomförandet av 

umgänget.
93

 Om intyget inte innehåller några, eller endast otillräckliga, uppgifter om de 

praktiska arrangemangen för genomförandet av umgänget kan det vara svårt att 

verkställa umgänget.
94

 Domstolen i verkställighetsstaten har därför behörighet att i en 

sådan situation bestämma om nödvändiga praktiska arrangemang under förutsättning att 

de väsentliga inslagen i domen respekteras (art 48 Bryssel IIa-förordningen). Intyget ska 

inte få några rättsverkningar utöver vad som följer av den ursprungliga domens 

verkställbarhet (art 44 Bryssel IIa-förordningen).  

Om det redan när domen meddelas står klart att situationen domen behandlar är av 

gränsöverskridande art ska domaren på eget initiativ utfärda ett intyg (art 41.3 Bryssel 

IIa-förordningen). Om situationen först efter domen meddelande blir gräns-
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överskridande ska intyg utfärdas på begäran av en part. Om barnet och 

umgängesföräldern redan bor i olika medlemsstater när domen meddelas, eller om 

någon av föräldrarna planerar en flytt så att en sådan situation kommer att uppstå, får 

situationen anses vara av sådant slag att ett intyg automatiskt bör utfärdas.
95

 Intyget ska 

utfärdas i samband med att domen blir verkställbar och intyg ska även utfärdas för 

intermistiska beslut.
96

 Om det vid tidpunkten då domen meddelas inte finns något som 

tyder på att umgänget kommer att genomföras över landgränser behöver inte domaren 

utfärda något intyg. Om det dock är så att omständigheterna i fallet tyder på att det finns 

en faktisk eller potentiell risk att umgängesrätten kommer att genomföras över 

landgränser kan domaren anse det vara god sedvana att utfärda intyget.
97

 En sådan 

situation skulle kunna föreligga när föräldrarna är av olika nationalitet. I en situation 

som Theresas, då det står klart att hon snart kommer att flytta till en annan stat och att 

umgänget således kommer att genomföras över landgränser, bör intyget utfärdas 

tillsammans med domen. Skulle Marc inte få ett intyg utfärdat tillsammans med domen 

bör han så snart Cecilia meddelar att hon önskar flytta med dottern till Sverige be 

domaren som beslutade om umgänget att utfärda ett sådant intyg. Utan intyg är det inte 

möjligt att få en dom erkänd eller verkställd enligt det enklare förfarandet i art 41 i 

Bryssel IIa-förordningen. Det bör påpekas att det inte är möjligt att överklaga 

utfärdandet av ett intyg (art 43.1 Bryssel IIa-förordningen). Om ett avgörande har 

försetts med ett intyg kan domstolen i den verkställande staten endast konstatera att 

avgörandet är verkställbart.
98

 Det är således inte möjligt för Cecilia att försöka hindra 

Marcs umgängesdom från att verkställas utan exekvaturförfarande genom att hävda att 

intyget inte borde ha utfärdats. Om Cecilia anser att någon uppgift angivits felaktig i 

intyget kan hon dock be om att intyget ska rättas (art 43.2 Bryssel IIa-förordningen). 

Rättelse sker då enligt ursprungsstatens lag. 

Den part som önskar få en umgängesdom verkställd ska lämna in en kopia av domen 

som önskas verkställas samt ett intyg (art 45.1 Bryssel IIa-förordningen). Kopians 

äkthet ska bestyrkas. Punkt 12 i intyget som handlar om praktiska arrangemang för 

genomförandet av umgänget ska vara översatt (art 45.2 Bryssel IIa-förordningen), det är 

den enda del av intyget som behöver översättas. Översättningen ska göras till det 
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officiella språket i den verksställande medlemsstaten eller till något annat språk som den 

verkställande medlemsstaten uttryckligen godtar (art 45.2 Bryssel IIa-förordningen). 

Ansökan om verkställighet görs vid domstol i verkställighetsstaten. Marcs dotter är 

bosatt i Sverige. Det är sålunda i Sverige som verkställighet ska ske och till svensk 

domstol som dom och intyg ska lämnas in, med svensk översättning. Det utländska 

avgörandet ska vidare verkställas i enlighet med 21 kap FB (4 § lag om Bryssel IIa-

förordningen). Ansökan om verkställighet ska i Marcs fall därför ges in till domstolen i 

barnets hemvist i Sverige (21:1 FB). 

Det bör slutligen noteras att en förälder om den så önskar kan välja att använda sig av 

det vanliga förfarandet för att få en dom erkänd och verkställd (art 40.2 Bryssel IIa-

förordningen). Detta skulle innebära att det var möjligt för motparten att invända mot 

erkännandet på grund av någon av vägransgrunderna i art 23 (art 21 Bryssel IIa-

förordningen) och att det skulle krävas en verkställbarhetsförklaring för att få domen 

verkställd (art 28 Bryssel IIa-förordningen). Då detta förfarande kan antas ta längre tid 

och således vara mer kostsamt finns det dock ingen anledning att anta att Marc skulle 

vara intresserad av denna möjlighet och den kommer därför inte att utvecklas närmare 

här. Det kan dock nämnas att det vanliga förfarandet för att få en dom om 

föräldraansvar erkänd och verkställd i en annan EU-medlemsstat liknar förfarandet för 

att i enlighet med 1996 års Haagkonvention få en dom om umgänge erkänd och 

verkställd i en annan konventionsstat. Hur erkännande och verkställighet behandlas i 

1996 års Haagkonvention kommer att diskuteras i avsnitt 6.2. 

4.3 Verkställighetens genomförande 

Det ovan sagda fastställer under vilka omständigheter domar ska verkställas i andra 

medlemsstater men inte hur verkställandet ska gå till. Av art 47 i Bryssel IIa-

förordningen framgår att verkställighetsförfarandet ska regleras enligt lagen i den 

verkställande medlemsstaten samt att en annan medlemsstatsdom ska verkställas på 

samma villkor som om den hade meddelats i den verkställande medlemsstaten. 

Samtidigt anger art 26 i Bryssel IIa-förordningen att den ursprungliga domen inte får 

omprövas i sak. Dessa två artiklar kan anses något motsägelsefulla.  

I Sverige verkställs nämligen svenska umgängesdomar i enligt med 21 kap FB. I 21 kap 

FB anges bland annat att barnets bästa ska komma i främsta rummet vid verkställighet 

av beslut om umgänge och att hänsyn ska tas till barnets vilja med beaktande av barnets 
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ålder och mognad (21:1 st 1 FB). Vidare får verkställighet inte ske mot barnets vilja om 

det nått en sådan ålder och mognad att dess vilja bör beaktas, utom då rätten finner det 

nödvändigt med hänsyn till barnets bästa (21:5 FB). Rätten ska också vägra 

verkställighet om det är uppenbart att verkställigheten är oförenlig med barnets bästa 

(21:6 FB). Dessa bestämmelser innebär att när umgängesföräldern yrkar på 

verkställighet av en svensk umgängesdom kan den svenska domstolen besluta att 

umgängesdomen inte ska verkställas. I Sverige antog man i lagstiftningsarbetet
99

 likväl 

som i doktrin
100

 att detta även gällde vid verkställighet av umgängesavgörande som 

meddelats i en annan EU-medlemsstat. En sådan ordning skulle i princip innebära att 

umgängesdomen kan omprövas när umgängesföräldern yrkar på verkställighet i 

Sverige. 

