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ÖVERSÄTTNING

KONVENTION OM BEHÖRIGHET, TILLÄMPLIG LAG, ERKÄNNANDE, VERKSTÄLLIGHET OCH
SAMARBETE I FRÅGOR OM FÖRÄLDRAANSVAR OCH ÅTGÄRDER TILL SKYDD FÖR BARN
(Ingicks den 19 oktober 1996)
De stater som har undertecknat denna konvention,

som beaktar behovet att förbättra skyddet för barn i internationella situationer,

som önskar undvika konflikter mellan sina rättssystem när det gäller behörighet, tillämplig lag, erkännande och verkställighet i samband med åtgärder till skydd för barn,

som erinrar om vikten av internationellt samarbete till skydd för barn,

som bekräftar att barnets bästa ska komma i främsta rummet,

som noterar att konventionen av den 5 oktober 1961 om myndigheters behörighet och tillämplig lag i frågor till skydd
för underåriga behöver revideras,

som önskar upprätta gemensamma bestämmelser i detta syfte, med beaktande av Förenta nationernas konvention om
barnets rättigheter av den 20 november 1989,
har kommit överens om följande bestämmelser.

KAPITEL I
KONVENTIONENS TILLÄMPNINGSOMRÅDE

Artikel 1
1.

2.
I denna konvention omfattar begreppet ”föräldraansvar”
vårdnad eller varje liknande förhållande som avgör föräldrars,
förmyndares eller andra rättsliga företrädares rättigheter, befogenheter och ansvar i förhållande till barnets person eller egendom.

Ändamålet med denna konvention är följande:
Artikel 2

a) Att fastställa den stat vars myndigheter har behörighet att
vidta åtgärder till skydd för barnets person eller egendom.

Konventionen ska tillämpas på barn från födelsen till dess att de
uppnått 18 års ålder.

b) Att fastställa vilken lag dessa myndigheter ska tillämpa när
de utövar sin behörighet.

Artikel 3
De åtgärder som avses i artikel 1 kan i synnerhet gälla

c) Att fastställa vilken lag som är tillämplig på föräldraansvar.
a) tillerkännande, utövande, upphörande eller begränsande av
föräldraansvar liksom delegering av detsamma,
d) Att föreskriva erkännande och verkställighet av sådana
skyddsåtgärder i alla fördragsslutande stater.

e) Att upprätta sådant samarbete mellan myndigheterna i de
fördragsslutande staterna som krävs för att uppnå denna
konventions mål.

b) vårdnad, inbegripet de rättigheter som hänför sig till omvårdnaden om barnets person, och särskilt rätten att bestämma var barnet ska bo, samt umgänge, inbegripet rätten
att för en begränsad tid ta med barnet till en annan plats än
den där barnet har hemvist,
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c) förmyndarskap, godmanskap och liknande institut,
d) förordnande av och uppgifter för en person eller ett organ
som ska ansvara för barnets person eller egendom, företräda
eller bistå barnet,
e) placering av barnet i familjehem eller på en institution, eller
om vård av ett barn genom kafala eller liknande institut,
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2.
Med förbehåll för artikel 7 ska, när barnet får ett nytt
hemvist i en annan fördragsslutande stat, myndigheterna i den
nya hemviststaten vara behöriga.

Artikel 6
1.
När det gäller flyktingbarn och barn som på grund av
oroligheter i sitt land har fördrivits från detta ska myndigheterna i den fördragsslutande stat dit dessa barn har flytt ha den
behörighet som anges i artikel 5.1.

f) tillsyn genom en offentlig myndighet av den omvårdnad
barnet får av en person som har ansvar för barnet,
g) förvaltning av, bevarande av eller förfogande över barnets
egendom.
Artikel 4
Denna konvention ska inte tillämpas på
a) fastställande eller bestridande av föräldraskap,

2.
Bestämmelserna i punkt 1 ska också tillämpas på barn
vars hemvist inte kan fastställas.

Artikel 7
1.
Vid fall av olovligt bortförande eller kvarhållande av ett
barn ska myndigheterna i den fördragsslutande stat där barnet
hade hemvist omedelbart före bortförandet eller kvarhållandet
behålla sin behörighet tills barnet har fått hemvist i en annan
stat, och

b) beslut om adoption, åtgärder som utgör förberedelser för
adoption, ogiltigförklaring eller upphävande av adoption,
c) barnets efternamn och förnamn,
d) myndighetsförklaring,

a) varje person, institution eller annat organ som har vårdnad
om barnet har godtagit bortförandet eller kvarhållandet, eller

b) barnet har varit bosatt i denna andra stat i minst ett år efter
det att den person, den institution eller det andra organ som
har vårdnad om barnet har fått eller borde ha fått kännedom
om var barnet befinner sig, ingen begäran om återlämnande
som lämnats in under den perioden väntar på avgörande,
och barnet har funnit sig till rätta i sin nya miljö.

e) underhållsskyldighet,
f) truster och arv,
g) social trygghet,

2.
Ett bortförande eller ett kvarhållande av ett barn ska betraktas som olovligt om det

h) offentligrättsliga åtgärder av allmän karaktär för utbildning
och hälsa,
i) åtgärder som vidtas till följd av brottsliga gärningar som har
begåtts av barn,

a) strider mot en vårdnad som har anförtrotts en person, en
institution eller något annat organ, antingen gemensamt eller
för sig, enligt lagen i den stat där barnet hade hemvist omedelbart före bortförandet eller kvarhållandet, och

j) beslut om asylrätt och invandring.

