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Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 28 juli 2016 beretts tillfälle att avge 
yttrande över En omarbetad Bryssel II-förordning. EU-kommissionen har föreslagit en 
omarbetning av rådets förordning om behörighet, erkännande och verkställighet av 
avgöranden i äktenskapsfrågor och frågor om föräldraansvar, och om internationella 
bortföranden av barn. Förhandlingar i rådet har nyligen inletts. 
 

Sammanfattning 
 
Advokatsamfundet har ingen erinran mot det motiv och de syften som anges för 
ändringsförslagen. Det konstateras även att flera av de förändringar som föreslås redan till 
viss del tillämpas i Sverige, såsom t.ex. koncentration av behörighet till viss domstol. 
 
Det kvarstår alltjämt vissa osäkerhetsfaktorer i förfarandet, trots de förändringar som 
föreslås. Advokatsamfundet anser t.ex. att det finns anledning att reflektera över om det 
bör införas allmänna riktlinjer för medlemsstaterna avseende hörande av barn, såsom 
angivande av ålder när barn tidigast kan höras, vem som ska höra barnet och var samtalet 
med barnet ska hållas. Det kan även ifrågasättas om rättssäkerheten kan tillvaratas med 
den tidsram om sammanlagt maximalt 18 veckor som anges för förfarandets alla stadier, 
från ansökan till centralmyndighet till lagakraftvunnet och verkställt beslut. 
 
I sak har Advokatsamfundet, ingen erinran mot ändringsförslagen, med undantag för 
artikel 25 p. 4, artikel 28 p. 2, artikel 34 p. 2 och artikel 38 p. 2 samt med nedan angivna 
synpunkter och förbehåll i övrigt. Det föreligger dessutom behov av förtydligande av 
artikel 20 avseende från vilken faktisk ålder barnet har rätt att komma till tals,  
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artikel 25 p. 2, avseende återlämnande av barn, avseende artikel 30 angående möjligheten 
att begära inhibition samt artikel 40 p. 3 avseende åtgärder som ska vidtas i samband med 
vägran av verkställighet av avgöranden i fråga om föräldraansvar. 
 
Särskilda synpunkter på föreslagna ändringar  
 
Artikel 8 

 
Om flytten är laglig ges myndigheter i det ursprungliga hemvistlandet fortsatt behörighet 
gällande umgängesavgöranden i tre månader efter flytten. Det innebär att det kan 
uppkomma fall där umgängesfrågan ska prövas i ett land och vårdnadsfrågan i ett annat 
land, trots att dessa frågor ofta har nära samband med varandra. Parallella förfaranden 
medför såväl onödiga kostnader som onödiga åtgärder, t.ex. att barnsamtal ska hållas i 
båda förfarandena. Advokatsamfundet anser att detta bör övervägas under det fortsatta 
förhandlingsarbetet.  
 
Artikel 9 och 17 

 
I flera artiklar, har ordet ”domstol” ändrats till ”myndighet”. Enligt Advokatsamfundet 
kan denna begreppsförändring särskilt beträffande artikel 9 och 17, skapa oklarheter, 
eftersom det i Sverige inte är vedertaget att hänvisa till myndighet när man talar om 
domstol samt eftersom det i vissa andra artiklar alltjämt hänvisas till domstol, t.ex. artikel 
21, 23, 24, 25, 26. Enligt Advokatsamfundet bör det därför i artiklarna 9 och 17 anges 
”domstolar och andra myndigheter”. 
 
Artikel 20  

 
Artikeln är ny och föreskriver barnets rätt att komma till tals. Bestämmelsen välkomnas 
och harmonierar med FN:s barnkonvention och föräldrabalken. Det anges i motiven till 
ändringsförslagen att barnsamtal ska erkännas, trots de olika regler och praxis kring 
genomförandet av dessa som råder i medlemsstaterna. Olika medlemsländer tillämpar 
olika regler vid hörande av barnet, bl.a. avseende från vilken ålder barnet kan höras. Detta 
innebär att barn som enligt svensk praxis har rätt att komma till tals inte får denna 
möjlighet i en annan medlemsstat, vilket hittills inneburit en brist i rättstillämpningen. 
 
Artikel 22 

 
Även detta är en ny artikel som föreskriver koncentration av behörigheten till vissa 
domstolar som är specialiserade på ärenden avseende återlämningsförfaranden. Förslaget 
är förenligt med rådande förhållanden i Sverige, där Stockholms tingsrätt är den domstol 
som handlägger dessa ärenden i Sverige. 
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Artikel 23 

 

Enligt den föreslagna förändringen i denna artikel förtydligas skyndsamheten i förfarandet 
vid medling på så sätt att en sexveckorsfrist ska gälla i varje instans. Enligt 
Advokatsamfundets erfarenheter efterkommer redan Stockholms tingsrätt denna tidsfrist. 
Att samma fristtid ska gälla i hovrätten är i överensstämmelse med intentionen att barn 
som olovligen bortförs eller kvarhålls snabbt ska återföras till ursprungslandet. 
 
Den nya lydelsen i artikel 23 punkt 2 välkomnas också, eftersom domstolarna i 
bestämmelsen särskilt uppmanas att verka för att parterna deltar i medling, vilket är 
förenligt med barnens bästa och bör leda till fler överenskommelser mellan parterna, 
snarare än fortlöpande rättstvister. 
 