EU-domstolen gjorde dock en annan tolkning av art 47 i Bryssel IIa-förordningen än 

den som framförts i den svenska doktrin och lagstiftningsarbetet. Frågan om hur art 47 i 

Bryssel IIa-förordningen skulle tolkas kom att behandlades i Povse-målet.
101

 Doris 

Povse och Mauro Alpago var ett par som bodde tillsammans i Italien med sin 

gemensamma dotter om vilken båda föräldrarna hade vårdnad.
102

 Föräldrarna avslutade 

sitt förhållande och mamman lämnade den gemensamma bostaden tillsammans med 

dottern. Italiensk domstol fattade på yrkande av pappan det interimistiska beslutet att 

mamman inte fick lämna landet tillsammans med dottern. Mamman lämnade dock 

Italien och tog med sig dottern till Österrike. Pappan ansökte någon tid senare vid 

österrikisk domstol om att dottern skulle återlämnas till Italien. Därefter beslutade den 

italienska domstolen att beslutet om att mamman inte fick lämna Italien tillsammans 

med dotter skulle upphöra och att föräldrarna interimistiskt skulle tillerkännas 

gemensam vårdnad om dottern. I samma beslut tillerkändes fadern ett visst umgänge 

med dottern men trots detta tillät mamman endast minimalt umgänge mellan dottern och 

pappan. Pappans ansökan till domstol i Österrike om att dottern skulle återlämnas till 

Italien avslogs sedermera med hänvisning till att det förelåg allvarlig risk för att flickans 

psykiska hälsa skulle skadas. Pappan ansökte då vid italiensk domstol om att dottern 
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skulle återlämnas till Italien och yrkandet beviljades så småningom. Den italienska 

domstolen försåg domen med ett intyg. Domar om umgänge och domar om 

återlämnande av olovligen bortförda och kvarhållna barn är de två typer av domar som 

kan förses med intyg och därmed verkställas utan exekvaturförfarande.
103

 När pappan 

ansökte om verkställighet av beslutet i Österrike vägrades sådan igen med hänvisning 

till att det skulle innebära en allvarlig risk för att flickans psykiska hälsa skulle skadas. 

Domen överklagades av pappan och ändrades i andra instans för att sedan överklagas av 

mamman. Tredje instansen valde att ställa vissa tolkningsfrågor till EU-domstolen, 

bland annat om det var möjligt att vägra verkställighet av en dom försedd med ett intyg 

i enligt med art 42 i Bryssel IIa-förordningen om omständigheterna ändrats sedan 

domen meddelats så att verkställigheten skulle innebära att barnets bästa allvarligt 

äventyrades.
104

  

EU-domstolen konstaterade att formulering i art 47 i Bryssel IIa-förordningen, att en 

dom som meddelats i en annan medlemsstat ska verkställas på samma villkor som om 

den meddelats i den verkställande staten, måste tolkas strikt.
105

 Artikeln avser endast 

formerna för hur verkställandet bör ske och kan aldrig utgöra grund för att angripa 

domen i sak. Domstolen i den verkställande staten kunde alltså inte vägra verkställighet. 

Vidare angav EU-domstolen att huruvida det uppstått en väsentlig förändring av 

omständigheterna som kan påverka barnets bästa är en del av sakfrågan och ska således 

avgöras av den domstol som är behörig att pröva om barnet ska återlämnas, vilket i det 

här fallet var den italienska domstolen.
106

  

Slutsatsen av detta är för svensk del att delar av 21 kap FB inte aktualiseras vid 

verkställighet av domar om återlämnande av olovligen bortförda eller kvarhållna barn 

som meddelats i en annan EU-medlemsstat. Detsamma har ansetts gälla för 

umgängesdomar som meddelats i en annan medlemsstat,
107

 då art 41 i Bryssel IIa-

förordningen och art 42 i Bryssel IIa-förordningen innehåller samma förfarande för 

erkännande och verkställighet. Den motivering som EU-domstolen presenterade tyder 

vidare på att verkställighet av andra vårdnadsavgöranden som erkänts enligt art 21 i 

Bryssel IIa-förordningen och de därefter följande artiklarna även bör omfattas av denna 
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reglering. Detta innebär att det inte är möjligt att ompröva en dom som meddelats i en 

annan stat innan den verkställs. Detta är särskilt intressant att beakta angående Marcs 

umgängesdom då den föreskriver ett väldigt omfattande umgänge. Vidare innebär detta 

att Marcs franska umgängesdom behandlas mer fördelaktigt än Theresas svenska 

umgängesdom. Vid verkställighet av det svenska avgörandet är hela 21 kap FB 

tillämpligt, vilket innebär att domstolen kan besluta att umgänget inte ska verkställas 

med hänsyn till barnets bästa eller barnets vilja. 

Formerna för verkställigheten av en dom ska dock beslutas enligt den nationella lagen i 

den verkställande staten. I Sverige ser regleringen ut på följande sätt. När domstolen 

beslutar om verkställighet får den även förelägga boendeföräldern att lämna ut barnet 

för umgänge vid äventyr av vite eller besluta att barnet ska hämtas genom polisens 

försorg (21:3 FB). Om det är frågan om verkställighet av umgänge får domstolen endast 

besluta om hämtning av barnet om den bedömer att verkställighet annars inte kan ske 

och barnet har ett särskilt starkt behov av umgänge med föräldern. Detta innebär att 

hämtning för att genomföra umgänge endast får förekomma i undantagsfall.
108

 Det 

huvudsakliga påtryckningsmedlet för att säkerställa att umgänge kan genomföras är 

vite. Vitet ska bestämmas till ett belopp som med hänsyn till adressatens ekonomiska 

förhållanden och omständigheterna i övrigt kan antas förmå denna att följa 

verkställighetsbeslutet.
109

 När vite ska föreläggas som ett påtryckningsmedel för att 

säkerställa umgänge kan vitet föreläggas löpande för en tid framåt.
110

 Detta innebär att 

det redan i det ursprungliga vitesföreläggandet anges att ett visst belopp ska förfalla till 

betalning varje gång föreläggandet inte efterföljs.
111

 I Marcs fall skulle detta betyda att 

Cecilia var tvungen att betala ett vitesbelopp vid varje tillfälle som Marc tillerkänts 

umgänge men inte kunnat genomföra detta umgänge. Även beslut om andra typer av 

umgänge än genom direkt kontakt omfattas av verkställighetsbestämmelserna i 21 kap 

FB.
112 

Därmed är det mest troligt att när Marc och Theresa ansöker om verkställighet av 

umgänge kommer vite att användas som påtryckningsmedel. Om domstolen istället 

skulle besluta om hämtning av barnet torde det förvisso vara möjligt att hämta barnet på 
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svenskt territorium och låta en myndighetsperson eskortera barnet till umgänges-

föräldern i utlandet. En vanligare lösning torde dock vara att umgängesföräldern 

kommer till Sverige och möter barnet någonstans i Sverige för att sedan tillsammans 

med barnet resa till umgängesförälderns hemvist. Det kan också påpekas att man enligt 

21 kap FB kan genomföra påtryckningar mot en förälder så att denne lämnar ut barnet 

för umgänge men det är inte möjligt att tvinga en boendeförälder att följa med barnet 

och lämna det för umgänge. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



41 

 

5 1980 års Haagkonvention 

5.1 Inledning 

Av ingressen till 1980 års Haagkonvention framgår att de fördragsslutande staterna 

undertecknat konventionen i övertygelsen att barnets bästa är av största betydelse i 

vårdnadsfrågor. Konventionen har vidare till syfte att fastställa ett förfarande som 

säkerställer skydd för rätten till umgänge. Av konventionens första artikel framgår 

vidare att ett ändamål med konventionen är att tillförsäkra att rätten till umgänge som 

beslutats i en konventionsstat även respekteras i andra fördragsslutande stater. När 

konventionen skrevs övervägde man möjligheten att inkludera bestämmelser om 

erkännande och verkställighet av vårdnadsavgöranden.
113

 Man lyckades dock inte 

komma fram till vilket kriterium som skulle behöva uppfyllas för att en dom som 

meddelats i en fördragsslutande stat skulle erkännas i en annan fördragsslutande stat. 