KAPITEL II
BEHÖRIGHET

b) denna rätt verkligen utövades, antingen gemensamt eller för
sig, vid den tidpunkt då barnet fördes bort eller hölls kvar
eller skulle ha utövats om inte bortförandet eller kvarhållandet hade ägt rum.

Artikel 5
1.
De rättsliga eller administrativa myndigheterna i den fördragsslutande stat där barnet har hemvist ska vara behöriga att
vidta åtgärder som syftar till skydd för barnets person eller
egendom.

Vårdnad som avses i a kan i första hand uppkomma direkt på
grund av lag eller genom ett rättsligt eller administrativt avgörande, eller genom en överenskommelse med rättslig verkan
enligt lagen i den staten.
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3.
Så länge de myndigheter som avses i punkt 1 har kvar sin
behörighet kan myndigheterna i den fördragsslutande stat dit
barnet har förts eller där det har hållits kvar endast vidta sådana
åtgärder i brådskande fall enligt artikel 11 som är nödvändiga
för att skydda barnets person eller egendom.
Artikel 8
1.
I undantagsfall kan den myndighet i en fördragsslutande
stat som är behörig enligt artikel 5 eller 6, om den anser att
myndigheten i en annan fördragsslutande stat i det särskilda
fallet är bättre lämpad att bedöma vad som är till barnets bästa,
antingen
— begära, direkt eller med hjälp av centralmyndigheten, att den
andra myndigheten ska åta sig behörighet för att vidta sådana skyddsåtgärder som den anser nödvändig, eller
— låta handläggningen av ärendet vila och ge parterna tillfälle
att lämna i en sådan framställning till myndigheten i den
andra staten.
2.
De fördragsslutande stater till vars myndigheter en framställning i enlighet med punkt 1 kan riktas är
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— ge parterna tillfälle att lämna in en sådan framställning till
myndigheten i den fördragsslutande stat där barnet har hemvist.

2.
De berörda myndigheterna får sinsemellan överlägga i frågan.

3.
Den myndighet som lämnade framställningen får utöva
behörighet i stället för myndigheten i den fördragsslutande
stat där barnet har hemvist endast om den sistnämnda myndigheten har beviljat framställningen.

Artikel 10
1.
Utan att det påverkar tillämpningen av artiklarna 5–9 får
myndigheterna i en fördragsslutande stat där en ansökan är
upptagen till prövning om äktenskapsskillnad eller hemskillnad
eller om annullering av äktenskap mellan föräldrarna till ett
barn som har hemvist i en annan fördragsslutande stat, om
lagen i deras stat så föreskriver, vidta åtgärder avsedda att
skydda ett sådant barns person eller egendom om

a) en av barnets föräldrar vid den tidpunkt då förfarandet inleds
har hemvist i den staten och en av dem har föräldraansvar
för barnet, samt

a) en stat i vilken barnet är medborgare,
b) en stat i vilken egendom som tillhör barnet finns,
c) en stat vid vars myndigheter talan har väckts om äktenskapsskillnad eller hemskillnad eller om annullering av äktenskap
mellan barnets föräldrar,
d) en stat till vilken barnet har en väsentlig anknytning.
3.
De berörda myndigheterna får sinsemellan överlägga i frågan.
4.
Den myndighet till vilken en framställning har riktats i
enlighet med punkt 1 får åta sig behörigheten i stället för den
myndighet som är behörig enligt artikel 5 eller 6, om den tillfrågade myndigheten anser att detta är till barnets bästa.
Artikel 9
1.
Om myndigheterna i en fördragsslutande stat som avses i
artikel 8.2 anser att de i det särskilda fallet är bättre lämpade att
bedöma vad som är till barnets bästa får de antingen
— begära, direkt eller med hjälp av centralmyndigheten, att den
behöriga myndigheten i den fördragsslutande stat där barnet
har hemvist ska bemyndiga dem att utöva behörighet för att
vidta de skyddsåtgärder som de anser nödvändiga, eller

b) dessa myndigheters behörighet att vidta sådana åtgärder har
godtagits av föräldrarna och av eventuella andra personer
som har föräldraansvar för barnet, och detta är till barnets
bästa.

2.
Den i punkt 1 angivna behörigheten att vidta åtgärder för
att skydda barnet upphör så snart beslutet om att bevilja eller
avslå ansökan om äktenskapsskillnad, hemskillnad eller annullering av äktenskapet har vunnit laga kraft eller förfarandet har
avslutats av något annat skäl.

