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Förkortningar 
1980 års Haagkonvention 1980 års Haagkonvention om de civila 

aspekterna på internationella bortföranden 
av barn 

1996 års Haagkonvention Konventionen av den 19 oktober 1996 om 
behörighet, tillämplig lag, erkännande, 
verkställighet och samarbete i frågor om 
föräldraansvar och åtgärder till skydd för 
barn 

Barnkonventionen Förenta Nationernas konvention om barnets 
rättigheter 

Barnrättskommittén Förenta Nationernas kommitté för barnets 
rättigheter 

Barnrättighetsutredningen Den utredning som ligger bakom 
betänkandet i SOU 2016:19 

Brysselkonventionen 1968 års Brysselkonvention om domstols 
behörighet och om verkställighet av domar 
på privaträttens område 

Bryssel I-förordningen Europaparlamentet och rådets förordning 
(EU) nr 1215/2012 av den 12 december 
2012 om domstols behörighet och om 
erkännande och verkställighet av domar på 
privaträttens område 

Bryssel II-förordningen Rådets förordning (EG) nr 1347/2000 av 
den 29 maj 2000 om domstols behörighet 
och om erkännande och verkställighet av 
domar i äktenskapsmål och mål om 
föräldraansvar för makars gemensamma 
barn 

Bryssel IIa-förordningen Rådets förordning (EG) nr 2201/2003 av 
den 27 november 2003 om domstols 
behörighet och om erkännande och 
verkställighet av domar i äktenskapsmål 
och mål om föräldraansvar samt om 
upphävande av förordning (EG) nr 
1347/2000 
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EG-fördraget Fördraget om upprättandet av Europeiska 
gemenskapen 

EKMR Europeiska konventionen om skydd för de 
mänskliga rättigheterna och de 
grundläggande friheterna 

EU     Europeiska unionen 

EU-domstolen  Europeiska unionens domstol 

EU-domstolens rättegångsregler Rättegångsregler för Europeiska unionens 
domstol 

EU:s rättighetsstadga Europeiska unionens stadga om de 
grundläggande rättigheterna 

FEU   Fördraget om Europeiska unionen 

FEUF Fördraget om Europeiska unionens 
funktionssätt 

FN Förenta nationerna 

PPU Preliminary ruling procedure 

Prop.   Proposition 

Rom III-förordningen Rådets förordning (EU) nr 1259/2010 av 
den 20 december 2010 om genomförande 
av ett fördjupat samarbete om tillämplig lag 
för äktenskapsskillnad och hemskillnad 

SOU   Statens offentliga utredningar 

SvJT   Svensk juristtidning 

UNICEF   United Nations Children’s Fund 
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1 Inledning 

1.1 Om ämnet 
Gränsöverskridande familjerättsliga förhållanden och därmed också tvister blir allt mer 

vanliga i dagens välutvecklade samhälle där resande, flyttande och kommunikation över 

landgränserna är lättillgängligt.1 För att rättsligt kunna hantera de internationella tvister 

som uppkommer behöver det redas ut vilket lands domstol som är behörig att pröva en 

tvist, enligt vilket lands lag detta ska ske samt huruvida beslutet ska erkännas och 

verkställas i ett annat land. Sådana regler har på flera områden ställts upp inom ramen 

för samarbetet inom den Europeiska unionen (EU) och rättsområdet kallas europeiska 

unionens internationella privat- och processrätt. Ett exempel på en sådan EU-rättslig 

reglering är Rådets förordning (EG) nr 2201/2003 av den 27 november 2003 om 

domstols behörighet och om erkännande och verkställighet av domar i äktenskapsmål 

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

(Bryssel IIa-förordningen) där det bl.a. uppställs regler för vilket lands domstol inom 

EU som är behörig att pröva ett mål om föräldraansvar, s.k. regler om domsrätt. I mål 

om föräldraansvar, som bl.a. omfattar vårdnadstvister, är barn extra skyddsvärda och 

även utsatta. Det är därför viktigt att lagstiftning på området sker utifrån ett 

barnperspektiv. 

   Principen om barnets bästa återfinns i flera regleringar i både nationella rättsordningar 

och internationell rätt. Barnets bästa används som en grundläggande princip som 

genomsyrar de instrument den återfinns i, för att säkerställa att barnets rättigheter 

beaktas. Det kan finnas en svårighet med en sådan princip som avser att säkerställa 

något så omfattande och viktigt som barnets rättigheter och som avser att tillämpas 

internationellt i flera olika instrument och flera olika nationella rättsordningar. 

Samtidigt kan det finnas en nytta i en sådan princip. Tydlighet och en god förståelse för 

principen ställs mot behovet av att principen måste besitta en stor flexibilitet för att 

fungera önskvärt i alla de sammanhang och hos alla de myndigheter som kan komma att 

tillämpa den. Inom EU-rätten får principen också konkurrera med andra viktiga 

intressen. 

                                            
1 COM (2014) 225 final s. 2. 
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   Viss problematik kan uppstå när lagstiftning antas såväl nationellt som regionalt och 

internationellt inom ett och samma rättsområde. Det mest tydliga problemet är kanske 

hur dessa olika regleringar i sådant fall ska förhålla sig till varandra hierarkiskt. Väl så 

viktigt är hur de förhåller sig till varandra när det gäller innebörden av de begrepp och 

principer som förekommer i regleringarna. På den internationella familjerättens område 

förekommer såväl nationella internationellt privat- och processrättsliga regler, EU-

rättsliga regler som andra internationella regler. 

   I den EU-rättsliga internationella privat- och processrätten förekommer principen om 

barnets bästa bl.a. i Bryssel IIa-förordningen. Men vad innebär principen i detta 

instrument och vad har den för ställning i förhållande till andra intressen, särskilt inom 

ramen för behörighetsregleringen? Detta kommer att undersökas i uppsatsen. 

1.2 Syfte och frågeställningar 
Syftet med denna uppsats kan delas upp i tre delar. Genom att studera 

behörighetsreglerna i mål om föräldraansvar i Bryssel IIa-förordningens artiklar 8-15 är 

det övergripande syftet med denna uppsats att undersöka hur principen om barnets bästa 

kommer till uttryck och vad den innebär i domsrättsdelen, i Bryssel IIa-förordningen 

och i den EU-rättsliga internationella privat- och processrätten i stort. Utifrån detta är 

syftet i förlängningen också att utreda om det finns en enhetlig princip om barnets bästa 

inom EU-rätten. En tredje aspekt av syftet är att utreda vad principen om barnets bästa i 

den EU-rättsliga internationella privat- och processrätten får för konsekvenser för 

barnet. 

För att uppnå syftet kommer följande frågeställningar att utredas: 

 

• Vad innebär barnets bästa i Bryssel IIa-förordningens behörighetsregler 

avseende mål om föräldraansvar och i EU-rättens internationella privat- och 

processrätt? 

 

• Vad har principen om barnets bästa för ställning i Bryssel IIa-förordningens 

behörighetsregler avseende mål om föräldraansvar och i EU-rättens 

internationella privat- och processrätt? 
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• Hur förhåller sig innebörden av barnets bästa och principens ställning i Bryssel 

IIa-förordningens behörighetsregler till övrig EU-rätt, i detta fall artikel 24 i 

EU:s rättighetsstadga? 

 

• Finns det en enhetlig princip om barnets bästa inom EU-rätten? 

 

• Hur stort tolkningsutrymme lämnas till medlemsstaterna avseende barnets bästa 

vid tillämpningen av Bryssel IIa-förordningen? 

 

• Vad får tolkningen och tillämpningen av barnets bästa i den europeiska 

internationella privat- och processrätten för konsekvenser för barnet? 

1.3 Avgränsning 
Det finns många intressanta frågeställningar och aspekter som rör barnets bästa i den 

EU-rättsliga internationella privat- och processrätten som med fördel kan utredas 

närmare. Med hänsyn till den begränsande omfattningen av ett examensarbete och för 

att nå en så djupgående och relevant analys som möjligt har arbetet behövt avgränsas. 

Fokus kommer att ligga på barnets bästa i behörighetsreglerna i mål om föräldraansvar i 

Bryssel IIa-förordningen. Artikel 11 i förordningen kommer emellertid att lämnas 

utanför denna uppsats eftersom den rör själva förfarandet vid återlämnande av olovligt 

bortförda eller kvarhållna barn och inte behörigheten, vilket gör att artikeln hamnar 

utanför fokusområdet för uppsatsen. Förordningens erkännande- och 

verkställighetsregler kommer inte särskilt att undersökas. Inte heller de processuella 

frågorna om t.ex. barnets rätt att komma till tals i processen kommer att undersökas 

närmare än vad som krävs för att utreda barnets bästa i ovan specificerat syfte. 

   Andra EU-rättsliga instrument som t.ex. Europeiska unionens stadga om de 

grundläggande rättigheterna (EU:s rättighetsstadga) och Europaparlamentet och rådets 

förordning (EU) nr 1215/2012 av den 12 december 2012 om domstols behörighet och 

om erkännande och verkställighet av domar på privaträttens område (Bryssel I-

förordningen) kommer att studeras och behandlas i varierande mån för att få ett bra 

underlag och perspektiv inför den kommande analysen. Detsamma gäller internationella 

instrument som t.ex. Förenta Nationernas konvention om barnets rättigheter 

(Barnkonventionen) och Konventionen av den 19 oktober 1996 om behörighet, 
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tillämplig lag, erkännande, verkställighet och samarbete i frågor om föräldraansvar 

och åtgärder till skydd för barn (1996 års Haagkonvention). Inslag från nationella 

rättsordningar kommer att behandlas i jämförande syfte men selektivt i den mån som är 

relevant för att uppnå syftet med denna uppsats. 

1.4 Metod och material 
1.4.1 EU-rättens särdrag 
Uppsatsen skrivs till viss del med hjälp av rättsdogmatisk metod som innebär att 

gällande rätt beskrivs och systematiseras. 2  Metoden används också för att 

problematisera rättsläget. 3  Eftersom uppsatsen rör sig inom den EU-rättsliga 

internationella privat- och processrätten och det instrument på området som den aktuella 

frågan avser är Bryssel IIa-förordningen får uppsatsen ett naturligt EU-rättsligt 

perspektiv. Med hänsyn till de särdrag EU-rätten besitter krävs en tillämpning av en 

EU-rättslig metod i en uppsats som avser att utreda ett EU-rättsligt begrepps innebörd 

och ställning.4 Således används den rättsdogmatiska metoden på så sätt att gällande rätt 

fastställs och problematiseras, men den EU-rättsliga metoden bär övertaget eftersom 

den används i arbetet med de EU-rättsliga källorna och förståelsen av dessa. 

   Inom EU-rätten görs en distinktion mellan primärrätt och sekundärrätt som är viktig 

att ha med sig i tillämpningen av den EU-rättsliga metoden. Primärrätten står högst 

hierarkiskt och utgörs av EU:s mest grundläggande regler. Dessa återfinns i Fördraget 

om Europeiska unionen (FEU), Fördraget om Europeiska unionens funktionssätt 

(FEUF) och EU:s rättighetsstadga.5 Sekundärrätten har sin grund i primärrätten och 

består i sin tur av förordningar, direktiv, beslut, rekommendationer och yttranden.6 De 

tre första anses bindande för EU:s medlemsstater enligt artikel 288 FEUF, medan de två 

senare enligt samma artikel inte är bindande. Kännetecknande för en EU-förordning är 

att den är direkt tillämplig och i alla delar bindande, vilket innebär att den gäller direkt i 

medlemsstaternas nationella rättsordningar.7 

   I allmänhet gäller att den första Bryssel II-förordningen, Rådets förordning (EG) nr 

1347/2000 av den 29 maj 2000 om domstols behörighet och om erkännande och 

                                            
2 Sandgren, Rättsvetenskap för uppsatsförfattare: Ämne, material och metod s. 43. 
3 Kleineman, Rättsdogmatisk metod, Juridisk metodlära s. 35. 
4 Bergström & Hettne, Introdukton till EU-rätten s. 14. 
5 Bergström & Hettne, Introduktion till EU-rätten s. 19 ff. 
6 Bergström & Hettne, Introduktion till EU-rätten s. 32 f. 
7 Gröning & Zetterquist, EU – konstitution, institution, jurisdiktion s. 105 f. 
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verkställighet av domar i äktenskapsmål och mål om föräldraansvar för makars 

gemensamma barn (Bryssel II-förordningen) och Bryssel IIa-förordningen bildar ett 

system varvid kontinuitet och förenlighet med varandra ska beaktas avseende tolkning 

och tillämpning av de bestämmelser som är jämförbara i de olika instrumenten. Bryssel 

II- och Bryssel IIa-förordningarna måste förstås som ett integrerat system av 

processuella europeiska regler och således ses och tillämpas som en helhet. 8  I 

tolkningen av Bryssel IIa-förordningens begrepp kan vidare ledning hämtas i de andra 

EU-lagstiftningsakter där motsvarigheter finns. 9  Vad gäller barnets bästa och 

behörighetsregler i frågor om föräldraansvar fanns emellertid mycket begränsad förebild 

i de tidigare regleringarna varför liten vägledning finns att tillgå där. Här är istället 1996 

års Haagkonvention till större hjälp, vilket kommer att framgå av den senare 

framställningen. 

   Det är viktigt att tänka på att Bryssel IIa-förordningens artiklar ska ses som en helhet 

och att de ska läsas i ljuset av de mål och syften som ligger bakom förordningen. 

Eftersom Bryssel IIa-förordningen är en EU-reglering är det viktigt att dess 

bestämmelser och begreppsbildning tolkas autonomt och europeiskt. Nationella 

domstolar får inte grunda sin bedömning på nationella begrepp eller praxis oavsett hur 

lika begreppen är de motsvarande i förordningen.10 Det går alltså inte att understryka 

nog hur viktigt det är att förordningens begrepp och bestämmelser ges en autonom EU-

rättslig tolkning. 