Frågan kom därför inte att regleras i konventionen. 

Konventionen har även ett annat syfte, vilket består i återföra barn som olovligen 

bortförts eller olovligen kvarhållits i en annan fördragsslutande stat. Det finns ingen 

hierarkisk rangordning mellan dessa två syften.
114

 En betydligt större del av 

konventionen ägnas dock åt frågor som rör olovligt bortförande och olovligt 

kvarhållande av barn än åt frågor som rör umgänge. De artiklar som behandlar olovligt 

bortförande och kvarhållande av barn är också betydligt mer utförligt skrivna och 

ålägger konventionsstaterna tydligare förpliktelser.  

Av konventionens ordalydelse framstår önskan att skydda umgängesrätten som ett 

självständigt mål men i den förklarande rapporten till 1980 års Haagkonvention uttrycks 

det att detta syfte egentligen är kopplat till målet som rör återlämnandet av olovligen 

bortförda eller kvarhållna barn.
115

 De båda syftena kan ses som ett mål. Bestämmelserna 

om återförande av barn finns till för att hantera situationer då barn olovligt bortförts 

eller kvarhållits medan bestämmelserna som handlar om att respektera umgängesrätt 

finns till för att förebygga att barn olovligen bortförs eller kvarhålls. Om föräldrar kan 

utgå från att alla stater respekterar överenskommelser om umgänge som har träffats i en 
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annan fördragsslutande stat bör detta minska antalet föräldrar som olovligen bortför 

eller kvarhåller sina barn.
116

 

Sverige tog en aktiv del i arbetet att utforma 1980 års Haagkonvention.
117

 Konventionen 

har transformerats till svensk lag genom lag (1989:14) om erkännande och 

verkställighet av utländska vårdnadsavgöranden m.m. och om överflyttning av barn 

(IVL). Konventionen är således inte direkt tillämplig i Sverige utan gäller på det sätt 

den införlivats i IVL.
118

 Ur svenskt perspektiv är det intressant att uppmärksamma att 

det i IVL inte finns någon paragraf som uttryckligen behandlar umgängesrätt på det sätt 

som det finns i 1980 års Haagkonvention.  

Som konstaterats ovan under avsnitt 3.3 ska både Bryssel IIa-förordningen och 1996 års 

Haagkonvention tillämpas framför 1980 års Haagkonvention. Detta innebär dock inte 

att 1980 års Haagkonvention helt saknar tillämpningsområde. Det finns stater som är 

anslutna till 1980 års Haagkonvention men inte till Bryssel IIa-förordningen eller 1996 

års Haagkonvention. En sådan stat är Kanada.
119

 Om det uppstår en situation då en 

förälder önskar genomföra umgänge i Sverige baserat på en kanadensisk dom eller 

genomföra umgänge i Kanada baserat på en svensk dom är 1980 års Haagkonvention 

tillämplig. 

5.2 Konventionens skydd för genomförande av beslutat umgänge 

De stater som är anslutna till 1980 års Haagkonvention har åtagit sig att vidta alla 

lämpliga åtgärder för att säkerställa att ändamålen med konventionen uppfylls samt har 

åtagit sig att använda de snabbast tillgängliga förfarandena i detta syfte (art 2 1980 års 

Haagkonvention). Konventionen ålägger dock inte de fördragsslutande staterna en plikt 

att uppnå ett visst resultat utan kräver endast att staterna ska adoptera en attityd som kan 

leda till det resultat som anges i art 2 i 1980 års Haagkonvention.
120

 Enligt konventionen 

ska en centralmyndighet utses i varje fördragsslutande stat (art 6 1980 års Haag-

konvention) och centralmyndigheterna ska samarbeta med varandra för att uppnå målen 
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som anges i konventionen (art 7 1980 års Haagkonvention). I Sverige är den utsedda 

centralmyndigheten utrikesdepartementet.
121

 

Centralmyndigheten är skyldigt att vidta lämpliga åtgärder för att ordna så eller 

säkerställa att rätten till umgänge kan genomföras (art 7 1980 års Haagkonvention). 

Centralmyndigheten kan själv direkt vidta de åtgärder som krävs eller kan vidta 

åtgärderna genom en mellanhand. Varje centralmyndighet måste välja att tillämpa ett av 

dessa två tillvägagångssätt.
122

 Vidare åligger det centralmyndigheten att verka för att 

umgängesrätten kan genomföras under lugna förhållanden och att villkoren som 

föreskrivits för umgängesrätten uppfylls (art 21 1980 års Haagkonvention). 

Centralmyndigheten ska även så långt som möjligt undanröja hinder mot 

genomförandet av umgängesrätten. Hur detta ska ske anges dock inte i konventionen. 

Att organisera och försäkra att umgängesrätten kan genomföras anses vara en av 

centralmyndigheternas essentiella uppgifter.
123

 Det har ansetts att samarbete mellan 

centralmyndigheterna är det bästa sättet att försäkra att umgängesrätten kan 

genomföras.
124

 Samarbetet är viktigt dels för att försäkra att umgängesrätten kan 

genomföras och dels för att se till att villkoren för umgängesrätten uppfylls. Det senare 

är viktigt eftersom att det betyder att umgängesrätten kan genomföras utan att hota 

boendeförälderns rätt. 

Centralmyndighetens hjälp kan bestå i att den erbjuder en lösning som båda föräldrarna 

kan acceptera och som innebär att umgängesrätten kan genomföras. En sådan lösning 

kan bestå en i så kallad undertaking.
125

 En undertaking är en överenskommelse mellan 

parterna eller ett åtagande från den sökandes sida som denne lovar att uppfylla.
126

 En 

sådan undertaking kan bestå i att umgängesföräldern lovar att återlämna barnet till 

boendeföräldern på ett specifikt datum samt anger var umgänget ska genomföras. 

Poängen med en sådan undertaking är att det föreligger ett officiellt löfte om att barnet 

ska återlämnas, vilket kan lugna en boendeförälder som är orolig för att barnet olovligen 

ska bortföras eller kvarhållas om det lämnas över för umgänge. En annan poäng är att 

om barnet inte återlämnas på angiven tid så blir det lättare för centralmyndigheten att 
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påbörja processen för att återbörda barnet, då de vet var barnet bör befinna sig.
127

 Man 

valde att i konventionen inte exemplifiera på vilka sätt centralmyndigheten skulle kunna 

erbjuda hjälp då man var rädd att detta skulle begränsa konventionens tillämpning. 

Vidare kan en ansökan om umgängesrätt ofta leda till processer i domstol om 

boendeföräldern motsätter sig umgängets genomförande och centralmyndigheterna kan 

enligt art 21 i 1980 års Haagkonvention även bistå i en sådan process.
128

  

En person kan vända sig till vilken centralmyndighet som helst med en ansökan grundad 

på art 21 i 1980 års Haagkonvention.
129

 En ansökan kan gälla etablering av umgänges-

rätt, alltså att fastställa att en sådan rätt finns, eller syfta till att försäkra att en redan 

fastställd umgängesrätt kan genomföras. Centralmyndigheterna är dock inte skyldiga att 

anta en ansökan när det är uppenbart att villkoren i konventionen inte är uppfyllda eller 

när ansökan av annan anledning är ogrundad (art 27 1980 års Haagkonvention). En 

ansökan som skickas till myndigheten i den anmodande centralmyndigheten ska vara 

skriven på originalspråket och åtföljas av en översättning på den anmodade statens 

officiella språk (art 24 1980 års Haagkonvention). Om det är svårt att få till stånd en 

sådan översättning kan handlingen översättas till engelska (art 24 1980 års 

Haagkonvention).  