Artikel 11
1.
I alla brådskande fall ska myndigheterna i varje fördragsslutande stat på vars territorium barnet eller egendom som tillhör barnet finns ha behörighet att vidta nödvändiga skyddsåtgärder.

2.
De åtgärder som vidtas med stöd av punkt 1 avseende ett
barn som har hemvist i en fördragsslutande stat ska upphöra att
gälla så snart de myndigheter som är behöriga enligt artiklarna
5–10 har vidtagit de åtgärder som situationen kräver.

3.
De åtgärder som vidtas med stöd av punkt 1 avseende ett
barn som har hemvist i en icke-fördragsslutande stat ska upphöra att gälla i varje fördragsslutande stat så snart de åtgärder
som situationen kräver och som vidtas av en annan stats myndigheter erkänns i den fördragsslutande staten i fråga.
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Artikel 12
1.
Med förbehåll för artikel 7 ska myndigheterna i en fördragsslutande stat på vars territorium barnet eller egendom som
tillhör barnet finns vara behöriga att vidta tillfälliga åtgärder till
skydd för barnets person eller egendom, med territoriell verkan
endast i staten i fråga, såvida åtgärderna inte är oförenliga med
åtgärder som redan har vidtagits av de myndigheter som är
behöriga enligt artiklarna 5–10.
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kräver detta, undantagsvis tillämpa eller beakta lagen i en annan
stat till vilken situationen har väsentlig anknytning.
3.
Om barnet får ett nytt hemvist i en annan fördragsslutande stat, ska den statens lag från och med tidpunkten för
ändringen bestämma villkoren för tillämpningen av de åtgärder
som har vidtagits i den stat där barnet tidigare hade hemvist.
Artikel 16

2.
De åtgärder som vidtas med stöd av punkt 1 avseende ett
barn med hemvist i en fördragsslutande stat ska upphöra att
gälla så snart de myndigheter som är behöriga enligt artiklarna
5–10 har fattat beslut i fråga om skyddsåtgärder som situationen kan kräva.

3.
De åtgärder som vidtas med stöd av punkt 1 avseende ett
barn med hemvist i en icke-fördragsslutande stat ska upphöra
att gälla i den fördragsslutande stat där åtgärderna vidtogs, så
snart de åtgärder som situationen kräver och som vidtas av en
annan stats myndigheter erkänns i den fördragsslutande staten i
fråga.

Artikel 13
1.
De myndigheter i en fördragsslutande stat som enligt artiklarna 5–10 är behöriga att vidta åtgärder till skydd för barnets person eller egendom ska avstå från att utöva sin behörighet om, vid den tidpunkt då förfarandet inleds, motsvarande
åtgärder har begärts och fortfarande övervägs hos myndigheterna i en annan fördragsslutande stat som vid tidpunkten för
begäran är behöriga enligt artiklarna 5–10.

1.
Tillerkännande eller upphörande av föräldraansvar direkt
på grund av lag, utan ingripande av en rättslig eller administrativ myndighet, ska bestämmas av lagen i den stat där barnet
har hemvist.
2.
Tillerkännande eller upphörande av föräldraansvar genom
en överenskommelse eller en ensidig rättshandling utan ingripande av en rättslig eller administrativ myndighet ska bestämmas av lagen i den stat där barnet har hemvist vid den tidpunkt
då överenskommelsen eller den ensidiga rättshandlingen får
verkan.
3.
Föräldraansvar som föreligger enligt lagen i den stat där
barnet har hemvist består efter en ändring av hemvistet till en
annan stat.
4.
Om barnet får ett nytt hemvist, ska tillerkännande av
föräldraansvar direkt på grund av lag till en person som inte
redan har föräldraansvar bestämmas av den nya hemviststatens
lag.
Artikel 17

2.
Bestämmelserna i punkt 1 ska inte tillämpas om de myndigheter till vilka framställningen om åtgärder ursprungligen
riktades har avstått från behörighet.

Artikel 14
De åtgärder som vidtas med stöd av artiklarna 5–10 ska gälla
enligt sina villkor, även om grunden för behörigheten har upphört genom ändrade förhållanden, så länge de myndigheter som
är behöriga enligt konventionen inte har ändrat, ersatt eller
upphävt åtgärderna.

Utövandet av föräldraansvaret ska bestämmas av lagen i den stat
där barnet har hemvist. Om barnets hemvist ändras, ska utövandet av föräldraansvaret bestämmas av den nya hemviststatens lag.
Artikel 18
Det föräldraansvar som avses i artikel 16 får upphävas eller
villkoren för utövandet av föräldraansvaret får ändras genom
åtgärder som vidtas enligt denna konvention.
Artikel 19

1.
Myndigheterna i de fördragsslutande staterna ska tillämpa
sin egen lag vid utövandet av sin behörighet enligt bestämmelserna i kapitel II.