   Det material som används i uppsatsen är främst praxis och doktrin som avser 

tolkningen av Bryssel IIa-förordningen. Ingressen till förordningen används för 

förståelsen av förordningen men med medvetenhet om ingressens icke-bindande 

ställning. Inslag av nationell internationell privat- och processrätt och material på det 

området samt material avseende andra EU-rättsliga och internationella instrument har 

studerats och förekommer också i den mån det behövs för att uppnå syftet med denna 

uppsats. 

   Jag har valt att inte direkt citera de aktuella artiklarna i Bryssel IIa-förordningens 

behörighetsregler i aktuella avsnitt i uppsatsen. Istället återger och förklarar jag dessa 

med egna ord. Anledningen härav är att det ska vara enkelt för läsaren att tillägna sig 

uppsatsen. Med hänsyn till att Bryssel IIa-förordningens behörighetsregler i många fall 

                                            
8 Magnus & Mankowski, Brussels IIbis Regulation s. 9. 
9 Magnus & Mankowski, Brussels IIbis Regulation s. 32. 
10 Magnus & Mankowski, Brussels IIbis Regulation s. 31 f. 
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är omfattande och komplexa har jag emellertid valt att bifoga reglerna i sin helhet i en 

bilaga till uppsatsen. 

1.4.2 EU-rättens källor 
EU-domstolen ges en omfattande uppgift i artikel 19.1 FEU, nämligen att säkerställa att 

lag och rätt följs vid tolkning och tillämpning av fördragen. Enligt artikel 19.3 ska EU-

domstolen i enlighet med fördragen också meddela förhandsavgöranden om bl.a. 

tolkningen av unionsrätten när en nationell domstol begär det. Med hänsyn till att 

bestämmelserna i de olika regleringarna i många fall är vaga och målinriktade och 

således ger liten vägledning måste tillämpningsproblem lösas med stöd av rättspraxis.11 

EU-domstolens rättspraxis är därför långt mer än ett komplement till den skrivna rätten 

och en mycket viktig rättskälla som givetvis måste beaktas i denna uppsats. Således har 

stor vikt lagts vid EU-domstolens avgöranden som behandlar ämnesområdet för 

uppsatsen. 

Det är mer oklart vilken betydelse förarbeten har inom EU-rätten. Dess grönböcker 

(som kan sägas motsvara ett svenskt utredningsbetänkande) och vitböcker (som kan 

sägas motsvara en svensk regeringsproposition) tillmäts allt större betydelse även om de 

inte har samma ställning som svenska förarbeten.12 Ett förarbete som emellertid getts en 

uttrycklig särskild ställning i artikel 6.1 FEU är den förklaring till EU-stadgan som 

fastställdes vid utarbetandet av stadgan och avser att klargöra stadgans bestämmelser 

och ge vägledning i tolkningen av desamma.13 

Doktrin inom EU-rätten har mindre betydelse än i de nationella rättsordningarna. 

Dels är omfattningen av doktrin betydligt större och svårare att överblicka inom EU av 

hänsyn till att det produceras mycket litteratur inom de olika medlemsstaterna. Därmed 

är det också svårare att bedöma dess kvalitet och auktoritet. Dels förekommer det 

språkbarriärer. Trots detta har doktrin i praktiken stort värde när vägledning söks för att 

förstå EU-rätten.14 Med hänsyn till att det tar tid att bygga upp en bas av vägledande 

avgöranden från EU-domstolen avseende en förordning kommer doktrin att ha stor 

betydelse för vägledning vid tillämpningen av Bryssel IIa-förordningen under en tid 

framöver.15 Jag har hämtat stor ledning från kommentaren till föräldrabalken, del II om 

internationell föräldrarätt av Walin, Vängby, Singer och Jänterä-Jareborg samt Magnus 
                                            
11 Bergström & Hettne, Introduktion till EU-rätten s. 47 f. 
12 Bergström & Hettne, Introduktion till EU-rätten s. 59 ff. 
13 Förklaringar avseende stadgan om de grundläggande rättigheterna. 
14 Bergström & Hettne, Introduktion till EU-rätten s. 63 f. 
15 Magnus & Mankowski, Brussels IIbis Regulation s. ix. 
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och Mankowskis bok om Bryssel IIa-förordningen eftersom jag anser dessa behandla 

ämnet på ett objektivt och allsidigt sätt. 

   EU-kommissionen har gett ut en handbok för tillämpning av Bryssel IIa-förordningen 

som har studerats i denna uppsats. Handboken kan ge vägledning i förståelsen av 

förordningen och dess artiklar och begrepp. Handboken är inte på något sätt bindande 

redan av det skälet att kommissionen inte har någon makt att tolka förordningen. Denna 

kompetens tillkommer EU-domstolen och de nationella domstolarna.16 I uppsatsen har 

även annat material från kommissionen använts, exempelvis en rapport om 

tillämpningen av Bryssel IIa-förordningen samt förslag till ändringar i förordningen i 

dess pågående översyn. 

1.4.3 Material rörande FN:s barnkonvention och 1996 års Haagkonvention 
I samband med Barnkonventionens antagande skapades i enlighet med artikel 43 

Barnkonventionen ett FN-organ för barnets rättigheter, barnrättskommittén. Kommittén 

ger bl.a. ut allmänna kommentarer enligt artikel 45 som behandlar tolkningen av 

konventionen. Dessa kommentarer tar utgångspunkt i konventionstexten men baseras på 

de anslutna staternas inskickade rapporter och experters och organisationers utlåtanden. 

Kommentarerna är inte juridiskt bindande men används som vägledande och har med 

tiden kommit att få en relativt stark ställning som tolkningsunderlag.17 De kommentarer 

som är av relevans för uppsatsens ämnesområde har studerats. 

   Ytterligare en handbok som studerats är den för Barnkonventionen som getts ut av 

UNICEF rörande tolkningen och tillämpningen av Barnkonventionen. Den baseras bl.a. 

på barnrättskommitténs kommentarer och rekommendationer, förarbeten till 

konventionen och relevanta bestämmelser i andra internationella instrument.18 Det bör 

emellertid uppmärksammas att UNICEF:s handbok utgavs före det att 

barnrättskommittén kom med sin allmänna kommentar till just art. 3.1 avseende barnets 

bästa, vilket kan göra att handboken förlorat viss aktualitet. 

   Lagardes förklarande rapport rörande 1996 års Haagkonvention har använts för 

vägledning i tolkningen av den konventionen men med medvetenhet om dess icke 

bindande ställning.19 

                                            
16 Magnus & Mankowski, Brussels IIbis Regulation s. 33. 
17 SOU 2016:19 s. 97. 
18 UNICEF, Implementation Handbook for the Convention on the Rights of the Child s. XVII f. 
19 SOU 2005:111 s. 129. 
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1.5 Disposition 
För att kunna analysera de frågeställningar som aktualiseras i denna uppsats krävs en 

grundläggande förståelse för den EU-rättsliga internationella privat- och processrätten 

och dess samband med EU. Inledningsvis ges därför en bakgrund kring EU och det 

rättsliga samarbetet på familjerättens område. Därefter presenteras principen om barnets 

bästa och hur den kommer till uttryck i olika internationella instrument. I nästa kapitel 

presenteras och utreds Bryssel IIa-förordningen närmare, framförallt 

behörighetsreglerna i mål om föräldraansvar i artiklarna 8-15 och hur barnets bästa gör 

sig gällande i dessa. För att få ytterligare ledning och bredd på undersökningen av 

principen om barnets bästa i den EU-rättsliga internationella privat- och processrätten 

studeras sedan EU-domstolens förhandsavgöranden där behörighetsreglerna i Bryssel 

IIa-förordningen och principen om barnets bästa har aktualiserats. Även om resonemang 

förs löpande i uppsatsen vigs ett kapitel särskilt åt en mer koncentrerad diskussion 

avseende de teman som är aktuella i uppsatsen nämligen barnets bästa i Bryssel IIa-

förordningen, andra instrument och EU-domstolens praxis samt vad detta får för 

konsekvenser för barnet. Resonemang förs kring regleringen och dess eventuella 

problem ur ett barnrättsperspektiv. Avslutningsvis sammanfattas uppsatsen med 

slutsatser om principen om barnets bästa i den EU-rättsliga internationella privat- och 

processrätten. 
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2 EU och den internationella familjerätten 

2.1 Inledning 
2.1.1 Den EU-rättsliga grunden för rättsligt samarbete i civilrättsliga frågor 
Som grund för EU:s uppbyggnad ligger FEU och FEUF. FEU ger en övergripande 

reglering av de konstitutionella ramarna för EU-samarbetet medan FEUF inriktas på 

mer detaljerade bestämmelser om EU:s kompetenser och kompetensområden.20 Dessa 

fördrag tillsammans med EU:s rättighetsstadga utgör primärrätt utifrån vilken 

sekundärrätten i form av exempelvis förordningar sedan blir till.21 I artikel 5.2 FEU 

anges att EU endast får handla inom ramen för de befogenheter den tilldelats av 

medlemsstaterna i fördragen. I samma artikel framgår också att principerna om 

proportionalitet och subsidiaritet ska styra utövandet av befogenheterna. 

Proportionalitetsprincipen innebär kortfattat att det ska finnas en balans mellan mål och 

medel och att det ska vara sannolikt att målen uppnås med medlen. 

Subsidiaritetsprincipen i sin tur innebär att beslut ska fattas på så ”låg” nivå som 

möjligt.22 Att Bryssel IIa-förordningen överensstämmer med dessa principer framgår av 

skäl 32 i förordningen. 

   I artikel 13.2 FEU anges att EU:s institutioner ska handla inom de respektive 

befogenheter de tilldelats genom fördragen, i enlighet med de förfaranden, mål och 

villkor som anges där. Vad gäller den internationella privat- och processrätten och mer 

specifikt på familjerättens område ges denna lagstiftningsbefogenhet och rättsliga grund 

till EU genom artikel 81.2 c FEUF. Att befogenheten grundas på denna artikel framgår 

direkt i Bryssel IIa-förordningen där det inledningsvis anges att förordningen har 

antagits med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapens 

(EG-fördraget) artikel 61 c och 65. Lissabonfördragets ikraftträdande den 1 december 

2009 medförde bl.a. att EG-fördraget blev FEUF och att artikel 61 c och 65 numera i 

huvudsak motsvaras av artikel 81 FEUF.23  I artikel 81 anges att unionen ska utveckla 

ett rättsligt samarbete i civilrättsliga frågor som har gränsöverskridande följder och att 

detta samarbete bygger på principen om ömsesidigt erkännande. I p. 2c anges mer 

specifikt att unionen ska säkerställa förenlighet mellan tillämpliga bestämmelser i 

                                            
20 Gröning & Zetterquist, EU – konstitution, institution, jurisdiktion s. 80. 
21 Bergström & Hettne, Introduktion till EU-rätten s. 20. 
22 Bernitz & Kjellgren, Europarättens grunder s. 107 ff. 
23 Jänterä-Jareborg, Tre aspekter av EU-IP s. 28. 
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medlemsstaterna om lagkonflikter och om domstolars behörighet. Att den rättsliga 

grunden endast gäller frågor som har gränsöverskridande följder innebär att EU:s 

befogenheter inte ansetts sträcka sig till den materiella familjerätten, även om detta är 

omdiskuterat.24  

   Som huvudregel ska åtgärder enligt artikel 81 FEUF vidtas enligt det ordinarie 

lagstiftningsförfarandet med kvalificerad majoritet. På det familjerättsliga området 

tillämpas enligt p. 3 ett särskilt lagstiftningsförfarande där rådet ska besluta med 

enhällighet efter att ha hört Europaparlamentet. Enligt p. 3 kan emellertid det ordinarie 

lagstiftningsförfarandet användas på vissa särskilt utpekade aspekter av familjerätten. 

Medlemsstaterna har i dessa fall en särskild möjlighet att framföra invändningar för att 

förhindra beslutet. Anledningen till att det behövs undantag för familjerätten är att det är 

ett område där medlemsstater har skilda synsätt i många frågor. Detta har exempelvis 

lett till att Sverige ställt sig utanför det fördjupade samarbete som ingåtts av 17 

medlemsstater rörande tillämplig lag för äktenskapsskillnad och hemskillnad, Rådets 

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

fördjupat samarbete om tillämplig lag för äktenskapsskillnad och hemskillnad (Rom III-

förordningen).25 Sverige ansåg att förordningen riskerade att leda till att den liberala 

rätten att få skilsmässa i Sverige kunde inskränkas genom valet av tillämplig lag.26 På 

det aktuella området har EU och medlemsstaterna s.k. delad befogenhet vilket innebär 

att såväl EU som medlemsstaterna självständigt får besluta rättsakter eller avtal. För 

medlemsstaterna gäller detta emellertid under förutsättningen att EU inte redan vidtagit 

sådana åtgärder.27 

Artikel 267 FEUF ger EU-domstolen behörighet att meddela förhandsavgöranden 

angående tolkningen av fördragen och giltigheten och tolkningen av rättsakter som 

beslutats av unionens institutioner, organ eller byråer på begäran av domstol i en 

medlemsstat. När det gäller ämnet för denna uppsats, nämligen principen om barnets 

bästa, utgör EU-domstolens avgöranden en otroligt viktig källa som kommer att 

behandlas närmare i kapitel 5. 