Av detta framgår att konventionen främst försöker uppnå sina mål genom att skapa ett 

samarbete mellan konventionsstaterna.
130

 Detta har konsekvensen att konventionen inte 

innehåller några bestämmelser för att erkänna och verkställa umgängesdomar. 

Centralmyndigheterna kan bistå med att försöka finna en samförståndslösning så att 

umgänget kan genomföras eller så kan centralmyndigheterna erbjuda hjälp att starta en 

ny process för umgänge i den stat umgänget önskas verkställas. En samförståndslösning 

kan vara en bra lösning då den innebär ett slut på konflikten. En samförståndslösning är  

dock endast ett alternativ om föräldrarna kan komma överens. Detta är inte alltid fallet i 

vårdnadstvister som ibland kan vara infekterade. Att starta ett nytt förfarande i nationell 

domstol är vidare tidskrävande och kostsamt. Föräldrarna och barnet kan inte heller vara 

säkra på att den nya domen får samma utslag som den ursprungliga domen, vilket leder 

till osäkerhet för alla inblandade parter. Situationen kan sammanfattas på så sätt att 
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konventionens praktiska betydelse för att försäkra att umgängesdomar respekteras i 

andra fördragsslutande stater är mycket begränsad.
131
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6 1996 års Haagkonvention 

6.1 Inledning 

1996 års Haagkonvention behandlar behörighet, tillämplig lag, verkställighet och 

samarbete i frågor om föräldraansvar. I ingressen anges att syftet med konventionen 

bland annat är att förbättra skyddet för barn i internationella situationer samt att bekräfta 

att barnets bästa ska komma i främsta rummet.
132

 Konventionsstaterna har i detta syfte 

upprättat bestämmelser som överensstämmer med barnkonventionen.
133

 Skaparna av 

1996 års Haagkonvention var väl medvetna om de tillkortakommanden 1980 års 

Haagkonvention har avseende skyddet av umgängesrätten.
134

 När 1996 års Haag-

konvention tog man därför tillfället i akt att skapa ett mer effektivt skydd för rätten till 

umgänge. 

Sverige deltog aktivt i arbetet att utforma konventionen.
135

 Sverige, liksom alla andra 

EU-medlemsstater, var dock förhindrade att på egen hand ansluta sig till konventionen 

då den behandlar vissa frågor som redan fanns reglerade i Bryssel IIa-förordningen.
136

 

EU bemyndigade så småningom medlemsstaterna att ansluta sig till 1996 års 

Haagkonvention i unionens intresse.
137

 Konventionen har inkorporerats i svensk lag 

genom lag (2012:318) om 1996 års Haagkonvention (lag om 1996 års Haagkonvention). 

Enligt lagens första paragraf ska konventionen i originaltexternas lydelse gälla som lag i 

Sverige, den franska och den engelska originaltexten ska ha samma giltighet. 

Som förklarades ovan i avsnitt 3 så är Bryssel IIa-förordningen tillämplig framför 1996 

års Haagkonvention i alla EU-medlemsstater utom Danmark. I detta avsnitt kommer 

därför antas att Marc och Theresas situationer har koppling till Australien istället för 

Frankrike och Tyskland. Scenariona ändras på så sätt att Theresa och Marc båda är 

australiensiska medborgare bosatta i Australien. Theresas har fortfarande en svensk 

umgängesdom medan Marcs dom meddelats av en australiensisk domstol. 
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6.2 Erkännande och verkställighet av umgängesdomar 

6.2.1 Erkännande 

Ett av ändamålen med konventionen är att tillhandahålla bestämmelser om erkännande 

och verkställighet av åtgärder till skydd för barn i alla fördragsslutande stater (art 1.1.d 

1996 års Haagkonvention). Dessa skyddsåtgärder kan i synnerhet gälla umgänge (art 3.b 

1996 års Haagkonvention). Konventionen bygger på att de fördragsslutande staterna har 

förtroende för att de beslut som tas i en annan konventionsstat är till barnets bästa och 

att de därför erkänner domar som beslutats i en annan fördragsslutande stat.
138

 

Huvudregeln är således att åtgärder som vidtas i en konventionsstat ska erkännas direkt 

på grund av lag i alla andra konventionsstater (art 23.1 1996 års Haagkonvention). Detta 

innebär att det inte behövs någon process för att en dom ska erkännas i en annan 

konventionsstat.
139

  

Det finns dock ett antal grunder vilka gör att ett erkännande får vägras. Dessa grunder 

finns att hitta i konventionens art 23.2. Den part som vill att ett erkännande ska vägras 

måste visa på att någon av grunderna föreligger.
140

 Vägransgrunderna är uttömmande 

och erkännande kan således inte vägras av någon annan anledning än de som anges i 

artikeln.
141

 Konventionen kräver dock inte att erkännande vägras om en av grunderna 

föreligger utan det är upp till domstolen i den erkännande staten att besluta om 

erkännande ska vägras eller inte.
142

 Om svensk myndighet bedömer att det är till barnets 

bästa att en åtgärd erkänns trots att detta kan vägras ska åtgärden således erkännas. 

Erkännande får vägras om åtgärden som ska erkännas har vidtagits av en myndighet 

som inte varit behörig att enligt konventionen vidta åtgärden (art 23.2.a 1996 års 

Haagkonvention). Detta antyder att när domstolen prövar vägransgrunden måste den 

även pröva ursprungsdomstolens behörighet.
143

 I denna prövning är domstolen i 

erkännandestaten dock bunden av den fakta som ursprungsdomstolen baserade sin 

behörighet på (art 25 1996 års Haagkonvention). Vidare kan erkännande vägras om 

åtgärden har vidtagits i strid med grundläggande förfaranderegler i den anmodade staten 

på så sätt att barnet inte fått möjlighet att komma till tals (art 23.2.b 1996 års 
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Haagkonvention). Detta undantag är dock inte tillämpligt i brådskande fall. Artikeln 

kräver inte att barnet alltid hörs då det kan finnas situationer då det inte ligger i barnets 

intresse att höras.
144

 Sådant är till exempel fallet om föräldrarna redan är överens om 

vilken åtgärd som ska vidtas. Vidare kan vägransgrunden antas bli aktuell först när 

barnet uppnått en sådan mognad att dess vilja bör beaktas.
145

 En åtgärd behöver inte 

heller erkännas om en person begär att så inte sker på grunden att åtgärden hindrar 

personen från att genomföra sitt föräldraansvar och åtgärden har vidtagits utan att 

personen haft möjlighet att yttra sig (art 23.2.c 1996 års Haagkonvention). Inte heller 

detta undantag är tillämpligt i ett brådskande fall. En annan grund för vägran är att 

erkännandet, med hänsyn till barnets bästa, uppenbart skulle strida mot grunderna för 

rättsordningen i den anmodade staten (art 23.2.d 1996 års Haagkonvention). Vidare kan 

ett erkännande vägras om åtgärden är oförenlig med en senare åtgärd som har vidtagits i 

en stat där barnet har hemvist och som inte är ansluten till konventionen, förutsatt att 

åtgärden uppfyller kraven för erkännande i den anmodade staten (art 23.2.e 1996 års 

Haagkonvention). Den sista vägrandegrunden föreligger när förfarandet enligt art 33 i 

1996 års Haagkonvention, som behandlar placering av barn, inte har efterföljts (art 

23.2.f 1996 års Haagkonvention). 