1.
Giltigheten av en rättshandling som företagits mellan
tredje man och en annan person som enligt lagen i den stat
där rättshandlingen företogs är behörig att handla som barnets
lagliga företrädare får inte angripas, och tredje man kan inte
hållas ansvarig enbart på grund av att den andra personen
inte var behörig att handla som barnets lagliga företrädare enligt
den lag som anges i bestämmelserna i detta kapitel, såvida inte
tredje man visste eller borde ha vetat att föräldraansvaret regleras i den lagen.

2.
Myndigheterna i de fördragsslutande staterna får emellertid, i den mån som skyddet för barnets person eller egendom

2.
Punkt 1 ska tillämpas endast om rättshandlingen företogs
mellan personer som befann sig på samma stats territorium.

KAPITEL III
TILLÄMPLIG LAG

Artikel 15
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Artikel 20
Bestämmelserna i detta kapitel ska tillämpas även om den lag
som anvisas genom dessa bestämmelser är en icke-fördragsslutande stats lag.
Artikel 21
1.
Med ”lag” avses i detta kapitel den gällande lagen i en stat,
med undantag för dess lagvalsregler.
2.
Om den tillämpliga lagen enligt artikel 16 är en icke-fördragsslutande stats lag och om den statens lagvalsregler anvisar
lagen i en annan icke-fördragsslutande stat som skulle tillämpa
sin egen lag, ska dock lagen i den staten tillämpas. Om den
andra icke-fördragsslutande staten inte skulle tillämpa sin egen
lag, ska den lag tillämpas som anvisas genom artikel 16.
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f) om förfarandet i artikel 33 inte har följts.
Artikel 24
Utan att det påverkar tillämpningen av artikel 23.1 får varje
berörd part begära att de behöriga myndigheterna i en fördragsslutande stat beslutar om erkännande eller icke-erkännande av
en åtgärd som har vidtagits i en annan fördragsslutande stat.
Förfarandet ska regleras i den anmodade statens lag.
Artikel 25
Myndigheten i den anmodade staten ska vara bunden av bedömningen av de faktiska omständigheter på vilka myndigheten
i den stat där åtgärden vidtogs grundade sin behörighet.

Artikel 22

Artikel 26

Den lag som anvisas genom bestämmelserna i detta kapitel får
åsidosättas endast om tillämpningen är uppenbart oförenlig
med grunderna för rättsordningen (ordre public), med hänsyn
tagen till barnets bästa.

1.
Om åtgärder som vidtas i en fördragsslutande stat och är
verkställbara i den staten kräver verkställighet i en annan fördragsslutande stat, ska åtgärderna på begäran av en berörd part
förklaras verkställbara eller registreras för verkställighet i den
andra fördragsslutande staten i enlighet med det förfarande
som anges i den statens lag.

KAPITEL IV
ERKÄNNANDE OCH VERKSTÄLLIGHET

Artikel 23
1.
De åtgärder som vidtas av en fördragsslutande stats myndigheter ska erkännas direkt på grund av lag i samtliga övriga
fördragsslutande stater.
2.

Erkännande får dock vägras

a) om åtgärden har vidtagits av en myndighet vars behörighet
inte grundades på någon av de omständigheter som anges i
kapitel II,
b) om åtgärden i strid med grundläggande förfaranderegler i
den anmodade staten har vidtagits inom ramen för ett rättsligt eller administrativt förfarande utan att barnet har fått
möjlighet att komma till tals, såvida det inte är fråga om
ett brådskande fall,
c) om en person begär det och hävdar att åtgärden hindrar
honom eller henne att utöva sitt föräldraansvar, om åtgärden
har vidtagits utan att personen i fråga har fått möjlighet att
yttra sig, såvida det inte är fråga om ett brådskande fall,
d) om ett erkännande uppenbart skulle strida mot grunderna
för rättsordningen (ordre public) i den anmodade staten,
med hänsyn tagen till barnets bästa,
e) om åtgärden är oförenlig med en senare åtgärd som har
vidtagits i den icke-fördragsslutande stat där barnet har hemvist, om den senare åtgärden uppfyller kraven för erkännande i den anmodade staten,

2.
Varje fördragsslutande stat ska tillämpa ett enkelt och
snabbt förfarande för verkställbarhetsförklaringen eller registreringen.

3.
Verkställbarhetsförklaringen eller registreringen får vägras
endast på någon av de i artikel 23.2 angivna grunderna.
Artikel 27
Ingen omprövning i sak av den vidtagna åtgärden får äga rum,
med förbehåll för den omprövning som är nödvändig för att
tillämpa de föregående artiklarna.
Artikel 28
Åtgärder som har vidtagits i en fördragsslutande stat och förklarats verkställbara eller registrerats för verkställighet i en annan fördragsslutande stat, ska verkställas i den senare staten
som om de hade vidtagits av myndigheterna där. Verkställigheten ska äga rum enligt den anmodade statens lag med de
begränsningar som föreskrivs där, och med hänsyn tagen till
barnets bästa.