                                            
24 Jänterä-Jareborg, Harmonisering, samordning och ömsesidigt förtroende inom den Europeiska 

unionen- utvecklingen inom familjerätt s. 807. 
25 Walin, Vängby, Singer & Jänterä-Jareborg, Föräldrabalken: en kommentar, Del II Internationella 

rättsförhållanden, kommentar till Bryssel II-förordningen. 
26 Bergström & Hettne, Introduktion till EU-rätten s. 294. 
27 Bergström & Hettne, Introduktion till EU- rätten s. 84. 
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2.1.2 EU:s mål och grundläggande principer 
Det finns många allmänna principer och regler inom EU-rätten som är givande att ha 

med sig för förståelsen av EU-rätten i detta sammanhang. I artiklarna 2 och 3 FEU 

anges de övergripande mål och värden som EU bygger på vilka lägger grunden till hela 

samarbetet. I artikel 3.1 FEU anges att unionen ska ha som mål att främja freden, sina 

värden och folkens välfärd. Med ”sina värden” torde avses de värden som anges i artikel 

2 FEU nämligen respekt för människans värdighet, frihet, demokrati, jämlikhet, 

rättsstaten och respekt för de mänskliga rättigheterna, inklusive rättigheter för personer 

som tillhör minoriteter. Enligt artikel 3.2 FEU ska unionen dessutom erbjuda sina 

medborgare ett område med frihet, säkerhet och rättvisa utan inre gränser, där den fria 

rörligheten för personer garanteras samtidigt som lämpliga åtgärder vidtas avseende 

kontroller vid yttre gränser, asyl, invandring samt förebyggande och bekämpande av 

brottslighet. I artikel 3.3 anges att unionen bl.a. ska främja skydd av barnets rättigheter. 

I artikel 3.5 anges att även i sina förbindelser med övriga världen ska unionen bidra till 

skydd för de mänskliga rättigheterna, särskilt barnets rättigheter. Förutom dessa 

övergripande mål och värden finns också ett antal viktiga principer som är värda att 

särskilt framhålla. 

Unionsrättens företräde framgår inte direkt av fördragstexten. Principen framgår 

emellertid tydligt av EU-domstolens rättspraxis som fastställt att EU-rätten inte kan 

befinna sig i konflikt med nationell lagstiftning utan att unionsrätten har företräde.28 

Principens ställning inom EU-rätten framgår också genom att det i förklaring nr 17 som 

bilagts fördragen anges att ”fördragen och den rätt som antas av unionen på grundval av 

fördragen i enlighet med Europeiska unionens domstols fasta rättspraxis har företräde 

framför medlemsstaternas rätt på de villkor som fastställs i nämnda rättspraxis”.29 

Den fria rörligheten är en viktig grundprincip inom EU vilket framgår tydligt på flera 

ställen i fördragen, exempelvis i artikel 3.2 FEU, artikel 21 FEUF och artikel 45 i EU:s 

rättighetsstadga. Skillnader i nationella rättsordningar avseende behörighet och 

erkännande av domar riskerar att hindra den fria rörligheten för personer. Det kan leda 

till en rädsla eller otrygghet för personer att etablera familjeförhållanden över 

landgränserna eftersom de nationella skillnaderna i sådana fall kan leda till svårigheter 

om en tvist skulle uppkomma.30 Av denna anledning är den fria rörligheten en viktig 

                                            
28 Mål 6/64 Costa mot ENEL. 
29 Gröning & Zetterquist, EU – konstitution, institution, jurisdiktion s. 127. 
30 Magnus & Mankowski, Brussels IIbis Regulation s. 7. 
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grund för EU-rättsliga förordningar rörande behörighet och erkännande av domar på 

familjerättens område däribland Bryssel IIa-förordningen. 

En annan viktig princip inom EU och inte minst inom den EU-rättsliga familjerätten 

är det ömsesidiga förtroendet. Det ömsesidiga förtroendet förutsätter att en demokratisk 

ordning råder i varje medlemsstat och att de mänskliga rättigheterna och grundläggande 

friheterna respekteras. Medborgare och myndigheter ska även kunna lita på förmågan i 

alla medlemsstater att objektivt bedöma konfliktfyllda situationer.31 I skäl 21 till 

Bryssel IIa-förordningen anges att erkännande och verkställighet av domar bör bygga på 

principen om ömsesidigt förtroende. För att uppmärksamma den ställning det 

ömsesidiga förtroendet fått inom EU-rätten kan nämnas två fall från EU-domstolen. I 

det första angavs att ett beslut som tagits av behörig domstol i en medlemsstat ska 

verkställas i en annan medlemsstat även när den andra medlemsstaten anser att barnets 

bästa inte beaktats.32 I det andra fallet uttalades att en vårdnadsdom som meddelats i en 

medlemsstat ska respekteras av övriga medlemsstater även om den beslutande 

domstolen intygat att barnet fått komma till tals när så inte var fallet.33 

2.2 Europeiska unionens internationella privat- och processrätt 
2.2.1 Bryssel IIa-förordningen – En historisk utblick 
Den internationella privat- och processrätten är ett av de områden där EU under relativt 

kort tid kommit att utföra ett intensivt lagstiftningsarbete. De EU-rättsliga 

bestämmelserna dominerar redan de centrala delarna av det internationellt privat- och 

processrättsliga området och utvecklingen förväntas fortsätta.34 En del av den EU-

rättsliga internationella privat- och processrätten utgörs av processuella regler om 

domstols behörighet. Sådana regler på området för gränsöverskridande frågor som rör 

barn har sedan tidigare funnits i medlemsstaternas nationella internationellt privat- och 

processrättsliga regler liksom i internationella konventioner som t.ex. 1996 års 

Haagkonvention. I de frågor där EU har lagstiftat gäller emellertid principen om EU-

rättens företräde som huvudregel om inget annat anges.35 

                                            
31 Jänterä-Jareborg, Harmonisering, samordning och ömsesidigt förtroende inom den Europeiska 

unionen- utvecklingen inom familjerätt s. 813. 
32 C-211/10 PPU Povse. 
33 C-491/10 PPU Aguirre Zarraga. 
34 Bogdan, svensk internationell privat- och processrätt s. 17. 
35 Walin, Vängby, Singer & Jänterä-Jareborg, Föräldrabalken: en kommentar, Del II Internationella 

rättsförhållanden, Inledning. 
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   Medvetenheten om att det förelåg stora skillnader mellan medlemsstaternas nationella 

familjerätt och att det kunde hindra den fria rörligheten växte i samband med att EU 

ändrades från ett huvudsakligen ekonomiskt samarbete till en union för medborgare. 

Detta skedde år 1992 genom Maastrichfördraget. Följden blev att man med förebild i 

1968 års Brysselkonvention om domstols behörighet och om verkställighet av domar på 

privaträttens område (Brysselkonventionen) började skissa på en konvention avseende 

äktenskapliga frågor. Resultatet blev den s.k. Bryssel II-konventionen som den 28 maj 

1998 godkändes av rådet. Konventionen trädde emellertid aldrig i kraft eftersom den 

aldrig ratificerades av medlemsstaterna. Detta berodde på att samtidigt med arbetet med 

Bryssel II-konventionen hade 1997 års Amsterdamfördrag introducerat ett nytt sätt att 

lagstifta inom EU på det aktuella området. Medlemsstaterna överförde kompetensen 

avseende internationell privat- och processrätt till EU. Man beslutade således att 

överföra innehållet i Bryssel II-konventionen till en förordning. Slutprodukten blev 

Bryssel II-förordningen som trädde i kraft den 1 mars 2001.36 

   Det tog inte lång tid efter Bryssel II-förordningens ikraftträdande innan arbetet med en 

omarbetning av förordningen påbörjades. En av anledningarna var att Bryssel II-

förordningen endast var tillämplig på frågor om föräldraansvar avseende barn till båda 

makarna vilket ansågs okänsligt och oberättigat smalt. Bryssel IIa-förordningen godtogs 

av rådet redan den 27 november 2003 och förordningen trädde i kraft den 1 mars 

2005. 37  I nuläget (våren 2019) förbereder kommissionen för ändringar av den 

nuvarande Bryssel IIa-förordningen som bl.a. avser mer effektiva förfaranden för 

återlämnande av barn, placering av barn i en annan medlemsstat, hörande av barnet, 

snabb verkställighet av domar i andra medlemsstater och förbättrat samarbete mellan 

medlemsstaternas myndigheter.38 

2.2.2 Bryssel IIa-förordningens förhållande till 1996 års Haagkonvention 
Vad gäller behörighetsreglerna avseende föräldraansvar i Bryssel IIa-förordningen så 

liknar de till stor del behörighetsreglerna i 1996 års Haagkonvention.39 Detta beror på 

att 1996 års Haagkonvention tjänade som förebild när Bryssel IIa-förordningen 

förhandlades fram.40 

                                            
36 Magnus & Mankowski, Brussels IIbis Regulation s. 18. 
37 Magnus & Mankowski, Brussels IIbis Regulation s. 19. 
38 COM (2016) 411 final. 
39 SOU 2004:80 s. 30. 
40 SOU 2005:111 s. 142. 
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   Ämnet för 1996 års Haagkonvention är ett område där medlemsstaterna och EU har 

delad befogenhet. Eftersom Bryssel IIa-förordningen antagits inom EU innebär det att 

EU har uteslutande lagstiftningskompetens beträffande de bestämmelser i konventionen 

som påverkar de regler som antagits inom ramen för Bryssel IIa-förordningen.41 Då 

konventionen endast tillåter enskilda stater att tillträda den så bemyndigade Rådet för 

rättsliga och inrikes frågor 2002 medlemsstaterna att i gemenskapens intresse 

underteckna konventionen. 2008 bemyndigade rådet också de medlemsstater som inte 

redan tillträtt konventionen att i gemenskapens intresse ratificera eller ansluta sig till 

den.42 Idag har nästan alla medlemsstater ratificerat 1996 års Haagkonvention.43 Med 

hänsyn till likheterna mellan dessa två instrument finns en klausul i artikel 61 Bryssel 

IIa-förordningen där det framgår att förordningen har företräde när barnet har hemvist i 

en medlemsstat. Förordningen har också företräde när det är fråga om en dom som 

meddelats av en medlemsstats domstol och som ska erkännas och verkställas i en annan 

medlemsstat, även om barnet har hemvist i en icke-medlemsstat som är part i den 

konventionen. 

Bryssel IIa-förordningen unifierar reglerna på området för medlemsstaterna. En 

fördel med detta är att EU-domstolen i sina förhandsbesked kan stötta medlemsstaterna 

genom att tolka förordningen och på så sätt säkerställa att förordningen tillämpas 

enhetligt inom hela EU till skillnad från motsvarande internationella konventioner.44 I 

enlighet med EU-rätten i stort syftar Bryssel IIa-förordningen till att skydda barnets 

bästa och att främja ömsesidigt förtroende mellan medlemsstaterna samt att skapa en 

gemensam marknad med fri rörlighet för personer vilket framgår uttryckligen i skäl 1, 

12 och 21 i förordningen. Frågan är om dessa intressen går att förena. Är barnets bästa 

ett sådant autonomt EU-rättsligt begrepp som gör att en arbetstagare med barn kan 

känna sig trygg att utnyttja sin fria rörlighet och att medlemsstaterna kan känna sig 

säkra på en godtagbar tillämpning i enlighet med det ömsesidiga förtroendet? Detta 

kommer att utredas vidare i de följande avsnitten. 

                                            
41 SOU 2005:111 s. 83. 
42 Walin, Vängby, Singer & Jänterä-Jareborg, Föräldrabalken: en kommentar, Del II Internationell 

föräldrarätt, kommentar till 1996 års Haagkonvention Inledning. 
43 HCCH, https://www.hcch.net/en/instruments/conventions/status-table/?cid=70, 2019-02-04. 
44  Dutta & Schulz, First Cornerstones of the EU rules on Cross-Border Child Cases: The 

Jurisprudence of the Court of Justice of the European Union on the Brussels IIa Regulation from C 
to Health Service Executive s. 2. 
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3 Principen om barnets bästa 

3.1 Inledning 
Barnets bästa är inget nytt begrepp vare sig i nationella eller internationella 

instrument.45 Detta innebär att det i många fall sedan långt tillbaka finns en uppfattning 

och förståelse för vad barnets bästa kan vara i den egna staten, verksamheten eller 

professionen.46 I och med utvecklingen på den internationella arenan där barnets bästa 

kommit att få en central plats i lagstiftningsakter till grund för flera olika internationella 

samarbeten måste också denna uppfattning utvecklas och utmanas. Det är inte helt 

överraskande att det finns en viss problematik i att skapa en enhetlig förståelse av ett 

brett begrepp som numera också används på många olika områden och i olika 

sammanhang. Enligt min uppfattning används barnets bästa idag ofta som ett allmänt, 

nästan klichéartat, uttryck som förekommer flitigt och frekvent såväl inom den juridiska 

branschen som i media och bland enskilda privatpersoner. På det sättet skiljer sig 

principen om barnets bästa enligt min mening från många andra principer som 

förekommer i lagstiftning. Jag finner det därför både intressant och relevant att 

undersöka djupare vad principen om barnets bästa faktiskt innebär i några viktiga 

rättsliga instrument. 

3.2 FEU 
Principen om barnets bästa har inom EU-rätten förankring i primärrätten inte bara 

genom dess mer detaljerade reglering i EU:s rättighetsstadga utan även i FEU. I artikel 

3 FEU där unionens mål tillkännages anges i p. 3 st. 2 att unionen ska främja skydd av 

barnets rättigheter. I artikel 3.5 anges att även i sina förbindelser med övriga världen ska 

unionen bidra till skydd för de mänskliga rättigheterna, särskilt barnets rättigheter. Barn 

är alltså rättighetsinnehavare och inte bara skyddsobjekt, något som är särskilt viktigt att 

ha i åtanke i denna framställning och i utredandet av barnets bästa.47 

   Även om barnets bästa inte uttryckligen nämns i FEU så lägger FEU enligt min 

mening en viktig grund till barnets bästa då det fastslår den starka ställning barnets 

rättigheter har inom EU som ett av unionens mål att främja. Dessa rättigheter ges sedan 

ett mer detaljerat innehåll i EU:s rättighetsstadga. 
                                            
45 UNICEF, Handbok om Barnkonventionen s. 48. 
46 SOU 2016:19 s. 294. 
47 FRA & CoE, Handbook on European law relating to the rights of the child s. 17. 
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3.3 EU:s rättighetsstadga 
EU:s rättighetsstadga antogs år 2000 vid regeringskonferensen i Nice och blev juridiskt 

bindande i och med Lissabonfördragets ikraftträdande år 2009. 48  Bryssel IIa-

förordningen innehåller i skäl 33 en hänvisning till stadgan även fast förordningen 

tillkom före det att stadgan fick sin status som juridiskt bindande. EU:s rättighetsstadga 

har alltså länge haft stor betydelse för EU-rättens utformning. Stadgan innehåller 

unionsmedborgarnas grundläggande rättigheter och i artikel 24 anges barnets 

rättigheter. Artikeln lyder: 

 
   ”1. Barn har rätt till det skydd och den omvårdnad som behövs för deras välfärd. De ska fritt    
   kunna uttrycka sina åsikter. Dessa åsikter ska beaktas i frågor som rör barnen i förhållande till   
   deras ålder och mognad.  
 