Om ingen av vägransgrunder föreligger kan Cecilia inte hindra att umgängesdomen 

erkänns i Sverige. Huvudregeln är att utländska domar meddelade i andra konventions-

stater ska erkännas och det är därför det föreligger Cecilia att visa varför detta inte 

borde ske. Såvida inte Cecilia kan visa att en vägransgrund föreligger ska Marcs 

umgängesdom erkännas i Sverige. 

6.2.2 Verkställighet 

En åtgärd som vidtagit i en fördragsslutande stat och som är verkställbar i den staten ska 

på begäran av berörd part verkställas i en annan fördragsslutande stat (art 26.1 1996 års 

Haagkonvention). Verkställighet får endast vägras på någon av de grunder som anges i 

art 23.2 (art 26.3 1996 års Haagkonvention). Dessa grunder har gåtts igenom ovan. 

Även gällande verkställighet måste Cecilia således visa varför domen inte ska kunna 

verkställas i Sverige. Då grunderna för att vägra verkställighet är desamma som 
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grunderna för att vägra erkännande kan det antas att dessa grunder kan prövas 

tillsammans i samma process. 

En åtgärd som ska verkställas i en annan konventionsstat ska verkställas som om den 

beslutats av myndigheterna i den verkställande staten och enligt den statens lag med de 

begränsningar som föreskrivs där och med hänsyn tagen till barnets bästa (art 28 1996 

års Haagkonvention). Vidare anges att den vidtagna åtgärden inte får omprövas i sak 

(art 27 1996 års Haagkonvention). Dessa bestämmelser är mycket lika motsvarande 

artiklar i Bryssel IIa-förordningen.
146

 Frågan blir därför om bestämmelserna i 1996 års 

Haagkonvention ska tolkas på samma sätt som Bryssel IIa-förordningen ska. Bryssel 

IIa-förordningen hör till EU-rätten och tolkas i sista hand av EU-domstolen, vilket inte 

1996 års Haagkonvention gör. Det vore således möjligt att bestämmelserna i de två 

olika instrumenten tolkas olika.  

Art 28 i 1996 års Haagkonvention och art 47 i Bryssel IIa-förordningen skiljer sig åt på 

det sättet att det i 1996 års Haagkonvention anges att åtgärden ska verkställas som om 

den beslutats i verkställighetsstaten och enligt den statens lag, med de begränsningar 

som föreskrivs där och med hänsyn tagen till barnets bästa. I art 47 i Bryssel IIa-

förordningen föreskrivs inte att de begränsningar som finns i verkställighetsstatens lag 

ska beaktas och barnets bästa nämns inte heller. Att 1996 års Haagkonvention anger 

"med de begränsningar som föreskrivs där" visar att man vid skrivandet av 1996 års 

Haagkonvention ville respektera att olika länder hanterar verkställighet av domar på 

olika sätt.
147

 Verkställighet kan således endast ske i den mån verkställighet tillåts i den 

verkställande staten. 

I den förklarande rapporten till 1996 års Haagkonvention diskuteras hur konventionens 

art 28 ska tolkas.
148

 I rapporten anges att det kan uppstå situationer då lagen i den 

verkställande staten föreskriver att om barnet nått en viss mognad och vägrar en åtgärd 

så ska den åtgärden inte verkställas. Inställningen i den stat där domen meddelades kan 

dock vara en annan. Den verkställande staten måste då lösa frågan enligt sin nationella 

lag och med den flexibilitet lagen ger, vilket kan betyda att domen inte verkställs. I 

Sverige ska utländska avgöranden om barns person verkställas i enlighet med 21 kap FB 

(9 § lag om 1996 års Haagkonvention). Verkställighet får enligt dessa bestämmelser till 
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exempel inte ske mot barnets vilja om barnet uppnått en sådan ålder och mognad att 

dess vilja bör beaktas, såvida inte domstolen funnit det nödvändigt med hänsyn till 

barnets bästa (21:5 FB). Vidare ska verkställighet vägras om det är uppenbart att 

verkställigheten är oförenlig med barnets bästa (21:6 FB).  

Hur art 28 i 1996 års Haagkonvention ska tillämpas i Sverige finns det ännu ingen 

praxis på, så frågan har inte ett givet svar. Jag anser det dock vara mer troligt att 

svenska domstolar kommer att välja att tolka art 28 i 1996 års Haagkonvention på det 

sätt som föreskrivits i den förklarande rapporten än på det sätt som EU-domstolen har 

beslutat att Bryssel IIa-förordningen ska tolkas. Det är denna tolkning som verkar ha 

förespråkats vid skrivandet av 1996 års Haagkonvention och även den som svarar bäst 

mot konventionens ordalydelse. Vidare har 1996 års Haagkonvention ett annat ursprung 

än Bryssel IIa-förordningen. Bryssel IIa-förordningen har skapats inom EU och är en 

del i arbetet att skapa ett enhetligt område för frihet, säkerhet och rättvisa inom EU. 

Mellan staterna anslutna till 1996 års Haagkonvention finns inte denna ambition och de 

har inte ett lika nära samarbete. Mellan konventionsstaterna kan det således finns större 

anledning att respektera nationella lagar. Det som talar för att art 28 i 1996 års Haag-

konvention skulle tolkas på samma sätt som Bryssel IIa-förordningen är att detta skulle 

leda till mer förutsebarhet för umgängesföräldrar som önskar få en utländsk umgänges-

dom verkställd i Sverige. Tillämpningen av 21 kap FB skulle då vara lika oavsett i 

vilket land den utländska domen beslutats. Dock skiljer sig redan förfarandet för 

verkställighet av umgängesdomar enligt Bryssel IIa-förordningen och 1996 års Haag-

konvention åt. Enligt 1996 års Haagkonvention krävs ett exekvaturförfarande för att en 

umgängesdom ska kunna verkställas i en annan konventionsstat, vilket inte är fallet i 

förfarandet enligt Bryssel IIa-förordningen. 

Detta innebär att en utländsk dom som ska verkställas i Sverige kan komma att inte 

verkställas, trots att verkställighet inte har vägrats i exekvaturförfarandet. Detta baseras 

dock på svensk lag och innebär inte att personen som vill att en dom ska verkställas 

lider någon rättsförlust på den grunden att domen är av utländskt ursprung. En svensk 

umgängesdom skulle ha behandlats likadant. För en person som liksom Marc önskar få 

en utländsk umgängesdom verkställd i Sverige kan det dock verka märkligt att först få 

ett exekvaturbeslut om att domen kan verkställas i Sverige för att sedan få höra att det 

enligt svensk rätt föreligger hinder mot domens verkställande. 
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Som konstateras ovan ska verkställighet ske i enlighet med 21 kap FB. Detta betyder att 

de påtryckningsmedel som är tillgängliga för att umgänget ska kunna säkerställas är vite 

och hämtning av barnet till umgänge. Detta har behandlats under avsnitt 4.3. Det är 

således svenska påtryckningsmedel som ska tillämpas. Det kan hända att en utländsk 

dom föreskriver om något speciell påtryckningsmedel men detta ska i så fall inte 

tillämpas.
149

  

6.3 Ansökan om erkännande och verkställighet 

De åtgärder som vidtagits i en fördragsslutande stat ska som nämnts ovan erkännas i en 

annan fördragsslutande stat direkt på grund av lag (art 23 1996 års Haagkonvention). 