KAPITEL V
SAMARBETE

Artikel 29
1.
Varje fördragsslutande stat ska utse en centralmyndighet
som ska ha till uppgift att fullgöra de skyldigheter som åläggs
sådana myndigheter enligt denna konvention.
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2.
Federala stater, stater med mer än ett rättssystem eller
stater som har autonoma territoriella enheter får utse fler än
en centralmyndighet och ange den territoriella eller den personliga omfattningen av deras befogenheter. Om en stat har utsett
fler än en centralmyndighet ska den ange den centralmyndighet
till vilken meddelanden kan sändas för vidarebefordran till behörig centralmyndighet inom den staten.

Artikel 30
1.
Centralmyndigheterna ska samarbeta med varandra och
främja samarbetet mellan de behöriga myndigheterna i sina
stater för att uppnå målen med denna konvention.

2.
Centralmyndigheterna ska i samband med tillämpningen
av konventionen vidta lämpliga åtgärder i syfte att lämna upplysningar om de lagar och de tjänster som finns i deras stater till
skydd för barn.

Artikel 31
Centralmyndigheten i en fördragsslutande stat ska, direkt eller
genom myndigheter eller andra organ, vidta alla lämpliga åtgärder för att

a) underlätta den kommunikation och lämna det stöd som
föreskrivs i artiklarna 8 och 9 samt i detta kapitel,

b) genom medling, förlikning eller liknande åtgärder underlätta
samförståndslösningar till skydd för barnets person eller
egendom i situationer som omfattas av konventionen,

c) på begäran av en behörig myndighet i en annan fördragsslutande stat bistå med att ta reda på var ett barn befinner
sig, om det kan antas att barnet befinner sig och behöver
skydd på den anmodade statens territorium.

Artikel 32
Efter en motiverad begäran från centralmyndigheten eller annan
behörig
myndighet
i
en
fördragsslutande stat till vilken barnet har väsentlig anknytning får centralmyndigheten i den fördragsslutande stat där barnet har hemvist och befinner sig, direkt eller genom myndigheter eller andra
organ,

a) rapportera om barnets situation,

b) begära att den behöriga myndigheten i dess stat överväger
huruvida åtgärder måste vidtas till skydd för barnets person
eller egendom.
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Artikel 33
1.
Om en myndighet som är behörig enligt artiklarna 5–10
överväger att placera barnet i familjehem eller på institution,
eller ge vård genom kafala eller liknande institut, och om denna
placering eller vård ska äga rum i en annan fördragsslutande
stat, ska myndigheten först samråda med centralmyndigheten
eller en annan behörig myndighet i denna stat. Den ska i detta
syfte överlämna en rapport om barnet tillsammans med motiveringen för den föreslagna placeringen eller vården.

2.
Beslut om placering eller om vård får fattas i den ansökande staten endast om centralmyndigheten eller en annan behörig myndighet i den anmodade staten har samtyckt till placeringen eller vården med beaktande av barnets bästa.

Artikel 34
1.
När en skyddsåtgärd övervägs får de enligt konventionen
behöriga myndigheterna, om detta krävs med hänsyn till barnets situation, begära att varje myndighet i en annan fördragsslutande stat som förfogar över upplysningar som är relevanta
för skyddet av barnet överlämnar dessa upplysningar.

2.
En fördragsslutande stat får meddela att framställningar
enligt punkt 1 till dess myndigheter endast får lämnas via centralmyndigheten.

Artikel 35
1.
De behöriga myndigheterna i en fördragsslutande stat får
begära att myndigheterna i en annan fördragsslutande stat bistår
med genomförandet av skyddsåtgärder som vidtas med stöd av
denna konvention, särskilt i fråga om att säkerställa det faktiska
utövandet av umgängesrätt och rätten att upprätthålla regelbundna, direkta kontakter.

2.
Myndigheterna i en fördragsslutande stat i vilken barnet
inte har hemvist får, på begäran av en förälder som är bosatt i
den staten och som önskar få eller behålla umgängesrätt med
barnet, samla in upplysningar eller underlag och får uttala sig i
frågan om det är lämpligt att denna förälder utövar umgängesrätt och på vilka villkor sådan umgängesrätt skulle kunna utövas. En myndighet som utövar behörighet enligt artiklarna 5–10
i fråga om umgängesrätt med barnet ska beakta sådana upplysningar, underlag och uttalanden när den fattar sitt beslut.