   2. Vid alla åtgärder som rör barn, oavsett om de vidtas av offentliga myndigheter eller privata     
   institutioner, ska barnets bästa komma i främsta rummet.  
 
   3. Varje barn har rätt att regelbundet upprätthålla ett personligt förhållande till och direkta     
   kontakter med båda föräldrarna, utom då detta strider mot barnets bästa.” 
 

Artikeln bygger på Barnkonventionen, särskilt artikel 3, 9, 12 och 13.49 

   Stadgan och därmed också artikel 24 utgör enligt artikel 6 FEU en del av primärrätten, 

vilket utgör den högsta nivån i den unionsrättsliga normhierarkin. Stadgan har således 

samma rättsliga värde som fördragen.50 I artikel 53 i EU:s rättighetsstadga anges att 

ingen bestämmelse i stadgan får tolkas på ett sätt att den inskränker eller inkräktar på de 

rättigheter som erkänns i unionsrätten, internationell rätt och de internationella 

konventioner i vilka unionen, gemenskapen eller samtliga medlemsstater är parter, samt 

i medlemsstaternas författningar. Detta innebär alltså att EU:s rättighetsstadga inte får 

tolkas på ett sätt som ger en sämre skyddsnivå än den som garanteras i exempelvis 

Barnkonventionen. Barnkonventionens betydelse inom EU har också uttryckts av 

kommissionen som att konventionens standarder och principer måste fortsätta vara 

vägledande för EU:s politik och insatser som påverkar barns rättigheter.51 

   Av artikel 51 i EU:s rättighetsstadga framgår att denna är tillämplig när unionens 

institutioner och organ eller medlemsstaterna tillämpar unionsrätten. På detta sätt skiljer 

stadgan sig från andra internationella instrument rörande mänskliga rättigheter. 

                                            
48 Bernitz & Kjellgren, Europarättens grunder s. 124. 
49 Förklaringar avseende stadgan om de grundläggande rättigheterna, artikel 24. 
50 Lenaerts, Exploring the Limits of the EU Charter of Fundamental Rights s. 375. 
51 COM (2011) 60 final s. 3. 
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Innebörden är att stadgan ska tillämpas exempelvis när en medlemsstat tillämpar 

behörighetsreglerna i Bryssel IIa-förordningen. Av artikel 51.2 i stadgan anges att dess 

bestämmelser inte på något sätt utökar den befogenhet som EU enligt grundfördragen 

har dvs. vad EU får göra. 

   EU:s rättighetsstadga innebär ett ansvar för EU-domstolen att tolka dess bestämmelser 

och ge dem ett konkret innehåll. Detta kan bidra till att skapa en ökad samstämmighet 

och konsekvens i skyddet för de grundläggande rättigheterna inom Europa.52 Vad avser 

tolkning av barnets bästa enligt just artikel 24.2 i EU:s rättighetsstadga finns det 

emellertid enligt min kännedom inte mycket praxis från EU-domstolen. Inte heller 

förklaringar avseende stadgan om de grundläggande rättigheterna lämnar någon större 

vägledning i detta avseende mer än att förklara att artikel 24 bygger på 

Barnkonventionen.53 Med anledning härav får ledning för tolkningen av principen enligt 

min mening, i brist på annat, sökas i Barnkonventionen. 

3.4 Barnkonventionen 
Barnkonventionen antogs av FN:s generalförsamling 1989 och är bindande och 

tillämplig för alla stater som valt att ratificera den vilket idag är alla stater inom FN 

utom USA.54 Detta gör konventionen till den konvention om mänskliga rättigheter som 

ratificerats av flest stater. 55  Eftersom alla EU:s medlemsstater är parter till 

Barnkonventionen har den en betydelsefull ställning på europeisk nivå.56 Konventionen 

ger alla barn upp till 18 år egna rättigheter som är odelbara och samverkande.57 

   Principen om barnets bästa återfinns i Barnkonventionens artikel 3.1 där det stadgas 

att vid alla åtgärder som rör barn, vare sig de vidtas av offentliga eller privata sociala 

välfärdsinstitutioner, domstolar, administrativa myndigheter eller lagstiftande organ, 

ska barnets bästa komma i främsta rummet. Denna artikel har av barnrättskommittén 

identifierats som en av Barnkonventionens fyra grundprinciper tillsammans med rätten 

till icke-diskriminering (artikel 2), rätten till liv och utveckling (artikel 6) samt rätten att 

                                            
52 Bergström & Hettne, Introduktion till EU-rätten s. 182. 
53 Förklaringar avseende stadgan om de grundläggande rättigheterna, artikel 24. 
54 United Nations Treaty Collection, 

https://treaties.un.org/pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=IV-
11&chapter=4&lang=en, 2018-12-06. 

55 SOU 2016:19 s. 89. 
56 FRA & CoE, Handbook on European law relating to the rights of the child s. 26. 
57 SOU 2016:19 s. 87 och 89. 
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komma till tals (artikel 12).58  Dessa grundprinciper ska ge vägledning för tolkningen av 

konventionens övriga artiklar.59 I en allmän kommentar nr 14 från 2013 behandlar 

barnrättskommittén specifikt artikel 3.1 i konventionen och barnets rätt att få sitt bästa 

satt i främsta rummet.   

   Inledningsvis betonas att barnets bästa är ett dynamiskt koncept som kräver 

bedömningar anpassade till det specifika sammanhanget. Det går därför endast att sätta 

upp ramar för bedömning och fastställande av barnets bästa. Syftet med begreppet är att 

säkerställa barnet fullt och faktiskt åtnjutande av de rättigheter som erkänns i 

konventionen och att säkerställa barnets helhetsutveckling.60 Alla de rättigheter som 

föreskrivs i konventionen är för barnets bästa, det finns ingen rangordning mellan dem 

och ingen rättighet ska kunna inskränkas av en negativ tolkning av barnets bästa.61  I 

UNICEF:s handbok om Barnkonventionen anges också att barnets bästa inte ska tolkas 

på ett sådant sätt att det går före eller åsidosätter någon av de andra rättigheterna i 

konventionen. Principen om barnets bästa får särskild betydelse i de fall andra mer 

specifika bestämmelser i konventionen inte kan tillämpas.62 Enligt min uppfattning 

verkar det som att barnrättskommittén menar att Barnkonventionens princip om barnets 

bästa handlar om ett helhetsuttryck för barnets alla rättigheter. 

   Kommittén menar att barnets bästa består av tre delar: 

• En materiell rättighet som innebär en rätt och en garanti att alltid få barnets 

bästa bedömt och satt i främsta rummet när olika intressen vägs mot varandra i 

beslut som rör barn. Som materiell rättighet är barnets bästa direkt tillämplig och 

kan åberopas i domstol. 

• En grundläggande rättslig tolkningsprincip som innebär att om en rättsregel 

lämnar rum för fler än en tolkning ska den tolkning inom ramen för 

konventionens rättigheter som bäst tillgodoser barnets bästa ha företräde. 

• Ett tillvägagångssätt som innebär att beslutsprocessen i fråga om beslut som rör 

barn måste innehålla en utvärdering av konsekvenserna för barnet och 

beslutsmotiveringen måste visa att hänsyn tagits till barnets bästa och på vilket 

sätt.63 En fullständig tillämpning av barnets bästa förutsätter ett rättighetsbaserat 

                                            
58 General Comment No. 5 p. 12 och General Comment No. 12 p. 2. 
59 UNICEF, Handbok om Barnkonventionen s. 48. 
60 General Comment No. 14 p. 1 och 4. 
61 General Comment No. 14 p. 4. 
62 UNICEF, Handbok om Barnkonventionen s. 47. 
63 General Comment No. 14 p. 6. 
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synsätt och att alla aktörer engageras för att befästa barnets mänskliga värdighet 

och integritet.64 I denna del har barnets bästa i artikel 3.1 en stark koppling till 

barnets rätt att komma till tals i artikel 12.65 Detta understryks också av 

barnrättskommittén som uttalar att det inte går att tillämpa artikel 3.1 korrekt om 

kraven i artikel 12 inte uppfylls.66 

   När det kommer till innebörden av själva principen påtalas att den är komplex och 

måste avgöras från fall till fall. Principen är flexibel och anpassningsbar och bör justeras 

och definieras individuellt med hänsyn tagen till barnets specifika situation i form av 

personliga sammanhang, situationer och behov.67 Det uppmärksammas emellertid även 

att principens flexibilitet kan ge upphov till manipulation och missbruk t.ex. av 

regeringar, myndigheter eller föräldrar för att rättfärdiga och försvara egna intressen 

eller av olika yrkespersoner som avfärdar barnets bästa som oviktigt.68 

   Att bedöma barnets bästa handlar om att utvärdera och väga allt det som är relevant 

för att fatta beslut i en situation som rör barn. Att fastställa barnets bästa handlar om den 

formella processen, med noggrann kontroll av förfarandet som syftar till att fastställa 

barnets bästa med bedömningen som grund.69 Kommittén anser att hänsyn alltid ska tas 

till följande faktorer vid bedömning och fastställande av barnets bästa: barnets åsikter, 

barnets identitet, bevarandet av familjemiljön och upprätthållandet av relationer, omsorg 

om barnet och barnets skydd och säkerhet, utsatta situationer, barnets rätt till hälsa, 

barnets rätt till utbildning.70 Den grundläggande bedömningen är en generell bedömning 

av alla relevanta faktorer där dess respektive tyngd beror på de övriga faktorerna och på 

dess relevans i det specifika fallet.71 I bedömningen ska även tas hänsyn till att barnets 

förmågor kommer att utvecklas varför kontinuiteten och stabiliteten i barnets nuvarande 

och framtida situation måste bedömas i besluten. 72  Faktorerna som ska ingå i 

bedömningen kan ibland stå emot varandra och på olika sätt behöva vägas mot varandra 

                                            
64 General Comment No. 14 p. 5. 
65 SOU 2016:19 s. 314. 
66 General Comment No. 14 p. 43. 
67 General Comment No. 14 p. 32. 
68 General Comment No. 14 p. 34. 
69 General Comment No. 14 p. 47. 
70 General Comment No. 14 p. 52-79. 
71 General Comment No. 14 p. 80. 
72 General Comment No. 14 p. 84. 
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i bedömningen av barnets bästa. Vid avvägningen ska man ha i åtanke att avsikten är att 

barnet fullständigt och faktiskt ska utvecklas och åtnjuta konventionens rättigheter.73 

   För att garantera att barnets bästa tillgodoses nämner barnrättskommittén ett antal 

rättsliga förfaranden som är viktiga nämligen barnets rätt att uttrycka sin åsikt, att 

fastställa relevant fakta, kortast möjliga processer samt periodvis omprövning, att 

bedömningen utförs av kvalificerade yrkespersoner, att barnet får ett lämpligt rättsligt 

ombud, att varje beslut som rör barn motiveras, berättigas och förklaras, att det finns 

mekanismer för att ompröva beslut och att barnkonsekvensanalyser integreras på alla 

nivåer av styrning.74 

   Det understryks på flera ställen att bedömningen och fastställandet av barnets bästa 

måste göras med full respekt för rättigheterna i konventionen, och att alla 

fördragsslutande stater är bundna av dem. Att barnets bästa ”skall komma i främsta 

rummet” innebär enligt kommittén en stark rättslig förpliktelse för staterna att inte 

jämställa barnets bästa med andra hänsyn utan sätta det främst.75 Det ska emellertid 

uppmärksammas att det finns en anledning till att man har valt att använda sig av 

formuleringen ”a primary consideration” i artikel 3.1. Artikeln täcker nämligen ett brett 

spektrum av situationer och det har därför ansetts lämpligt med viss flexibilitet. Då har 

det ansetts mer lämpligt att i mer specifika fall som t.ex. avseende adoption i artikel 21 

stärka ställningen av barnets bästa till ”the paramount consideration”.76 

   Till skillnad från EU:s lagstiftningsakter och Europeiska konventionen om skydd för 

de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna (EKMR) finns det 

avseende Barnkonventionen ingen övernationell domstol som kan bistå de nationella 

domstolarna i arbetet med att tolka konventionens bestämmelser och dess närmare 

innebörd.77 

 

 

 

                                            
73 General Comment No. 14 p. 82. 
74 General Comment No. 14 p. 85-99. 
75 General Comment No. 14 p. 36-37. 
76 General Comment No. 14 p. 38-39. 
77 SOU 2016:19 s. 24. 
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3.5 Jämförelser och reflektioner 
Det blir genom de föregående avsnitten i denna uppsats tydligt att barnets rättigheter 

och barnets bästa har en stark ställning såväl i EU-rätten som i Barnkonventionen. Det 

märks också att EU:s rättighetsstadga och Barnkonventionen är nära sammankopplade. 

Likväl kan ett flertal skillnader mellan regleringarna uppmärksammas. 

   Inledningsvis bör en avvikelse i de olika språkversionerna både när det gäller 

Barnkonventionen och EU:s rättighetsstadga nämnas. I den engelska versionen av både 

EU:s rättighetsstadga artikel 24.2 och Barnkonventionen artikel 3.1 lyder formuleringen 

att barnets bästa ska vara ”a primary consideration”. I de svenska versionerna har detta 

emellertid översatts till att barnets bästa ska ”komma i främsta rummet”. Två problem 

med översättningen som lyfts fram av den svenska Barnrättighetsutredningen är att den 

svenska översättningen är mer långtgående än den engelska originalversionen. 