Något förfarande behövs således inte. Varje berörd part får dock begära att 

myndigheterna i en fördragsslutande stat beslutar om att en åtgärd som företagits i en 

annan fördragsslutande stat ska erkännas eller inte i den tillfrågade staten (art 24 1996 

års Haagkonvention). Eftersom erkännande grundas direkt på lag prövas grunderna för 

att vägra erkännande först när domen ska tillämpas i en annan stat.
150

 Det är möjligt att 

parterna tycker att detta är för sent och har ett legitimt intresse att tidigare få veta om en 

dom kommer att erkännas eller inte. Sådant kan till exempel vara fallet innan ett barn 

tillbringar ett umgängestillfälle i en annan stat.
151

 Boendeföräldern kan då önska veta 

om villkoren för umgänget kommer att verkställas i umgängesstaten. Daniel kan således 

önska vet om villkoren i den svenska umgängesdomen kan verkställas i Tyskland innan 

tvillingarna beger sig dit för umgänge med sin mamma. Förfarandet för att besluta om 

erkännande eller icke-erkännande av utländska umgängesdomar ska beslutas i enlighet 

med varje fördragsslutande stats nationella lag (art 24 1996 års Haagkonvention).  

Om en part önskar få ett avgörande som beslutats i en fördragsslutande stat verkställt i 

en annan fördragsslutande stat krävs det dock att åtgärden förklaras verkställbar i den 

andra staten (art 26 1996 års Haagkonvention). Det krävs sålunda ett exekvatur-

förfarande. Processen för att förklara en åtgärd verkställbar i en annan fördragsslutande 

stat ska vidtas i enlighet med det förfarande som föreskrivs i den tillfrågade staten 

nationella lag. Förfarandet ska vara enkelt och snabbt (art 26.2 1996 års Haag-

konvention). Detta krävs för att konventionen ska kunna säkerställa fri cirkulation av 

                                                           
149

 SOU 2005:111 s 242. 
150

 Lagarde, Explanatory report on the 1996 Hague Child Protection Convention p 129. 
151

 Transfrontier Contact Concerning Children - General Principles and Guide to Good Practice s 16. 



52 

 

avgöranden men i konventionen sätts ingen tidsgräns för inom vilken tid förfarandet 

måste vara avslutat.
152

  

Svensk domstol som prövar ansökan får förklara det utländska avgörandet helt eller 

delvis gällande eller verkställbart i Sverige (8 § lag om 1996 års Haagkonvention). 

Anledningen till att ett avgörande kan förklaras gällande i Sverige eller verkställbart till 

viss del är att det kan vara behövligt. Förutsättningarna för verkställande kanske endast 

finns i vissa avseenden eller ansökan kanske endast avser några delar av det som prövats 

i det ursprungliga ärendet.
153

 Till exempel kan någon önska att domstolen beslutar att 

den del av en dom som rör umgänge ska erkännas och verkställas i en annan 

konventionsstat men inte den del av domen som berör vårdnad. Domstolen får ex 

officio eller på parts begäran beakta om hela avgörandet eller endast delar av det ska 

verkställas.  

En ansökan om erkännande eller verkställighet i Sverige görs till den tingsrätt som 

regeringen föreskriver (6§ lag om 1996 års Haagkonvention). Regeringen har föreskrivit 

att ansökan ska göras till den tingsrätt som anges i 21 kap FB,
154

 vilket är domstolen i 

barnets hemvist (21:1 FB). För att en dom ska kunna erkännas krävs att det kan bevisas 

att domen existerar. Detta sker normalt genom ett skrivet dokument från 

ursprungsmyndigheten som visar på att beslutet fattats men i brådskande fall torde det 

räcka att den anmodade domstolen ringer ursprungsdomstolen.
155

 Vid skrivandet av 

konventionen valda man att inte kräva ett skrivet dokument, daterat och underskrivet av 

ursprungsmyndigheten för erkännande. I svensk lag har man dock valt att reglera frågan 

på följande sätt. En ansökan om erkännande ska innehålla domen i original eller en 

kopia av domen som har bestyrkt av en behörig myndighet (7§ lag om 1996 års 

Haagkonvention). En ansökan om verkställbarhet ska även innehålla bevis om att 

avgörandet är verkställbart i ursprungsstaten. Domstolen får sedan förelägga sökande att 

inkomma med ytterligare handlingar om detta skulle behövas för prövningen av 

ansökan. I svensk lag anges att om en handling är skriven på annat språk än svenska ska 

även en översättning på svenska ges in. En översättning behöver dock inte ges in om 

domstolen anser att detta inte är nödvändigt eller inte skäligen kan krävas (7§ lag om 
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1996 års Haagkonvention). I Sverige är det brukligt att acceptera handlingar skrivna på 

danska och norska utan att de efterföljs av en översättning.
156
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7 Jämförelse 

7.1 Inledning 

I denna uppsats har tre instrument som behandlar internationell privaträtt diskuterats; 

Bryssel IIa-förordningen, 1980 års Haagkonvention och 1996 års Haagkonvention. I de 

tre instrumenten uttrycks på något sätt att de avser beakta barnets bästa, skydda barnets 

eller rätten till umgänge.
157

 På så sätt har de överensstämmande syften, även om syftena 

förverkligas på olika sätt.  

Haagkonferensen, vari de två Haagkonventionerna har sitt ursprung, har fokuserat på 

internationell privaträtt sedan 1893.
158

 Haagkonferensen är en mellanstatlig organisation 

som har till syfte att utveckla en enhetlig internationell privaträtt.
159

 EU behandlar också 

internationell privaträtt men för unionen är det ett nyare intresse. Relationen mellan 

Haagkonferensen och EU är intressant på så sätt att den är obalanserad.
160

 EU var länge 

en observatör vid konferensens arbete och vid förhandlingen av olika Haag-

konventioner. Sedan år 2007 har EU dessutom tagit steget från att vara en observatör till 

att själv bli medlem i Haagkonferens, vilket även alla EU-medlemsstater är.
161

 För att 

EU skulle kunna bli medlem i Haagkonferensen krävdes en ändring av konferensens 

stadga då stadgan föreskrev att endast stater kunde bli medlemmar i Haag-

konferensen.
162

 Haagkonferensen har inte haft motsvarande roll i EU:s arbete. 

Haagkonferensen har inte någon del i EU:s arbete och har således inte haft möjlighet att 

vara med som observatör när frågor om internationell privaträtt förhandlas inom EU.
163

 

Detta betyder att EU till skillnad från Haagkonferensen har haft möjlighet att ta del av 

de diskussioner som förts under Haagkonferenserna och numera har EU också 

möjligheten att påverka sagda arbete. 
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EU:s inblandning i den internationella privaträtten innebär att det finns två stora spelare 

inom detta område i Europa; Haagkonferensen och EU.
164

 Detta ger upphov till flera 

frågor om dessa två aktörers kompetenser, deras inbördes relation och i vilken mån 

stater som är medlemmar i båda aktörerna fortfarande kan medverka till att utveckla den 

internationella privaträtten. Som har märkts ovan har dessa två aktörer redan skapat 

instrument vars tillämplighet överlappar till stor del. 

Frågan om hur Bryssel IIa-förordningen, 1980 års Haagkonventionen och 1996 års 

Haagkonvention ska tillämpas och förhåller sig till varandra har behandlats under 

avsnitt 3. Denna diskussion kommer inte att upprepas här.  

7.2 Erkännande och verkställighet av umgängesdomar 

7.2.1 1980 års Haagkonvention 

1980 års Haagkonvention innehåller inga bestämmelser om erkännande eller 

verkställighet av utländska domar. Istället försöker konventionen skydda umgänges-

rätten genom att erbjuda centralmyndigheternas hjälp till en umgängesförälder som vill 

genomföra umgänge i en annan fördragsslutande stat. Centralmyndigheterna kan vara 

till hjälp genom att försöka erbjuda samförståndslösningar till parterna eller genom att 

hjälpa umgängesföräldern att starta en ny process om umgänge i den verkställande 

staten. En umgängesdom som beslutats i staten där man vill att den ska verkställas stöter 

nämligen på färre verkställighetsproblem än en dom som meddelats i en annan stat. 