3.
En myndighet som enligt artiklarna 5–10 är behörig att
besluta om umgängesrätt får låta saken vila i avvaktan på resultatet av en begäran i enlighet med punkt 2, särskilt om den
prövar en ansökan om begränsning eller upphävande av umgängesrätt som beviljats i den stat där barnet tidigare hade
hemvist.
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4.
Denna artikel hindrar inte att en myndighet som är behörig enligt artiklarna 5–10 har rätt att vidta interimistiska åtgärder i avvaktan på att en begäran enligt punkt 2 besvaras.
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3.
Varje fördragsslutande stat ska ange vilka myndigheter
som är behöriga att utfärda intyget.
Artikel 41

Artikel 36
I det fall barnet utsätts för allvarlig fara ska de behöriga myndigheterna i den fördragsslutande stat där åtgärder till skydd för
barnet har vidtagits eller övervägs – om de får underrättelse om
att barnet har bytt hemvist till eller befinner sig i en annan stat
– underrätta myndigheterna i den staten om faran och om vilka
åtgärder som vidtagits eller övervägs.

Personuppgifter som samlats in eller överlämnats enligt konventionen får endast användas i de syften för vilka de samlats in
eller överlämnats.
Artikel 42
De myndigheter till vilka upplysningar överlämnats ska sörja för
att de omfattas av sekretess i enlighet med lagstiftningen i
denna stat.

Artikel 37
En myndighet får inte begära eller överlämna upplysningar enligt detta kapitel om det, enligt myndighetens uppfattning,
skulle kunna medföra fara för barnets person eller egendom
eller innebära att friheten eller livet för en medlem av barnets
familj allvarligt hotas.

Artikel 43
Ingen legalisering eller annat liknande förfarande får krävas i
fråga om handlingar som översänds eller överlämnas enligt
denna konvention.
Artikel 44

Artikel 38
1.
Utan att det påverkar möjligheten att ta ut skäliga avgifter
för tjänster ska centralmyndigheter och andra myndigheter i
fördragsslutande stater bära sina egna kostnader för tillämpningen av bestämmelserna i detta kapitel.

2.
Varje fördragsslutande stat får träffa överenskommelser
med en eller flera andra fördragsslutande stater om fördelningen
av avgifter.

Artikel 39
Varje fördragsslutande stat får träffa överenskommelser med en
eller flera andra fördragsslutande stater för att sinsemellan förbättra tillämpningen av detta kapitel. Stater som har ingått en
sådan överenskommelse ska överlämna en kopia till konventionens depositarie.

Varje fördragsslutande stat får utse myndigheter till vilka framställningar enligt artiklarna 8, 9 och 33 ska göras.
Artikel 45
1.
Haagkonferensen för internationell privaträtts permanenta
byrå ska underrättas om de myndigheter som utses enligt artiklarna 29 och 44.
2.
Förklaringar enligt artikel 34.2 ska ställas till konventionens depositarie.
Artikel 46
En fördragsslutande stat som i fråga om skydd av barn och
deras egendom har olika rättssystem eller regelverk ska inte
vara förpliktad att tillämpa denna konvention på konflikter uteslutande mellan sådana olika system eller regelverk.
Artikel 47

KAPITEL VI
ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

I förhållande till en stat som i fråga om denna konvention har
två eller flera rättssystem eller regelverk som är tillämpliga inom
olika territoriella enheter ska

Artikel 40
1.
Myndigheterna i den fördragsslutande stat där barnet har
hemvist eller i den fördragsslutande stat där en skyddsåtgärd
vidtagits får, på begäran av den person som har föräldraansvaret
eller den person som ska skydda barnets person eller egendom,
för denna person, utfärda ett intyg om i vilken egenskap personen handlar och vilka befogenheter personen har.

2.
Denna person ska, om inte annat kan visas, anses handla i
den egenskap och ha de befogenheter som anges i intyget.

1. varje hänvisning till hemvist i denna stat avse hemvist inom
en territoriell enhet,
2. varje hänvisning till att barn befinner sig i denna stat avse
att barn befinner sig inom en territoriell enhet,
3. varje hänvisning till att egendom som tillhör barnet finns i
denna stat avse att egendom som tillhör barnet finns inom
en territoriell enhet,
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4. varje hänvisning till den stat i vilken barnet är medborgare
avse den territoriella enhet som anges i denna stats lagstiftning eller, om relevanta regler saknas, den territoriella enhet
till vilken barnet har närmast anknytning,

5. varje hänvisning till den stat till vars myndigheter det har
inlämnats en ansökan om äktenskapsskillnad eller hemskillnad för barnets föräldrar, eller om annullering av deras
äktenskap, avse den territoriella enhet till vars myndigheter
det har inlämnats en sådan ansökan,

6. varje hänvisning till den stat till vilken barnet har väsentlig
anknytning avse den territoriella enhet till vilken barnet har
sådan anknytning,

7. varje hänvisning till den stat till vilken barnet bortförts eller
i vilken barnet kvarhållits avse den relevanta territoriella
enhet till vilken barnet bortförts eller i vilken barnet kvarhållits,

8. varje hänvisning till den statens organ eller myndigheter,
utom centralmyndigheter, avse de organ eller myndigheter
som är bemyndigade att vidta åtgärder inom den relevanta
territoriella enheten,

9. varje hänvisning till lag eller förfarande eller myndighet i
den stat i vilken en åtgärd vidtagits avse lag eller förfarande
eller myndighet inom den territoriella enhet i vilken en
sådan åtgärd vidtagits,

10. varje hänvisning till den anmodade statens lag eller förfarande eller myndighet avse lag eller förfarande eller myndighet inom den territoriella enhet i vilken erkännande eller
verkställighet begärts.