Dessutom anger den engelska versionens ”consideration” att det handlar om en 

bedömning och ordet ”primary” att vid en avvägning mellan olika intressen ska barnets 

bästa väga tungt. Det framgår således inte tydligt i den svenska översättningen att det 

ska göras en bedömning av vad som är barnets bästa. Barnrättighetsutredningen 

uppmärksammar också att samma översättningsproblematik föreligger avseende artikel 

24 i EU:s rättighetsstadga och att för det fall översättningen av Barnkonventionen 

justeras bör Sverige ta initiativ till att också ändra den svenska lydelsen av artikel 24 i 

EU:s rättighetsstadga.78 I propositionen till lag om inkorporering av Barnkonventionen 

har en revidering av den svenska översättningen skett utifrån Barnrättighetsutredningens 

påpekanden.79 Jag noterar även att en förändring har skett på vissa webbsidor där 

Barnkonventionen publiceras. Översättningen har där ändrats till ”ska i första hand 

beaktas vad som bedöms vara barnets bästa”.80 Medan på andra sidor står den gamla 

översättningen kvar.81 Språkförbistringar har emellertid ingen betydelse för innebörden 

och ställningen av barnets bästa eftersom regleringarna gäller på dess originalspråk.82 

                                            
78 SOU 2016:19 s. 454 f. 
79 Prop. 2017/18:186 s. 12 och 82. 
80 Se t.ex. Barnombudsmannen, 

https://www.barnombudsmannen.se/barnombudsmannen/barnkonventionen/konventionstexten/, 
2019-02-11. 

81 Se t.ex. Rädda Barnen, https://www.raddabarnen.se/rad-och-
kunskap/skolmaterial/barnkonventionen/hela-barnkonventionen/#Art3, 2019-02-11 och UNICEF, 
https://unicef.se/barnkonventionen/las-texten#short, 2019-02-11. 

82 SOU 2016:19 s. 453. 
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Jag anser ändå att de är viktiga att nämna eftersom det kan skapa problem i den 

nationella rättstillämpningen. 

   En skillnad mellan EU:s rättighetsstadga och Barnkonventionen värd att notera är att 

artikel 24 i EU:s rättighetsstadga i samma artikel som barnets bästa även reglerar 

barnets rätt att komma till tals. I Barnkonventionen regleras detta i två olika artiklar, 

artikel 3 och artikel 12. Dessa båda rättigheter ses emellertid som grundprinciper i 

Barnkonventionen. 83  Dessutom påpekar den svenska Barnrättighetsutredningen 

avseende Barnkonventionen att principen om barnets bästa i artikel 3 är nära förbunden 

med just artikel 12. Det som barnet själv ger uttryck för i enlighet med artikel 12 ska 

beaktas som en del av bedömningen av barnets bästa. 84  Således verkar denna 

systematiska skillnad enligt min uppfattning inte innebära någon verklig skillnad i 

rättigheternas innebörd eller ställning.  

   En mer anmärkningsvärd skillnad mellan EU:s rättighetsstadga och Barnkonventionen 

är att i EU-stadgan har barnets rätt att regelbundet upprätthålla ett personligt förhållande 

till och direkta kontakter med båda föräldrarna utom då detta strider mot barnets bästa 

reglerats i samma artikel som principen om barnets bästa. I Barnkonventionen regleras 

denna rättighet i artikel 9 som inte anses vara en grundprincip och således enligt min 

mening kan tolkas som att den inte är lika högt hierarkiskt rankad som principen om 

barnets bästa. Med anledning av detta anser jag att det kan ifrågasättas om det föreligger 

någon skillnad i tolkningen av barnets bästa i dessa olika instrument och om lagstiftaren 

i EU-stadgan har avsett att ge den rättighet som regleras i Barnkonventionens artikel 9.3 

en större betydelse. 

   EU-domstolen har uttalat att iakttagandet av barnets rätt i artikel 24.3 i 

rättighetsstadgan enligt vilken ett barn har rätt att regelbundet upprätthålla ett personligt 

förhållande till och direkta kontakter med båda föräldrarna sammanflyter med 

tillvaratagandet av barnets bästa.85 EU-domstolen har också uttalat att det visserligen är 

möjligt att med stöd av artikel 24.3 göra avsteg från rätten att regelbundet upprätthålla 

ett personligt förhållande till och direkta kontakter med båda föräldrarna om detta krävs 

med hänsyn till barnets bästa.86 

                                            
83 General Comment No. 5 p. 12 och General Comment No. 12 p. 2. 
84 SOU 2016:19 s. 273 f. 
85 C-211/10 PPU Povse p. 64 och C-403/09 PPU Deticek p. 54. 
86 C-403/09 PPU Deticek p. 58. 
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   Det är enligt min mening också intressant att uppmärksamma den terminologiska 

skillnad som förekommer i de båda instrumenten. I EU:s rättighetsstadga artikel 24.3 

angående barnets rätt att upprätthålla ett personligt förhållande till och direkta kontakter 

med båda föräldrarna anges förbehållet ”…unless that is contrary to his or her 

interests.”. Avseende samma rättighet anges förbehållet i Barnkonventionens artikel 9.3 

”…except if it is contrary to the childs best interests.”. Enligt min uppfattning kan 

skillnaden tolkas som att artikel 24.3 i EU:s rättighetsstadga inte alls hänvisar till 

principen om barnets bästa utan till barnets intressen i allmänhet. I de svenska 

språkversionerna är lydelsen emellertid densamma nämligen ”…utom då detta strider 

mot barnets bästa”. I de svenska språkversionerna verkar man således ha utgått från att 

den terminologiska skillnaden i de engelska versionerna inte varit av någon verklig 

betydelse. Någon säker slutsats om huruvida denna systematiska och terminologiska 

skillnad är avsedd att innebära en verklig skillnad i innebörden eller ställningen av 

rättigheterna anser jag inte kunna dras här. Jag kommer emellertid att återkomma till 

just denna frågeställning vid flera tillfällen senare i uppsatsen. 

   Det kan ifrågasättas, för det fall en skillnad faktiskt är avsedd, hur det förhåller sig till 

barnrättskommitténs uttalande som nämndes tidigare om att staterna inte får likställa 

barnets bästa med andra hänsyn. Innebär det att artikel 24 i EU:s rättighetsstadga 

likställer barnets bästa med barnets rätt att regelbundet upprätthålla ett personligt 

förhållande till och direkta kontakter med båda föräldrarna på ett enligt 

Barnkonventionen otillåtet sätt? Enligt min mening kan en sådan tolkning inte vara 

möjlig eftersom att EU:s rättighetsstadga enligt dess artikel 53 inte får tolkas på ett sätt 

som ger ett sämre skydd än Barnkonventionen. Ett motargument skulle i det avseendet 

kunna vara att likställandet av rättigheterna inte försämrar skyddet. 

   I den engelska versionen av UNICEF:s handbok om Barnkonventionen påtalas det att 

för att konventionen ska uppnå sitt syfte måste de förpliktelser staterna är bundna av till 

fullo förstås: 

 

   ”If the Convention is to achieve its potential to transform the lives of children worldwide, it    
   needs to be well known and its binding obligations on States must be fully understood.”87 
 

I den svenska versionen av handboken tas principen om barnets bästa som exempel och 

hur den blir meningsfull endast när den fått en tydlig definition och verkligen förstås: 

                                            
87 UNICEF, Implementation Handbook for the Convention on the rights of the child s. XI. 
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   ”Ta t.ex. principen om barnets bästa. Den blir meningsfull endast när den fått en tydlig   
   definition och verkligen förståtts av beslutsfattarna […]”88 
 

Frågan är om dessa uttalanden ger en rättvisande bild. I kommitténs kommentar t.ex. 

ligger fokus på att principen är dynamisk och måste anpassas till det specifika fallet, 

vilket blir något motstridigt i förhållande till UNICEF:s uttalande. Det är här en del av 

problematiken ligger. Hur uppnår principen om barnets bästa sitt syfte bäst? Genom 

flexibilitet eller tydlighet, eller går det att uppnå båda? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
88 UNICEF, Handbok om Barnkonventionen s. 9. 
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4 Behörighetsregler och barnets bästa i 
Bryssel IIa-förordningen 

4.1 Inledning 
4.1.1 Tillämpningsområde 
Enligt artikel 1.1 ska Bryssel IIa-förordningen tillämpas på civilrättsliga frågor om 

äktenskapsskillnad, hemskillnad och annullering av äktenskap samt på civilrättsliga 

frågor om tillerkännande, utövande, delegering, upphörande eller begränsande av 

föräldraansvar. Av EU-domstolens praxis följer att med civilrättsliga frågor i 

förordningens mening avses även beslut att omhänderta och placera ett barn utanför det 

egna hemmet när beslutet har fattats med stöd av offentligrättsliga bestämmelser om 

skydd för barn.89 

   I artikel 1.1 p. 2 ges ett antal exempel på vad frågor om föräldraansvar kan röra 

däribland nämns vårdnad och umgänge. I artikel 2 p. 7 definieras vad som avses med 

föräldraansvar nämligen alla rättigheter och skyldigheter som en fysisk eller juridisk 

person har tillerkänts genom en dom, på grund av lag eller genom en överenskommelse 

med rättslig verkan, med avseende på ett barn eller dess egendom. I artikel 1 p. 3 anges 

på vilka frågor förordningen inte är tillämplig. Till skillnad från den första Bryssel II-

förordningen är Bryssel IIa-förordningen tillämplig på alla mål om föräldraansvar även 

rörande barn till föräldrar som inte är eller har varit gifta, vilket framgår av skäl 5 i 

förordningen. 

Enligt artikel 59 i förordningen ersätter den på området tidigare gällande 

konventioner mellan medlemsstaterna. Artikel 60 klargör att förordningen har företräde 

framför vissa andra internationella konventioner, bl.a. 1980 års Haagkonvention om de 

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

även om dessa har fortsatt giltighet för frågor som inte regleras av förordningen enligt 

artikel 62. När det gäller 1996 års Haagkonvention har förordningen enligt artikel 61 

företräde när barnet har hemvist i en medlemsstat samt när det är fråga om en dom som 

meddelats av en medlemsstats domstol och som ska erkännas och verkställas i en annan 

medlemsstat, även om barnet har hemvist i en icke-medlemsstat som är part i den 

konventionen. 

                                            
89C-523/07 A p. 29 och C-435/06 C p. 53. 
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Ett viktigt kriterium för att Bryssel IIa-förordningen ska vara tillämplig är att tvisten 

har internationell karaktär. Detta torde följa redan av artikel 81 FEUF som ger EU dess 

befogenhet på området där gränsen går vid frågor som har gränsöverskridande följder. 

4.1.2 Preambeln 
I preambeln till Bryssel IIa-förordningen nämns behörighetsreglerna och barnets bästa i 

anslutning till varandra ett flertal gånger. I skäl 12 anges att behörighetsreglerna i fråga 

om föräldraansvar är utformade med hänsyn till barnets bästa, särskilt kriteriet om 

närhet samt att det innebär att behörigheten i första hand ska tillkomma domstolarna i 

den medlemsstat där barnet har hemvist med undantag av vissa fall då barnets 

vistelseort ändras eller efter en överenskommelse mellan personerna med 

föräldraansvar. Detta innebär att lagstiftaren ansett att myndigheterna i den medlemsstat 

där barnet är bosatt ligger närmast till att bedöma barnets bästa i olika typer av tvister.90 

   Även i skäl 13 hänvisas till barnets bästa i behörighetssammanhang. Med hänsyn till 

barnets bästa medger förordningen att behörig domstol i undantagsfall och på vissa 

villkor överför målet till en domstol i en annan medlemsstat, om denna är bättre lämpad 

att pröva målet. Den andra domstolen där talan har väckts bör i detta fall inte tillåtas 

överföra målet till en tredje domstol.    

   I skäl 33 anges att förordningen står i överensstämmelse med de grundläggande 

rättigheter och principer som erkänns i EU:s rättighetsstadga och att den särskilt syftar 

till att säkerställa respekt för barnets grundläggande rättigheter enligt artikel 24 i EU:s 

rättighetsstadga. 

Andra skäl som visserligen inte nämner barnets bästa eller behörighetsreglerna 

specifikt men som ändå är av relevans är skäl 1 som anger att ett av skälen till 

antagandet av förordningen är EU:s mål att upprätta ett område med frihet, säkerhet och 

rättvisa, där den fria rörligheten för personer garanteras. Skäl 21 anger att erkännande 

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

om ömsesidigt förtroende, och skälen för att vägra erkännande bör begränsas till ett 

minimum. Dessa skäl är viktiga att ha med sig i förståelsen och tolkningen av 

förordningens bestämmelser, däribland dess behörighetsregler. 