Detta upplägg skiljer 1980 års Haagkonvention från Bryssel IIa-förordningen och 1996 

års Haagkonvention som båda erbjuder bestämmelser om erkännande och verkställighet 

av avgöranden som beslutats i en annan fördragsslutande stat.  

1980 års Haagkonvention bygger således på umgängesområdet på mycket allmänt 

reglerat samarbete mellan de berörda länderna. Bryssel IIa-förordningen och 1996 års 

Haagkonvention innehåller genom hänvisning till verkställighetslandets lag möjligheter 

att besluta om påtryckningsåtgärder såsom vite och hämtning av barnet till umgänge. 

1980 års Haagkonvention kan därför i princip inte erbjuda något skydd för umgänges-

rätten om parterna inte kan komma överens om hur umgänget ska genomföras. På detta 

sätt förblir konventionen tandlös och erbjuder en umgängesförälder dåliga möjligheter 

att kunna genomföra beslutat umgänge i en annan konventionsstat.  
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7.2.2 Bryssel IIa-förordningen och 1996 års Haagkonvention 

Bryssel IIa-förordningen och 1996 års Haagkonvention är lika på så sätt att de både 

bland annat innehåller bestämmelser om erkännande och verkställighet av domar om 

föräldraansvar. Eftersom instrumenten innehåller bestämmelser om erkännande och 

verkställighet får de anses ha större chans att lyckas försäkra att bestämt umgänge kan 

genomföras. Endast kunskapen om att sådana bestämmelser finns och att en dom kan 

verkställas kan vara tillräckligt för att parterna ska respektera domen.
165

 

Hur bestämmelserna om erkännande och verkställighet är utformade i Bryssel IIa-

förordningen och 1996 års Haagkonvention skiljer sig dock åt på flera punkter. Den 

viktigaste skillnaden är att i Bryssel IIa-förordningen har umgängesdomar givits en 

speciell ställning som innebär att ett erkännande av en sådan dom inte kan vägras och 

att en sådan dom ska verkställas utan exekvaturförfarande i en annan EU-medlemsstat 

om den har försetts med ett intyg.
166

 I 1996 års Haagkonvention behandlas alla domar 

om föräldraansvar på samma sätt, umgängesdomar har inte givits en särställning. Detta 

innebär att umgängesdomar ska erkännas i en annan stat som är ansluten till 1996 års 

Haagkonvention utan något särskilt förfarande men att erkännandet kan vägras på ett 

antal grunder som anges i konventionen.
167

 Vidare krävs ett exekvaturförfarande i 

verkställighetsstaten innan en dom kan verkställas i en annan stat som är ansluten till 

konventionen.
168

 Regleringen för erkännande och verkställighet i 1996 års 

Haagkonvention är likadan för alla typer av domar avseende föräldraansvar. Den 

reglering som finns i Bryssel IIa-förordningen angående domar om andra typer av 

föräldraansvar än domar om umgänge
169

 är baserad på 1996 års Haagkonvention.
170

 

Angående domar om föräldraansvar som inte rör umgänge är således regleringen av 

erkännande och verkställighet likartad i de två olika instrumenten.  

Skillnaden mellan erkännande av umgängesdomar enligt Bryssel IIa-förordningen och 

1996 års Haagkonvention är att erkännandet inte kan vägras enligt Bryssel IIa-

förordningen, vilket det kan enligt 1996 års Haagkonvention. Inget av instrumenten 
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kräver dock ett särskilt förfarande för att ett avgörande ska erkännas i en annan stat som 

är ansluten till instrumentet. 

Skillnaden mellan Bryssel IIa-förordningen och 1996 års Haagkonvention avseende 

verkställighet av umgängesdomar består i att Bryssel IIa-förordningen inte kräver ett 

exekvaturförfarande, vilket 1996 års Haagkonvention gör. Bryssel IIa-förordningen 

innehåller inga grunder för att vägra verkställighet av en dom som försetts med intyg. 

Det är inte heller möjligt att överklaga utfärdandet av intyget.
171

 Verkställighet enligt 

1996 års Haagkonvention kan dock vägras på samma grunder som erkännande kan 

vägras.
172

 Just avskaffandet av exekvaturförfarandet har inom EU-retoriken angivits 

som ett stort framsteg, eller till och med kumlen, av det ömsesidiga förtroendet mellan 

EU-medlemsstaterna.
173

 Då 1996 års Haagkonvention tillämpas av ett mycket större 

antal stater som är utspridda världen över kanske det inte är konstigt att man inom 

Haagkonferensens arbete inte har nått en sådan kumlen.  

I förhållande till de svenska verkställighetsreglerna är instrumenten lika på så sätt att vid 

verkställighet av en dom i enlighet med antingen Bryssel IIa-förordningen eller 1996 års 

Haagkonvention ska de svenska påtryckningsmedlen tillämpas. Detta betyder att vite 

och hämtning av barnet till umgänge är de påtryckningsmedel som kan bli aktuella. 

Vidare har EU-domstolen tydligt angivit att vissa av bestämmelserna i 21 kap FB inte 

ska tillämpas när en person ansöker om verkställighet av en umgängesdom i Sverige i 

enlighet med Bryssel IIa-förordningen.
174

 EU-domstolen har angivit att nationella 

domstolar endast ska tillämpa nationell lag på formerna för verkställigheten och att 

domen inte får omprövas i sak. En svensk domstol kan således inte ompröva om 

verkställighet ska ske på grund av 21 kap FB. I 1996 års Haagkonvention anges också 

att den utländska domen inte får omprövas i sak men det anges även att verkställigheten 

ska ske med de begränsningar som föreskrivs i nationell lag och med hänsyn tagen till 

barnets bästa. Detta torde betyda att hela 21 kap FB är tillämpligt i förhållande till 

umgängesdomar som ska verkställas i enlighet med 1996 års Haagkonvention. Detta får 

konsekvensen att en dom om umgänge som ska verkställas i enlighet med 1996 års 
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Haagkonvention behandlas mindre fördelaktigt än en dom som ska verkställas i enlighet 

med Bryssel IIa-förordningen.  

7.3 Praktiska arrangemang 

Bryssel IIa-förordningen innehåller bestämmelser som innebär att den verkställande 

domstolen kan komplettera en umgängesdom med föreskrifter om praktiska 

arrangemang, om sådan reglering skulle saknas eller vara otillräcklig i domen förutsatt 

att de väsentliga dragen i domen iakttas.
175

 Att de praktiska arrangemangen kan 

preciseras är viktigt då detta underlättare verkställigheten av en dom.
176

 Praktiska 

arrangemang kan bestå i att tid och plats för umgänget regleras samt i eventuella 

begränsningar i genomförandet av umgänget och skyldigheter som föreläggs någon av 

föräldrarna.
177

 Möjligheten att komplettera de praktiska arrangemangen bör endast 

användas i begränsad omfattning och endast i fall då det ändrar umgänget i obetydlig 

mån.
178

 Det finns således ingen möjlighet för domstolen i den verkställande staten att 

ändra de praktiska arrangemangen om dessa är tillräckligt utförliga.  