Artikel 48
Vid fastställande av tillämplig lag enligt kapitel III med avseende
på en stat som omfattar två eller flera territoriella enheter vilka
var för sig har sitt eget rättssystem eller regelverk på det område
som denna konvention omfattar ska följande regler tillämpas:

a) Om det finns regler i kraft i en sådan stat där det fastställs
vilken territoriell enhets lag som är tillämplig, ska lagen i
denna enhet tillämpas.

b) Om det inte finns några sådana regler ska lagen i den relevanta territoriella enheten enligt artikel 47 tillämpas.

Artikel 49
Vid fastställande av tillämplig lag enligt kapitel III med avseende
på en stat som har två eller flera rättssystem eller regelverk som
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är tillämpliga på olika kategorier av personer på det område
som omfattas av denna konvention ska följande regler tillämpas:

a) Om det i en sådan stat finns gällande regler om vilken av
dessa lagar som är tillämplig, ska den lagen tillämpas.

b) Om det inte finns några sådana regler ska det rättssystem
eller det regelverk tillämpas till vilket barnet har närmast
anknytning.

Artikel 50
Denna konvention ska inte påverka tillämpningen av konventionen av den 25 oktober 1980 om de civila aspekterna på
internationella bortföranden av barn i förbindelser mellan parter
i båda konventionerna. Det föreligger dock inget hinder för att
bestämmelser i denna konvention åberopas för återförande av
ett barn som olovligt bortförts eller kvarhållits eller för ordnande av umgängesrätt.

Artikel 51
I förbindelserna mellan de fördragsslutande staterna ska denna
konvention ersätta konventionen av den 5 oktober 1961 om
myndigheters behörighet och tillämplig lag i frågor till skydd för
underåriga och konventionen rörande förmynderskap för minderåriga som undertecknades i Haag den 12 juni 1902, utan att
det påverkar erkännandet av åtgärder som vidtas enligt ovannämnda konvention av den 5 oktober 1961.

Artikel 52
1.
Denna konvention inverkar inte på något internationellt
instrument som de fördragsslutande staterna är parter i och som
innehåller bestämmelser om frågor som regleras i konventionen,
såvida inte en motsatt förklaring avges av de stater som är
parter i ett sådant instrument.

2.
Denna konvention inverkar inte på möjligheten för en
eller flera fördragsslutande stater att ingå överenskommelser
som innehåller bestämmelser om frågor som regleras i denna
konvention med avseende på barn som har hemvist i någon av
de stater som är parter i sådana överenskommelser.

3.
Överenskommelser som kan komma att ingås av en eller
flera fördragsslutande stater om frågor som omfattas av denna
konventions tillämpningsområde inverkar inte på tillämpningen
av bestämmelserna i denna konvention i förhållandet mellan
dessa stater och andra fördragsslutande stater.

4.
De föregående punkterna ska även vara tillämpliga på
enhetliga lagar som är grundade på särskilda förbindelser av
regional eller annan karaktär mellan berörda stater.

11.6.2008

SV

Europeiska unionens officiella tidning

Artikel 53
1.
Konventionen ska vara tillämplig på åtgärder endast om
de vidtas i en stat efter det att konventionen har trätt i kraft för
den staten.

2.
Konventionen ska vara tillämplig på erkännande och verkställighet av åtgärder som vidtas efter det att den har trätt i kraft
mellan den stat där åtgärderna har vidtagits och den anmodade
staten.

Artikel 54
1.
Varje meddelande som sänds till centralmyndigheten eller
till en annan myndighet i en fördragsslutande stat ska vara
avfattat på originalspråket och åtföljas av en översättning till
det officiella språket eller ett av de officiella språken i den andra
staten eller, om det är svårt att få till stånd en sådan översättning, en översättning till franska eller engelska.

2.
En fördragsslutande stat får genom reservation i enlighet
med artikel 60 dock motsätta sig användningen av antingen
franska eller engelska, dock inte båda.

Artikel 55
1.

En fördragsslutande stat får i enlighet med artikel 60

a) förbehålla sina myndigheter behörighet att vidta åtgärder till
skydd för ett barns egendom som befinner sig inom dess
territorium,

b) förbehålla sig rätten att inte erkänna föräldraansvar eller en
åtgärd som strider mot en åtgärd som dess myndigheter
vidtagit med avseende på den egendomen.

2.
Reservationen får begränsas till vissa kategorier av egendom.

Artikel 56
Generalsekreteraren för Haagkonferensen för internationell privaträtt ska med jämna mellanrum sammankalla en specialkommission för att granska den praktiska tillämpningen av denna
konvention.