                                            
90 Walin, Vängby, Singer & Jänterä-Jareborg, Föräldrabalken: en kommentar, Del II Internationell 

föräldrarätt, Inledning st. 2. 
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4.2 Behörighetsreglerna 
4.2.1 Inledning 
I Bryssel IIa-förordningens avsnitt 2 artiklarna 8-15 anges behörighetsregler i mål om 

föräldraansvar. Artikel 8 utgör huvudregel och artikel 9, 10, 12 och 13 innehåller 

undantag från denna. Behörighetsreglernas ”halvhierarkiska ordning” gör att de skiljer 

sig från behörighetsreglerna avseende äktenskapsmål som är alternativa och där ingen 

regel har företräde.91 Artikel 14 ger behörighet i övriga fall, s.k. restkompetens, och 

artikel 15 ger en möjlighet att överföra behörigheten till en domstol i en annan 

medlemsstat som är bättre lämpad att pröva målet. Eftersom Bryssel IIa-förordningen 

har sitt ursprung i, och stora likheter med, 1996 års Haagkonvention är det intressant att 

även ta upp vissa aspekter avseende tolkningen av den senare för att förstå innebörden 

av den första.92 

Vid tillämpning av behörighetsreglerna i Bryssel IIa-förordningen ska hela EU (med 

undantag för Danmark då förordningen inte är tillämplig på Danmark) ses som ett 

enhetligt jurisdiktionsområde. 93  Det innebär att Bryssel IIa-förordningens 

behörighetsregler talar om vilken medlemsstats domstol som är behörig att pröva ett 

mål om föräldraansvar. På så sätt skiljer sig EU:s internationella privat- och processrätt 

från nationell internationell privat- och processrätt som endast avgör, om vi tar Sverige 

som exempel, huruvida svensk domstol är behörig men underlåter att säga något om 

andra staters eventuella behörighet. Till följd av detta regleras i artikel 17 Bryssel IIa-

förordningen att en medlemsstats domstol är skyldig att förklara sig obehörig och avvisa 

talan om den inte är behörig enligt förordningen medan en annan medlemsstats domstol 

är behörig.94 

4.2.2 Artikel 8 – Huvudregeln 
Artikel 8 rör den allmänna behörigheten som enligt p. 1 tillkommer domstolarna i en 

medlemsstat där barnet som målet rör har hemvist vid den tidpunkt då talan väcks. I 

punkt 2 anges att det som anges i p. 1 tillämpas med förbehåll för artiklarna 9, 10 och 

12. 

                                            
91 Cheshire, North & Fawcett, Private International Law s. 1094. 
92 Magnus & Mankowski, Brussels IIbis Regulation s. 111. 
93 Walin, Vängby, Singer & Jänterä-Jareborg, Föräldrabalken: en kommentar, Del II Internationella 

rättsförhållanden, Avdelning 1.V, Bryssel II-förordningen. 
94 Walin, Vängby, Singere & Jänterä-Jareborg, Föräldrabalken: en kommentar, Del II Internationella 

rättsförhållanden, Avdelning 1.V, Bryssel II-förordningen. 
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Här kan återkopplas till skäl 12 i förordningen som förklarar att behörighetsreglerna 

är utformade med hänsyn till barnets bästa, särskilt kriteriet om närhet som ju avses 

komma till uttryck i denna artikel. 

Artikeln liknar artikel 5.1 i 1996 års Haagkonvention då även denna använder 

hemvist som huvudbehörighetsgrund. Hemvist som anknytningsmoment används i allt 

högre grad i internationella familjerättsliga instrument. 95  Begreppet definieras 

emellertid inte i förordningen men det är inte fråga om någon nationell definition utan 

om ett självständigt EU-rättsligt begrepp. För att tolka begreppet hemvist kan 

vägledning hämtas i förordningens ändamål och syfte samt i EU-domstolens praxis.96 

Hur de nationella domstolarna ska bedöma var barnet har hemvist har behandlats i ett 

antal förhandsavgöranden från EU-domstolen. Dessa behandlas närmare nedan i avsnitt 

5.2. 

4.2.3 Artikel 9 – Fortsatt behörighet vid barnets lagliga flytt 
Artikel 9 anger fall av fortsatt behörighet där barnet tidigare hade hemvist. I p. 1 stadgas 

att när ett barn lagligen flyttar från en medlemsstat till en annan och förvärvar nytt 

hemvist där ska domstolarna i den medlemsstat där barnet tidigare hade hemvist under 3 

månader efter flyttningen vara fortsatt behöriga att ta upp en fråga om ändring av en 

dom om umgänge som meddelats i den medlemsstaten innan barnet flyttade, om den 

som har rätt till umgänge enligt domen fortfarande har hemvist i den medlemsstat där 

barnet tidigare hade hemvist. 

   I p. 2 klargörs emellertid att p. 1 inte ska tillämpas om den person med rätt till 

umgänge som avses i p. 1 har godtagit att domstolarna i den medlemsstat där barnet har 

sitt nya hemvist är behöriga och godtagandet har skett genom att han eller hon har 

deltagit i förfaranden vid dessa domstolar utan att bestrida deras behörighet. 

   För att den tidigare hemviststaten ska ha fortsatt behörighet krävs alltså att barnets 

flytt har skett lagligen, att barnet har förvärvat hemvist i den nya staten, att det rör en 

fråga om ändring av en dom om umgänge, att den som har rätt till umgänge fortsatt har 

hemvist i barnets tidigare hemviststat samt att denna person inte godtagit domstolarna i 

den nya medlemsstatens behörighet. 

Den politiska bakgrunden till denna artikel handlar om att uppmuntra personer med 

föräldraansvar att komma överens om hur ett tidigare beslutat umgänge ska ändras inför 
                                            
95 Walin, Vängby, Singer, Jänterä-Jareborg, Föräldrabalken: en kommentar, Del II Internationell 

föräldrarätt, Inledning st. 2. 
96 Handledning för tillämpningen av Bryssel IIa-förordningen s. 25. 
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en flytt. Om detta inte går ska de vända sig till domstolen i det land där barnet tidigare 

hade hemvist.97 Avsikten är också att upprätthålla viss kontinuitet vid bedömningen av 

umgängesfrågor.98 
Artikel 9 i Bryssel IIa-förordningen har sin motsvarighet i artikel 5.2 i 1996 års 

Haagkonvention. Den stora skillnaden mellan dessa är att i 1996 års Haagkonvention 

går behörigheten över till den nya stat där barnet förvärvat hemvist direkt vid 

hemvistbytet, medan i Bryssel IIa-förordningen behåller den ursprungliga 

medlemsstaten sin behörighet i 3 månader räknat från flyttdagen oavsett om barnet 

dessförinnan förvärvat nytt hemvist. 99  Faktum är att lösningen i Bryssel IIa-

förordningen att låta den tidigare hemviststaten behålla behörigheten under en viss tid 

var uppe för diskussion vid utformandet av 1996 års Haagkonvention men förslaget 

godtogs inte.100 

   Artikel 9 som behörighetsregel torde enligt min uppfattning ha ett relativt begränsat 

tillämpningsområde. Dels gäller den endast tre månader efter barnets flytt och dels rör 

den endast tidigare domar om umgänge. Artikeln hindrar således inte att den nya 

medlemsstaten är behörig avseende andra föräldraansvarsfrågor än sådana som rör 

umgänge. Artikelns begränsade tillämpning styrks också av att artikel 9 inte har blivit 

föremål för något förhandsavgörande från EU-domstolen. Anledningen till detta skulle 

emellertid självklart kunna vara att artikeln är så tydlig att något förhandsavgörande inte 

har behövts. 

   Man kan fråga sig varför det finns en så begränsad artikel endast för umgänge och inte 

för andra föräldraansvarsfrågor? Är det för barnets skull eller umgängesförälderns rätt? 

För barnet har det ju konstaterats att det som huvudregel är bättre att hemviststaten 

prövar en tvist, men för umgängesföräldern kan det vara mer bekvämt att slippa 

processa i en annan stat än dennes hemviststat. Som i de flesta fall måste det enligt min 

uppfattning handla om en intresseavvägning. Här är det intressant att koppla till den 

tidigare diskussionen i avsnitt 3.5 i denna uppsats, om EU:s rättighetsstadga. I EU-

stadgan regleras nämligen barnets rätt att regelbundet upprätthålla ett personligt 

förhållande till och direkta kontakter med båda föräldrarna i samma artikel som barnets 

bästa. Rätten att regelbundet upprätthålla ett personligt förhållande till och direkta 

                                            
97 Handledning för tillämpningen av Bryssel IIa-förordningen s. 28. 
98 Walin, Vängby, Singer & Jänterä-Jareborg, Föräldrabalken: en kommentar, Del II Internationell 

föräldrarätt, kommentar till Bryssel II-förordningen artikel 9. 
99 Magnus & Mankowski, Brussels IIbis Regulation s. 118. 
100 Lagarde, Explanatory report s. 553 och 555. 
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kontakter med båda föräldrarna ges således stor vikt. I detta fall kan artikel 9 enligt min 

uppfattning vara resultatet av en intresseavvägning mellan just denna rättighet och 

närhetskriteriet. Man har ansett att i de specifika fall som artikel 9 reglerar väger 

intresset av barnets rätt att regelbundet upprätthålla ett personligt förhållande till och 

direkta kontakter med föräldrarna tyngre än närhetskriteriet. 

4.2.4 Artikel 10 – Behörighet vid bortförande av barn 
Artikel 10 ger en särskild behörighetsregel vid fall av bortförande av barn. Denna 

innebär att vid fall av olovligt bortförande eller kvarhållande av ett barn ska 

domstolarna i den medlemsstat där barnet hade hemvist omedelbart före det olovliga 

bortförandet eller kvarhållandet behålla sin behörighet. Behörigheten tillkommer 

domstolarna i den nya medlemsstaten endast i två situationer. Den första är att barnet 

har fått hemvist i en annan medlemsstat än den barnet hade hemvist i omedelbart före 

bortförandet eller kvarhållandet och alla som har vårdnad om barnet har godtagit 

bortförandet eller kvarhållandet. Den andra situationen är att barnet har fått hemvist i en 

annan medlemsstat och varit bosatt där i minst ett år efter det att de som har vårdnad om 

barnet har fått eller borde ha fått kännedom om var barnet befinner sig och barnet har 

funnit sig till rätta i sin nya miljö. Dessutom måste något av följande fyra villkor vara 

uppfyllda: ingen begäran om återlämnande har lämnats in till de behöriga 

myndigheterna i den medlemsstat dit barnet har bortförts eller kvarhålls inom ett år efter 

det att den som har vårdnad om barnet har fått eller borde ha fått kännedom om var 

barnet befinner sig, en begäran om återlämnande som lämnats in av den som har 

vårdnad om barnet har återkallats och ingen ny begäran har lämnats in inom tidsfristen 

på ett år, ett beslut om att inte återlämna barnet har meddelats i den stat dit barnet 

bortförts eller kvarhållits och domstolarna i båda medlemsstaterna har vidtagit 

nödvändiga åtgärder enligt artikel 11.6, men ärendet har avslutats i enlighet med artikel 

11.7 på grund av att parterna inte har yttrat sig inom tre månader från den dag då de 

underrättades eller den behöriga ursprungsdomstolen har meddelat en dom i 

vårdnadsfrågan som inte medför att barnet ska återlämnas. 

   Artikel 10 tillkom för att komplettera 1980 års Haagkonvention vilket framgår av 

skäl 17 till Bryssel IIa-förordningen. Artikel 10 är också direkt inspirerad av artikel 7 i 

1996 års Haagkonvention. Artikeln avser att avskräcka föräldrar från att föra bort barn 

till andra medlemsstater i och med att de inte kan skapa domsrätt i en annan 
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medlemsstat.101 Den motverkar också risken för att bortförande används som ett sätt att 

på konstlad väg skapa behörighet i syfte att erhålla vårdnad om ett barn.102 Artikeln har 

den svåra uppgiften att balansera två motstående intressen. Det ena är det intresse som 

nu nämnts av att hindra en bortförande eller kvarhållande förälder från att kunna väcka 

talan i den medlemsstat där barnet olovligen finns och således tjäna på bortförandet eller 

kvarhållandet. Det finns emellertid även ett annat intresse, nämligen att ta hänsyn till att 

barnet efter en viss tid förmodligen förvärvar hemvist i den medlemsstat dit barnet 

olovligen bortförts eller kvarhållits vilket gör det orimligt att helt neka denna stat 

behörighet.103 Att ett sådant nekande skulle vara orimligt grundar sig enligt min 

uppfattning på hänsyn till barnets bästa och närhetskriteriet. 

EU-domstolen har i ett fall, som visserligen rörde artikel 11, uttalat att man utgår 

från att ett olovligt bortförande eller kvarhållande är skadligt för barnets bästa. Ju längre 

barnet och den andre vårdnadshavaren är ifrån varandra p.g.a. det olovliga bortförandet 

eller kvarhållandet desto mer blir barnets grundläggande rättigheter påverkade på ett 

negativt sätt.104 Trots att målet rörde artikel 11 kan det även förklara bakgrunden till 

artikel 10 och dess stränga behörighetsregel. 

4.2.5 Artikel 12 – Avtal om domstols behörighet 
Artikel 12 reglerar de begränsade möjligheter att avtala om domstols behörighet som 

Bryssel IIa-förordningen erbjuder i mål om föräldraansvar. Artikeln omfattar två olika 

situationer. Den första anges i p.1 och ger behörighet till domstolarna i en medlemsstat 

som med grund i artikel 3 utövar behörighet angående ansökan om äktenskapsskillnad, 

hemskillnad eller annullering av äktenskap att ta upp frågor som rör föräldraansvaret i 

samband med denna ansökan under tre förutsättningar. Åtminstone en av makarna ska 

ha föräldraansvar för barnet, dessa domstolars behörighet har godtagits av makarna och 

personerna med föräldraansvar, vid den tidpunkt då talan väcks, samt att denna 

behörighet är till barnets bästa. Behörigheten grundad på artikel 12.1 upphör enligt 12.2 

så snart beslutet att bevilja eller avslå en ansökan om äktenskapsskillnad, hemskillnad 

eller annullering av äktenskapet har vunnit laga kraft eller, om ett förfarande om 

föräldraansvar ännu inte har avgjorts vid denna tidpunkt så snart en dom om 

                                            
101 Handledning för tillämpningen av Bryssel IIa-förordningen s. 51. 
102 SOU 2004:80 s. 41. 
103 Magnus & Mankowski, Brussels IIbis Regulation s. 121. Se också Lagarde, Explanatory report s. 

557. 
104 C-211/10 PPU Povse p. 64. 
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föräldraansvar vunnit laga kraft eller, i båda de tidigare fallen så snart förfarandet har 

avslutats av något annat skäl.  