Motsvarande reglering saknas i 1996 års Haagkonvention, även om konventionen 

förutsätter att umgängesdomar preciserar de praktiska detaljerna.
179

 Att det i 1996 års 

Haagkonvention saknas en uttrycklig möjlighet att komplettera de praktiska 

arrangemangen för umgänget skulle kunna innebära att en dom är svårare att verkställa i 

enlighet med 1996 års Haagkonvention än i enlighet med Bryssel IIa-förordningen. Det 

bör dock påpekas att det i svensk rätt finns en bestämmelse som ger nationell domstol 

möjlighet att komplettera en umgängesdom med praktiska arrangemang. I 21:4 FB 

anges att när domstolen beslutar om verkställighet kan den också komplettera eller 

ändra vad som har bestämts om de praktiska arrangemangen för genomförandet av 

umgänget om detta krävs för att umgänget ska ske. När denna bestämmelse infördes 

konstaterades det att den i stort överensstämmer med Bryssel IIa-förordningen.
180

 21 

kap FB ska tillämpas vid verkställighet av umgängesdomar i enlighet med 1996 års 

Haagkonvention.
181

 Det är således möjligt att 21:4 FB skulle kunna användas i svensk 
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domstol för att komplettera de praktiska arrangemang som angivits i en utländsk 

umgängesdom om dessa skulle vara så pass otillräckliga att verkställigheten skulle 

försvåras. I sådant fall skulle det faktum att 1996 års Haagkonvention inte innehåller 

någon bestämmelse om komplettering av praktiska arrangemang inte, i den praktiska 

tillämpningen, erbjuda sämre möjligheter att få att avgörande om umgänge verkställt i 

Sverige. 

7.4 Slutsats 

Det som har sagts ovan innebär att för en umgängesförälder som önskar få en utländsk 

umgängesdom verkställd i en annan stat är Bryssel IIa-förordningen mer fördelaktig än 

1996 års Haagkonvention. Verkställigheten av en umgängesdom i enlighet med Bryssel 

IIa-förordningen kan inte förhindras om domen försetts med ett intyg. I Bryssel IIa-

förordningen finns inte heller grunder för att vägra erkännande av en umgängesdom 

som meddelats i en annan anslutande stat och det krävs inget exekvaturförfarande för att 

få domen verkställd. Att det inte krävs något exekvaturförfarande innebär även att 

processen för att få ett avgörande verkställt är kortare och mindre kostsam än processen 

i enlighet med 1996 års Haagkonvention. Vid tillämpningen av Bryssel IIa-förordningen 

kan det inte heller bli aktuellt att vägra verkställighet baserat på nationell lag när 

verkställighet söks. Slutligen, skulle verkställigheten av en utländsk dom försvåras av 

att den inte innehåller tillräckligt precisas praktiska arrangemang kan dessa 

kompletteras av den verkställande domstolen. Verkställigheten av en umgängesdom i 

enlighet med Bryssel IIa-förordningen kan således inte förhindras om domen försetts 

med ett intyg. Vidare innehåller Bryssel IIa-förordningen bestämmelser som i stor mån 

försöker reglera hur olika problem som kan uppstå vid verkställighet av en umgänges-

dom ska lösas.  

1996 års Haagkonvention ger till skillnad från Bryssel IIa-förordningen nationella 

domstolar visst utrymme att vägra erkännande och verkställighet av en umgängesdom 

som beslutats i en annan fördragsslutande stat. Vidare ska vid tillämpning av 1996 års 

Haagkonvention hela 21 kap FB tillämpas, vilket innebär att umgänge kan vägras med 

hänsyn till barnets bästa eller att barnet vägrar umgänge. 1996 års Haagkonvention ger 

således domstol i den verkställande staten större möjligheter att respekterar och tillämpa 

de nationella lagarna. Regleringen i 1996 års Haagkonvention kan också anses vara mer 
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fördelaktig för en boendeförälder än Bryssel IIa-förordningen, då det finns fler 

möjligheter att vägra erkännande och verkställighet. 

Det ska dock poängteras att vare sig umgängesföräldrar eller boendeföräldrar kan välja 

vilket instrument som ska tillämpas. Det ovan sagda är endast menat att visa att de olika 

instrumenten kan gynna olika personer. Som redogörs för i avsnitt 3.3 ska Bryssel IIa-

förordningen tillämpas i de fall då barnet har hemvist i en EU-medlemsstat och då det är 

frågan om erkännande eller verkställande av en dom på en medlemsstats territorium 

som meddelats i en annan medlemsstat. Om den ena förälder dock skulle vara bosatt i 

Sverige och den andra föräldern bosatt i en annan stat som är ansluten till 1996 års 

Haagkonvention, men inte Bryssel IIa-förordningen, ska 1996 års Haagkonvention 

tillämpas. 1980 års Haagkonvention ska slutligen endast tillämpas i fall då staten där 

den andra föräldern bor är ansluten till 1980 års Haagkonvention men vare sig Bryssel 

IIa-förordningen eller 1996 års Haagkonvention. Ingen förälder kan således välja vilket 

instrument som ska tillämpas med hänsyn till vilket instrument som gynnar föräldern 

mest.  
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8 Avslutning 

Ovan har diskuterats under vilka förhållanden och på vilket sätt Theresa och Marc kan 

få sina umgängesdomar erkända och verkställda i staten där deras barn bor. Hur 

verkställigheten av en dom i Sverige kommer att ske beror på i vilken utländsk stat 

domen har utfärdats och det har konstaterats att de olika instrumenten är olika effektiva 

vad gäller att verkställa en umgängesdom. Hur effektivt rättsmedel en umgängesförälder 

har tillgång till beror således på var domen beslutades och i vilken stat den ska 

verkställas. 

Theresas och Marcs domar kommer att gälla inom EU
182

 och verkställas inom EU-

medlemsstater till dess de ersätts av nya umgängesdomar. Det spelar ingen roll i vilken 

EU-medlemsstat som Theresa eller Marc önskar få sina umgängesdomar erkända och 

verkställda eftersom den gränsöverskridande regleringen inom EU ser likadan ut i alla 

medlemsstater. Skulle Cecilia besluta sig för att flytta till Finland med dottern skulle 

således Marcs franska umgängesdom behandlas på samma sätt i enlighet med Bryssel 

IIa-förordningen i Finland som den har behandlats i Sverige. 

I Theresas fall har flera av bestämmelserna som behandlas ovan inte varit tillämpliga då 

hon önskar få en svensk dom verkställd i Sverige. I denna bemärkelse liknar Theresas 

situation en intern, svensk situation. Skulle dock Daniel flytta till Nederländerna med 

tvillingarna för att arbeta där i ett par år skulle flera av bestämmelserna enligt Bryssel 

IIa-förordningen bli tillämpliga i förhållande till Theresa. Om Theresa under den tid 

tvillingarna befann sig i Nederländerna skulle vilja genomföra umgänge med dem skulle 

hon vilja försäkra sig om umgängesrätten kan erkännas och verkställas i Nederländerna. 

Eftersom det handlar om en umgängesdom som beslutats i en EU-medlemsstat och som 

önskas verkställd i en annan EU-medlemsstat skulle domen erkännas och verkställas i 

Nederländerna utan något särskilt förfarande i enlighet med Bryssel IIa-förordningen. 

Så länge Theresa, Daniel och tvillingarna samt Marc, Cecilia och deras dotter befinner 

sig inom EU är Bryssel IIa-förordningen tillämplig vid erkännande och verkställighet av 

umgängesdomarna. Skulle dock Theresa flytta till Kanada och Cecilia flytta till 

Australien med sin dotter skulle andra internationella instrument bli tillämpliga i 

relation till dessa länder. Theresa skulle kunna använda sig av bestämmelserna i 1980 
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års Haagkonvention för att försöka genomföra umgänge med tvillingarna i Sverige. 

Marc i sin tur skulle behöva använda sig av bestämmelserna i 1996 års Haagkonvention 

om han ville få sin franska umgängesdom erkänd och verkställd i Australien. 
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