KAPITEL VII
SLUTBESTÄMMELSER
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2.
Den ska ratificeras, godtas eller godkännas och ratifikations-, godtagande- eller godkännandeinstrumenten deponeras
hos utrikesministeriet i Konungariket Nederländerna, som är
depositarie för konventionen.

Artikel 58
1.
Varje annan stat får ansluta sig till konventionen efter det
att den har trätt i kraft i enlighet med artikel 61.1.

2.

Anslutningsinstrumentet ska deponeras hos depositarien.

3.
Anslutningen får verkan endast i förhållandet mellan den
anslutande staten och de fördragsslutande stater som inte har
gjort någon invändning mot anslutningen inom sex månader
efter det att underrättelsen i artikel 63 b har mottagits. Stater
kan göra en sådan invändning även när de efter en anslutning
ratificerar, godtar eller godkänner konventionen. Depositarien
ska underrättas om varje sådan invändning.

Artikel 59
1.
En fördragsslutande stat som består av två eller flera territoriella enheter med olika rättssystem i frågor som regleras i
denna konvention får vid undertecknande, ratificering, godtagande, godkännande eller anslutning förklara att konventionen
ska omfatta alla dess enheter eller endast till en eller flera av
dem och får när som helst ändra sin förklaring genom att avge
en ny förklaring.

2.
Depositarien ska underrättas om varje sådan förklaring
och i förklaringen ska uttryckligen anges för vilka territoriella
enheter konventionen ska tillämpas.

3.
Om en stat inte avger någon förklaring enligt denna artikel, ska konventionen omfatta alla dess territoriella enheter.

Artikel 60
1.
Varje stat får senast vid ratificering, godtagande, godkännande eller anslutning eller då en förklaring i enlighet med
artikel 59 avges anmäla en av eller båda de reservationer som
avses i artikel 54.2 och artikel 55. Ingen annan reservation ska
vara tillåten.

2.
Varje stat får när som helst återta en reservation som den
har anmält. Depositarien ska underrättas om ett sådant återtagande.

Artikel 57
1.
Konventionen ska vara öppen för undertecknande av de
stater som var medlemmar i Haagkonferensen för internationell
privaträtt vid tidpunkten för dess artonde session.

3.
Reservationen ska upphöra att gälla den första dagen i den
tredje kalendermånaden efter det att den underrättelse som avses i föregående punkt har lämnats.
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Artikel 61

Artikel 63

1.
Konventionen träder i kraft den första dagen i den månad
som följer efter utgången av tre månader efter det att det tredje
ratifikations-, godtagande- eller godkännandeinstrument som avses i artikel 57 har deponerats.

Depositarien ska underrätta de stater som är medlemmar i
Haagkonferensen för internationell privaträtt och de stater
som har anslutit sig i enlighet med artikel 58 om

2.

Därefter träder konventionen i kraft

a) i förhållande till varje stat som senare ratificerar, godtar eller
godkänner den, den första dagen i den månad som följer
efter utgången av tre månader efter det att dess ratifikations-,
godtagande-, godkännande- eller anslutningsinstrument har
deponerats,
b) i förhållande till varje anslutande stat, den första dagen i den
månad som följer efter utgången av tre månader efter utgången av den period på sex månader som avses i artikel 58.3,

a) de undertecknanden, ratifikationer, godtaganden och godkännanden som avses i artikel 57,
b) de anslutningar och de invändningar som gjorts mot anslutningar som avses i artikel 58,
c) dagen för konventionens ikraftträdande enligt artikel 61,
d) de förklaringar som avses i artikel 34.2 och artikel 59,
e) de överenskommelser som avses i artikel 39,

c) i förhållande till en territoriell enhet som konventionen har
utsträckts till i enlighet med artikel 59, den första dagen i
den månad som följer efter utgången av tre månader efter
den underrättelse som avses i den artikeln.
Artikel 62
1.
En stat som är part i konventionen får säga upp den
genom en skriftlig underrättelse ställd till depositarien. Uppsägningen får begränsas till vissa territoriella enheter på vilka konventionen är tillämplig.
2.
Uppsägningen får verkan den första dagen i den månad
som följer efter utgången av tolv månader efter det att depositarien har mottagit underrättelsen. När en längre uppsägningstid
anges i underrättelsen, får uppsägningen verkan efter utgången
av en sådan längre period.

f) de reservationer som avses i artikel 54.2 och artikel 55 samt
de återtaganden som avses i artikel 60.2,
g) de uppsägningar som avses i artikel 62.
Till bekräftelse härav har undertecknade, därtill vederbörligen
befullmäktigade, undertecknat denna konvention.
Utfärdad i Haag den 19 oktober 1996, på engelska och franska
språken, vilka båda texter är lika giltiga, i ett enda exemplar som
ska deponeras i Kungariket Nederländernas regerings arkiv, och
av vilken en bestyrkt kopia på diplomatisk väg ska tillställas
varje stat som är medlem i Haagkonferensen för internationell
privaträtt vid tidpunkten för dess artonde session.