   I p. 3 regleras den andra situation där avtal om domstols behörighet är tillåtet. Det 

handlar om behörighet för domstolarna i en medlemsstat i fråga om föräldraansvar när 

det gäller andra förfaranden än de som angetts i p. 1, om barnet har en nära anknytning 

till den medlemsstaten, särskilt genom att någon av personerna med föräldraansvar har 

hemvist där eller att barnet är medborgare i den medlemsstaten och deras behörighet har 

godtagits av alla parter i förfarandet vid den tidpunkt då talan väcks samt att 

behörigheten är till barnets bästa. 

   I p. 4 anges att den behörighet som grundas på artikel 12 anses vara i barnets intresse 

när barnet har hemvist i en tredje stat som inte är avtalsslutande part i 1996 års 

Haagkonvention, särskilt när ett förfarande visar sig vara omöjligt i den berörda tredje 

staten. Detta innebär att möjligheten att vända sig till en domstol i en medlemsstat där 

barnet inte har hemvist men till vilken det finns en nära anknytning utvidgas till 

situationer då barnet har hemvist i en sådan tredje stat. Om behörigheten har godtagits 

av alla parter och det är i barnets intresse ska domstolarna i den medlemsstaten vara 

behöriga.105 Här används barnets bästa på ett lite annorlunda sätt och det kan tolkas som 

att begreppet här inte lämnar lika stort utrymme för skönsmässig bedömning. Det 

presumeras nämligen vara till barnets bästa att behörighet kan utövas bara på den grund 

att barnet har hemvist i en icke-medlemsstat som inte heller är fördragsslutande stat till 

1996 års Haagkonvention. Det lär emellertid uppstå fall där domstolen trots 

ordalydelsen i artikel 12.4 bör använda barnets bästa för att neka behörighet trots att 

barnet har hemvist i en tredje stat. Magnus & Mankowski anger som exempel att en 

förälder och en styvförälder ansöker om utövande av föräldraansvar utan att den andre 

föräldern som bor tillsammans med barnet i en tredje stat underrättas. Rörande barn 

med hemvist i en tredje stat är det i stort kanske ännu viktigare med den skönsmässighet 

som begreppet barnets bästa öppnar upp för.106 

När det gäller möjligheten för parterna i artikel 12 p. 1 och 2 att komma överens om 

behörig domstol avseende föräldraansvarsfrågor i samband med ett äktenskapmål är 

syftet med artikel 12 att utgöra en kompromiss mellan behörighet hos domstolen där 

barnet har hemvist och att säkerställa någon slags koncentration av de olika rättsfrågor 

                                            
105 Handledning för tillämpningen av Bryssel IIa-förordningen s. 33. 
106 Magnus & Mankowski, Brussels IIbis Regulation s. 158 f. 
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avseende barnet som ofta uppkommer i samband med ett äktenskapsmål.107 Även 

processekonomiska skäl kan vägas in. När det gäller artikel 12 p. 3 och p. 4 dvs. 

behörighet för andra domstolar, kan de bakomliggande skälen snarare sägas vara 

flexibilitet, hänsyn till barnets bästa och ett visst mått av partsautonomi.108 

Kriteriet att äktenskapsmålsdomstolens behörighet avseende frågor om 

föräldraansvar måste vara till barnets bästa kommer förmodligen sällan att leda till att 

behörighet nekas. Enligt Magnus & Mankowski är det svårt att se en situation där alla 

kriterier är uppfyllda dvs. en av makarna har föräldraansvar och båda personerna med 

föräldraansvar har godkänt domstolens behörighet men där behörigheten inte skulle 

vara till barnets bästa.109 Kriteriet att annan domstols behörighet avseende frågor om 

föräldraansvar enligt artikel 12.3 måste vara till barnets bästa kan få större betydelse än 

vad gäller behörighet hos äktenskapsmålsdomstolen. Artikel 12.3 ställer nämligen upp 

en möjlighet till behörighet hos vilken annan domstol som helst utan någon hänsyn till 

processuella fördelar. Domstolen kan ta hänsyn till att även om barnet har en nära 

anknytning till medlemsstaten kan det ändå anses att behörighet inte bör utövas med 

hänsyn till barnets bästa. Det kan också hävdas att barnets bästa i detta sammanhang 

öppnar en brygga mellan artikel 12.3 och artikel 15.110 

Artikel 12.1 i Bryssel IIa-förordningen om behörighet för den domstol där 

äktenskapsmålet är anhängigt är direkt inspirerad av artikel 10.1 i 1996 års 

Haagkonvention. En skillnad är emellertid att konventionen tillåter endast 

kontrakterande stater vars nationella lag erkänner behörighet i anslutning till 

äktenskapsmålet att använda den. För vissa medlemsstater där en sådan regel inte 

existerar skapar förordningen således en helt ny behörighetsgrund.111 Vad gäller artikel 

12.2 i förordningen är den nästan identisk med artikel 10.2 i 1996 års Haagkonvention 

förutom att förordningens reglering specificerar mer exakt omständigheterna när 

behörigheten hos äktenskapsmålsdomstolen slutar.112 Domsrättsgrunden i artikel 12.3 i 

förordningen är ny och saknar motsvarighet i 1996 års Haagkonvention. I och med 

denna öppnas upp för ett visst mått av partsautonomi vilket är relativt nytt i de 

familjerättsliga behörighetsfrågorna och för vilket lämnas litet utrymme i 1996 års 

                                            
107 Magnus & Mankowski, Brussels IIbis Regulation s. 146. 
108 Magnus & Mankowski, Brussels IIbis Regulation s. 148. 
109 Magnus & Mankowski, Brussels IIbis Regulation s. 153. 
110 Magnus & Mankowski, Brussels IIbis Regulation s. 156 f. 
111 Magnus & Mankowski, Brussels IIbis Regulation s. 148. 
112 Magnus & Mankowski, Brussels IIbis Regulation s. 153. 
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Haagkonvention. Även i medlemsstaternas nationella lagar verkar möjligheterna till 

prorogationsavtal på det familjerättsliga området vara ytterst begränsade. Anledningen 

till att partsautonomi ändå accepterats är att man vill främja fredliga överenskommelser 

mellan parterna.113 

4.2.6 Artikel 13 – Barnets närvaro 
Artikel 13 rör behörighet grundad på barnets närvaro och anger att om barnets hemvist 

inte kan fastställas och behörighet inte kan bestämmas med hjälp av artikel 12 ska 

behörighet tillkomma domstolarna i den medlemsstat där barnet befinner sig. 

Behörigheten gäller också flyktingbarn och barn som har fördrivits p.g.a. oroligheter i 

sitt hemland. Artikeln är direkt inspirerad av artikel 6 i 1996 års Haagkonvention. 

Ett exempel på när behörighetsregeln kan bli tillämplig är om domstolarna i 

utflyttningslandet efter att barnet flyttat anser att barnet inte längre har hemvist där 

samtidigt som domstolarna i inflyttningslandet anser att barnet ännu inte fått hemvist i 

det landet.114 

Den här behörighetsregeln är till för att undvika risken att ingen domstol skulle vara 

behörig. Behörighet grundad på barnets närvaro enligt artikel 13 sker endast när ingen 

annan medlemsstats domstol enligt artiklarna 8-12 är behörig att handlägga målet. Det 

är också värt att uppmärksamma att denna behörighetsgrund är temporär. Total 

avsaknad av hemvist är ovanligt och så fort barnet etablerat en tillräckligt stark 

anknytning till en stat för att det ska kunna anses att barnet förvärvat hemvist där 

förlorar denna behörighetsregel sin relevans. Artikeln är inte tillämplig när barnet har 

hemvist i ett land utanför EU, eftersom detta inte betyder att barnet saknar hemvist.115 

4.2.7 Artikel 14 – Behörighet i övriga fall 
Artikel 14 ställer upp en regel om behörighet i övriga fall, s.k. restkompetens, och 

stadgar att om ingen medlemsstats domstol är behörig enligt artiklarna 8-13 ska 

behörigheten i varje medlemsstat bestämmas enligt den statens internationellt privat- 

och processrättsliga regler. 

När nästan alla medlemsstaterna nu har ratificerat 1996 års Haagkonvention torde de 

nationella behörighetsreglerna aktualiseras i än mindre grad, eftersom denna 

konventions behörighetsregler då kommer att tillämpas när kriterierna för tillämplighet 

                                            
113 Magnus & Mankowski, Brussels IIbis Regulation s. 154 f. 
114 Walin, Vängby, Singer & Jänterä-Jareborg, Föräldrabalken: en kommentar, Del II Internationell 

föräldrarätt, kommentar till Bryssel II-förordningen artikel 13. 
115 Magnus & Mankowski, Brussels IIbis Regulation s. 160. 
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är uppfyllda.116 Således kommer nationella behörighetsregler i de fallen att tillämpas 

först i tredje hand. 

I de fall då ett beslut grundats på behörighet enligt denna artikel och således enligt 

nationella regler gäller förordningens bestämmelser för erkännande och verkställighet i 

alla medlemsstater ändå.117 

4.2.8 Artikel 15 – Överföring till bättre lämpad domstol 
I artikel 15 ges en möjlighet för behöriga domstolar i en medlemsstat att i undantagsfall 

överföra målet till en domstol som är bättre lämpad att pröva det. Barnet måste 

emellertid ha en särskild anknytning till den medlemsstat dit målet överförs och 

överföringen måste vara till barnets bästa. Domstolen kan i dessa fall antingen låta 

handläggningen av målet vila och ge parterna tillfälle att väcka talan vid domstolen i 

den andra medlemsstaten eller anmoda domstolen i den andra medlemsstaten att utöva 

sin behörighet. Överföringen kan enligt p. 2 äga rum på begäran av någon av parterna, 

på initiativ av domstolen om minst en av parterna samtycker eller på begäran av en 

domstol i en annan medlemsstat till vilken barnet har en särskild anknytning om minst 

en av parterna samtycker. 

   I p. 3 anges fem olika kriterier då barnet ska anses ha en särskild anknytning till en 

medlemsstat. Dessa är om barnet har fått hemvist i den andra medlemsstaten efter det att 

talan väckts vid ursprungsmedlemsstaten, barnet har tidigare haft hemvist i den 

medlemsstaten, barnet är medborgare i den medlemsstaten, någon av personerna med 

föräldraansvar har hemvist i den medlemsstaten eller tvisten rör åtgärder till skydd för 

barnet i samband med förvaltning eller bevarande av eller förfogande över egendom 

som tillhör barnet och som finns i den medlemsstaten. 

   I p. 4 anges att den domstol som ursprungligen är behörig ska föreskriva en tid inom 

vilken talan måste väckas vid domstol i den andra medlemsstaten enligt p. 1. Om talan 

inte väcks inom denna tid ska ursprungsdomstolen fortsätta att utöva behörighet enligt 

artiklarna 8-14. P. 5 föreskriver att domstolarna i den andra medlemsstaten, om det 

p.g.a. särskilda omständigheter i målet är till barnets bästa, får förklara sig behöriga 

inom 6 veckor från det att talan väcks enligt p. 1. I detta fall ska den domstol där talan 

först väcktes förklara sig obehörig. I annat fall ska den första domstolen fortsätta att 

utöva sin behörighet enligt artiklarna 8-14. Slutligen anges i p. 6 att domstolarna ska 
                                            
116 Magnus & Mankowski, Brussels IIbis Regulation s. 163. 
117 Walin, Vängby, Singer & Jänterä-Jareborg, Föräldrabalken: en kommentar, Del II Internationell 

föräldrarätt, kommentar till Bryssel II-förordningen artikel 14. 
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samarbeta vid tillämpningen av denna artikel, antingen direkt eller via de utsedda 

centralmyndigheterna. Det innebär att efter att ha samarbetat för att bedöma om 

överföringen är till barnets bästa utifrån de särskilda omständigheterna i målet måste 

båda domstolarna anse att så är fallet.118 

Ett exempel som visserligen rör 1996 års Haagkonvention men som ändå kan påvisa 

när en artikel som den förevarande kan behövas är om ett barn har sitt hemvist 

tillsammans med sina föräldrar i en annan medlemsstat än den där barnet är medborgare 

och båda föräldrarna dör i en olycka. Det är då sannolikt att barnet kommer att 

återvända till den medlemsstat där barnet är medborgare och där resterande familj och 

släkt bor. I ett sådant läge kan det anses att det är till barnets bästa att barnets skydd 

organiseras av domstolen i den medlemsstat där barnet är medborgare.119 

Denna behörighetsregel ger uttryck för läran om forum non conveniens och rör fall 

där det finns formella förutsättningar för behörighet men där det i det enskilda fallet är 

lämpligare att domstol i en annan medlemsstat utövar behörighet.120 Precis som de 

andra behörighetsreglerna i Bryssel IIa-förordningen har den sitt ursprung i 1996 års 

Haagkonvention och dess artiklar 8 och 9. Medlemsstaternas ratificering av 1996 års 

Haagkonvention innebär att mål om föräldraansvar också kan överföras till en icke-

medlemsstat som är kontraktsslutande part till konventionen enligt konventionens 

artiklar 8 och 9.121 En skillnad mellan de två instrumenten i detta avseende är att artikel 

15 i förordningen uppställer en lista på vad som utgör särskild anknytning, medan 

konventionens artikel 8 inte ställer upp någon sådan. Det kan ifrågasättas om detta utgör 

någon större skillnad i praktiken. Båda lösningarna lämnar utrymme för flexibilitet och 

den uppräknande listan i förordningen är bred.122 En annan skillnad är att Bryssel IIa-

förordningen kräver att minst en av parterna godkänner överföringen medan inget 

motsvarande krav ställs i 1996 års Haagkonvention.123 

 Artikel 15 och det rättsliga samarbete mellan medlemsstaterna den öppnar upp för är 

unikt och ovanligt i den EU-rättsliga internationella privat- och processrätten.124 I 

Bryssel I-förordningen finns inget motsvarande och EU-domstolen har i fråga om 

Bryssel I-förordningen uteslutit möjligheten till sådant rättsligt samarbete. Att låta 
                                            