Artikel 25 

 
Andra punkten bör förtydligas avseende i vilket sammanhang den person som begärt att 
barnet ska återlämnas har att yttra sig för att domstolen ska kunna vägra att återlämna 
barnet.  
 
Ändringen i fjärde punkten avseende att endast ett överklagande ska vara möjligt, skulle 
innebära att Högsta domstolen fortsättningsvis inte kan pröva frågor som är av vikt för 
rättstillämpningen. Detta skulle vara problematiskt. Eftersom det dessutom föreslås att ett 
beslut enligt förordningen ska vara verkställbart, trots att avgörandet överklagats, är 
begränsningen som föreslås avseende överklagandemöjligheten vare sig lämplig eller 
nödvändig. 
 
Artikel 26 

 
Enligt Advokatsamfundet kan den tredje punkten uppfattas som att domstolen ska kunna 
pröva vårdnadsfrågan ex officio, även om ingen av parterna framställt sådan begäran. 
Bestämmelsen bör därför förtydligas, förslagsvis på följande sätt. ”/---/ så att domstolen 
om sådan begäran inkommer, kan pröva frågan om vårdnaden om barnet.” 
 
Det är vidare otydligt om avsikten är att behörigheten att avgöra vårdnadsfrågor efter 
denna tremånadersfrist övergår till det land dit barnet förts eller kvarhållits och om barnet 
ska anses ha förvärvat ny hemvist i det landet efter tre månader, även om flytten av barnet 
inte var laglig. Om detta är avsikten med ändringsförslaget, anser Advokatsamfundet att 
tre månader är en alltför kort tidsperiod för förvärvande av hemvist efter en flytt av ett 
barn som en av vårdnadshavarna motsätter sig. 
 
Artikel 27  

 
Artikeln tar sikte på exekvaturförfarandet. Ändringsförslaget har tillkommit med 
anledning av att vissa länders rättsordningar föreskriver ett särskilt exekvaturförfarande 
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vid verkställighet, vilket medför förseningar och onödiga kostnader. Advokatsamfundet 
har ingen invändning mot ändringsförslaget. 
 
Artikel 28 och 34  

 
Artiklarna föreskriver en skyldighet för part att inge översättning av intyg eller av 
avgörandet. Om en förälder är part kan sådan skyldighet innebära stora kostnader för 
föräldern. Detta är inte förenligt med den angivna ambitionen i ändringsförslaget om att 
sänka kostnaderna för föräldrar som drabbats av olovligt bortförande av sitt barn.  
 
Artikel 30 

 
Enligt artikeln ska provisorisk verkställighet av umgängesbeslut vara möjlig trots 
förekomsten av ett överklagande. Detta förfarande överensstämmer med gällande svenska 
nationella regler gällande verkställighet av interimistiska umgängesbeslut. Enligt svensk 
lag finns möjlighet att begära inhibition. Om det även enligt denna artikel skulle införas 
en möjlighet att söka inhibition för avgörande som meddelats i annan medlemsstat, finns 
ingen invändning mot föreslagen ändring. 
 
Artikel 31 

 
I andra punkten andra stycket bör ordet ”ska” bytas ut mot ”får”. 
 
Artikel 33 

 
Artikeln föreskriver att om en åtgärd avseende de praktiska arrangemangen som beslutats 
kring umgänge i en medlemsstat inte förekommer i den verkställande staten, ska åtgärden 
anpassas till en åtgärd eller beslut som förekommer i den verkställande staten. Risk finns 
emellertid genom en sådan ändring för att omprövning i sak kommer att ske vid sådan 
anpassning. Detta även i sådana fall då utländsk domstol inte kan besluta om 
myndighetsutövning i annat land, t.ex. gällande stödperson. 
 
Artikel 38 

 
Artikeln anger skäl för vägran att erkänna avgöranden gällande föräldraansvar och 
punkterna 1 a – c avser principen om ordre public, avgörande som meddelats utan att part 
delgivits och avgörande som meddelats utan att part kommit till tals. I andra punkten 
anges att nämnda skäl inte får åberopas mot ett avgörande som beviljar umgängesrätt eller 
som går emot ett tidigare avgörande att vägra återlämna barnet i enlighet med artikel 13 i 
1980 års Haagkonvention. Advokatsamfundet anser att undantagen enligt andra punkten 
strider mot grundläggande rättssäkerhetsprinciper och bör därför utgå från ändrings-
förslaget.  
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Artikel 40 

 
Advokatsamfundet har samma synpunkter som anförts avseende artikel 38. 
 
I tredje punkten föreskrivs att myndigheterna i den verkställande staten ska vidta 
nödvändiga åtgärder för att få barnet att samarbeta. Detta kan tolkas som att tämligen 
ingripande åtgärder kan tillgripas i förhållande till barnet. Bestämmelsen bör i stället 
formuleras så att det framgår att åtgärderna ska syfta till att förmå barnet att frivilligt 
medverka till verkställighet. 
 
Artikel 42 

 
I tredje punkten andra stycket bör ordet ”ska” bytas ut mot ”får”.  
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