118 Handledning för tillämpningen av Bryssel IIa-förordningen s. 34. 
119 Lagarde, Explanatory report s. 559. 
120 SOU 2005:111 s. 158. 
121 Magnus & Mankowski, Brussels IIbis Regulation s. 167. 
122 Magnus & Mankowski, Brussels IIbis Regulation s. 170. 
123 SOU 2005:111 s. 160. 
124 Magnus & Mankowski, Brussels IIbis Regulation s. 165. 
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nationella domstolar använda läran om forum non conveniens skulle enligt EU-

domstolen riskera rättssäkerheten eftersom forum non conveniens-lösningen kan 

underminera förutsebarheten om domsrätt.125 En förklaring till denna rättsliga skillnad 

mellan de två förordningarna har spekulerats vara att när det gäller frågor om 

föräldraansvar vilket artikel 15 rör så överväger processuell bekvämlighet och barnets 

bästa de flesta andra överväganden däribland rättssäkerhet som är en av de starkaste 

målen i Bryssel I-förordningen. En annan förklaring skulle kunna vara att EU-

domstolens uttalande beror på att det inte finns någon regel i Bryssel I-förordningen 

som öppnar upp för forum non conveniens och att om det funnits det hade det inte 

äventyrat rättssäkerheten på samma sätt.126 

Att målet kan överföras till vilken domstol som helst inom EU så länge den aktuella 

medlemsstaten har en särskild anknytning till barnet innebär att det inte krävs att denna 

domstol annars skulle ha varit behörig. Således skapar denna artikel en helt ny 

behörighetsgrund som kan jämföras med artikel 12.3. Båda öppnar för behörighet hos 

en domstol som inte utpekas av någon av de anknytningsfaktorer som anges i 

förordningen. Skillnaden mellan dessa två är att artikel 12.3 grundas på partsautonomi 

medan artikel 15 grundas på rättsligt samarbete.127 

En begäran enligt artikel 15 om att målet ska överföras till bättre lämpad domstol kan 

göras när som helst under processen. Med hänsyn till barnets välfärd kan det emellertid 

vara önskvärt att en eventuell överföring beaktas och beslutas så tidigt som möjligt i 

början av processen. 128  Det är också värt att uppmärksamma att avseende den 

motsvarande artikeln 8 i 1996 års Haagkonvention har uttalats att en överflyttning inte 

är en definitiv överflyttning. Barnets bästa ska bedömas i den konkreta situationen i den 

stund då ett visst skyddsbehov behöver mötas. Överflyttningen är alltså begränsad till 

den specifika situationen och innebär inte en överflyttning av alla framtida 

situationer.129 

I UK Supreme Court, dvs. högsta domstolen för Förenade Kungariket, prövades 

frågan om hur barnets bästa enligt artikel 15 ska bedömas med anledning av en 

överflyttningsansökan. Tidigare hade domstolen angett att en anmodan enligt artikel 15 

inte skulle föranleda någon djupgående utredning av barnets situation och uppväxt, utan 

                                            
125 Se C-281/02 Owusu p. 38 och 41. 
126 Magnus & Mankowski, Brussels IIbis Regulation s. 165 f. 
127 Magnus & Mankowski, Brussels IIbis Regulation s. 167. 
128 Cheshire, North & Fawcett, Private International Law s. 1115. 
129 Lagarde, Explanatory report s. 561. 
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det skulle snarare handla om en smalare utredning med fokus på de överväganden som 

är relevanta för valet av forum.130 I senare fall frångår UK Supreme Court emellertid 

detta och uttalar att utredningen inte alls ska vara smalare utan den ska innefatta viktiga 

välfärdsfaktorer. Som en del av bedömningen av barnets bästa ska domstolen ta hänsyn 

till såväl långsiktiga som kortsiktiga konsekvenser för barnet av att processen 

överflyttas. Det vidhölls emellertid att det är en skillnad i bedömningen av barnets bästa 

i prövningen av sakfrågan och den enligt artikel 15. Prövningen enligt artikel 15 bör 

utgöra ett mellanting mellan en prövning av barnets bästa som en ren domsrättsfråga 

och en fullständig ”barnets bästa-prövning”. Här uppmärksammas också intressena av 

effektivitet och snabba processer när barn är inblandade och hur det kan finnas en 

spänning mellan dessa och en noggrann utredning av barnets bästa.131 Denna speciella 

typ av barnets bästa-prövning i behörighetsfrågan kan eventuellt anses styrkt av EU-

domstolen i dess tolkning av artikel 15, vilket kommer att diskuteras närmare nedan i 

avsnitt 5.5. 

4.3 Sammanfattande reflektioner 
Enligt min uppfattning har EU-lagstiftaren i Bryssel IIa-förordningens behörighetsregler 

försökt få till en kompromiss mellan intresset av förutsebarhet och den nödvändiga 

flexibiliteten i frågor om föräldraansvar. Man har därför försökt uppställa objektiva 

regler med en tydlig systematik där barnets bästa, som presumeras sammanfalla med 

närhetskriteriet, ges status som huvudregel. Likväl har det funnits ett behov av att 

uppställa undantagsregler och kompletterande regler för att täcka in olika typer av 

situationer och andra inom EU-rätten viktiga intressen. I artikel 12 och artikel 15 som 

jag betraktar som de mest öppna och flexibla och därmed minst förutsägbara 

behörighetsreglerna i mål om föräldraansvar har EU-lagstiftaren uttryckligen ställt upp 

barnets bästa som ett krav att uppfylla. Att så har skett kan bero på att EU-lagstiftaren i 

artiklarna 12 och 15 velat främja vissa intressen som t.ex. rättsligt samarbete och 

partsautonomi men också barnets bästa. För att dessa artiklar ska fungera i praktiken 

och inte riskera att det uppkommer fall som leder till resultat som strider mot barnets 

bästa lär det enligt min mening vara behövligt att också kräva en bedömning av barnets 

bästa i dessa fall som en säkerhetsventil. 

                                            
130 Court of Appeal Re M [2014] EWCA Civ 152. 
131 Supreme Court Re N [2016] UKSC 15. 
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I detta kapitel har redogjorts för hur principen om barnets bästa kommer till uttryck i 

Bryssel IIa-förordningens behörighetsregler och till viss del vad den getts för ställning i 

desamma. För att kunna utreda ytterligare vilken ställning principen har och vad 

innebörden av principen är i dessa regler samt hur den tolkas och tillämpas ska i det 

kommande kapitlet några avgöranden från EU-domstolen studeras. 
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5 Förhandsavgöranden från EU-domstolen 

5.1 Inledning 
De fall EU-domstolen har prövat avseende Bryssel IIa-förordningen har i stor 

utsträckning rört behörighetsreglerna i mål om föräldraansvar. Dessa fall har 

huvudsakligen behandlats under en snabb procedur, PPU, som EU-domstolen har att 

tillgå. I stadgan för Europeiska unionens domstol som enligt art. 281 FEUF fastställts i 

ett särskilt protokoll nr. 3 artikel 23 a anges att det i rättegångsreglerna får föreskrivas 

ett förfarande för skyndsam handläggning och när det gäller mål om förhandsavgörande 

som rör området med frihet, säkerhet och rättvisa får föreskrivas ett förfarande för 

brådskande mål. I dessa typer av mål får enligt artikel 23 a p. 2 och 3 föreskrivas en 

kortare tidsfrist för inlagor och yttranden än den ordinarie samt att generaladvokaten 

inte ska lämna något förslag till avgörande. När det gäller brådskande mål får dessutom 

föreskrivas en begränsning av antalet parter som har rätt att inkomma med inlagor och 

skriftliga yttranden och i ytterst brådskande fall får föreskrivas att den skriftliga delen 

av förfarandet ska utelämnas. I artikel 53 rättegångsregler för Europeiska unionens 

domstol (EU-domstolens rättegångsregler) anges att ordföranden under särskilda 

omständigheter får besluta att ett mål ska avgöras med förtur, att ett mål kan vara 

föremål för skyndsam handläggning under de förutsättningar som anges i artikel 105 

samt att en begäran om förhandsavgörande får handläggas enligt ett förfarande för 

brådskande mål under de förutsättningar som anges i artikel 107. Enligt artikel 105 får 

domstolens ordförande på begäran av den hänskjutande domstolen eller, i undantagsfall, 

på eget initiativ besluta att ett mål om förhandsavgörande ska handläggas skyndsamt när 

målet är av sådan beskaffenhet att det måste avgöras utan dröjsmål. Enligt artikel 107 

får en begäran om förhandsavgörande som innehåller frågor som rör de områden som 

avser området med frihet, säkerhet och rättvisa och närmare bestämt det civilrättsliga 

samarbetet handläggas enligt ett förfarande för brådskande mål. Detta får enligt samma 

artikel ske på ansökan av den hänskjutande domstolen eller undantagsvis på domstolens 

eget initiativ. Domstolen har ansett att tidsfaktorn är av stor vikt i fall som rör barn.132 

Det är förmodligen därför dessa speciella handläggningsregler finns att tillgå och 

förklarar varför många av de fall jag i denna uppsats kommer att behandla har 

                                            
132 C-491/10 PPU Aguirre Zarraga p. 39. 
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bokstäverna ”PPU” i sin titel vilket står för ”Urgent preliminary ruling procedure”, 

alltså förfarande för brådskande mål. 

   När EU-domstolen tolkar behörighetsreglerna i Bryssel IIa-förordningen måste den 

enligt EU-domstolens ordförande Koen Lenaerts ta hänsyn till ett antal vägledande 

principer eftersom förordningen bygger på flera olika intressen. 

• Förordningen ska främja den fria rörligheten av domar och ömsesidigt 

förtroende mellan nationella domstolar vilket framgår av skäl 1 och 21 i 

förordningen. 

• Rättssäkerhet måste has i åtanke och om det är möjligt är en entydig och klar 

regel att föredra framför en lösning där avvägningar ska ske i varje enskilt 

fall.133 

• Även fast Bryssel IIa-förordningen har företräde framför andra instrument som 

innehåller behörighetsregler i mål om föräldraansvar kan det vara lämpligt att 

beakta dessa i tolkningen av begrepp som förekommer i båda instrumenten. EU 

har emellertid ofta andra syften att ta hänsyn till än vissa internationella 

konventioner vilket gör att EU-domstolen kan behöva göra en annan tolkning av 

ett begrepp.134 

• EU-domstolen måste också beakta att förordningen som utgör sekundärrätt inte 

kan ges en tolkning som strider mot primärrätt.135 I detta sammanhang innebär 

det alltså att behörighetsreglerna i mål om föräldraansvar aldrig kan tolkas så att 

de strider mot barnets rättigheter enligt artikel 24 i EU-stadgan vilket också 

framgår av skäl 33 i förordningen.136  

Med dessa hänsynstaganden i åtanke ska EU-domstolen alltså tolka barnets bästa i 

Bryssel IIa-förordningen. 

                                            
133 Lenaerts, The best interests of the child always come first: The Brussels II bis regulation and the 

european court of justice s. 1304 f. 
134 Lenaerts, The best interests of the child always come first: The Brussels II bis regulation and the 

european court of justice s. 1304 f. 
135 C-403/09 PPU Deticek p. 34. 
136 Lenaerts, The best interests of the child always come first: The Brussels II bis regulation and the 

european court of justice s. 1304 f. 
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5.2 Hemvistbegreppet 
5.2.1 C-523/07 A 
Begäran om förhandsavgörande kom från en finsk domstol i ett mål som rörde 

omhändertagande av barn. Det handlade om tre barn som tillsammans med sin mor och 

styvfar hade flyttat från Finland till Sverige. Några år senare lämnade familjen Sverige 

för att spendera semester i Finland. De blev emellertid kvar där längre utan fast bostad 

eller att barnen gick i skolan. Barnen blev sedan omhändertagna av finska myndigheter. 

Barnens mor menade emellertid att finsk domstol saknade behörighet eftersom barnen 

hade hemvist i Sverige. 137  Med anledning av detta ställdes bl.a. frågan om hur 

begreppet hemvist enligt artikel 8 och 13 ska tolkas. 

   Inledningsvis påpekar domstolen att med hänsyn till rättspraxis och kravet på en 

enhetlig tillämpning av gemenskapsrätten och av likhetsprincipen att en 

gemenskapsbestämmelse som inte innehåller någon uttrycklig hänvisning till 

medlemsstaternas rättsordningar för att bestämma betydelse och räckvidd ska ges en 

enhetlig och självständig tolkning inom EU med beaktande av bestämmelsens 

sammanhang och mål. Med anledning härav ska begreppet hemvist enligt artikel 8 

bedömas mot bakgrund av barnets bästa och kriteriet om närhet. Domstolens rättspraxis 

avseende samma begrepp i andra delar av unionsrätten kan inte direkt överföras på 

bedömningen av barns hemvist i den mening som avses i artikel 8 i Bryssel IIa- 

förordningen. 138  I enlighet med domstolens uttalande torde detsamma enligt min 

mening gälla barnets bästa som inte heller det innehåller någon hänvisning till 

medlemsstaternas rättsordningar och således ska ges en enhetlig och självständig 

tolkning inom EU. 

   Domstolen uttalade att det ankommer på den nationella domstolen att ta hänsyn till 

alla omständigheter i det enskilda fallet. Den ska därvid bedöma huruvida barnets 

fysiska närvaro i en medlemsstat är tillfällig eller sporadisk och huruvida barnet i viss 

utsträckning är integrerat i socialt hänseende och i familjehänseende. Härvid ska 

särskild hänsyn tas till hur varaktig och regelbunden vistelsen är, förhållandena och 

skälen för vistelsen, förhållandena och skälen till att familjen flyttat till den andra 

medlemsstaten, barnets nationalitet, platsen och förutsättningarna för skolgången, 

                                            
137 C-523/07 A p. 14-19. 
138 C-523/07 A p. 34-36. 
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barnets språkkunskaper samt dess familjeförhållanden och sociala band i 

medlemsstaten.139 

   Värt att notera är att domstolen avseende artikel 13 uttalar att denna behörighetsregel 

är subsidiär i förhållande till behörighetsregeln i artikel 8. Den omständighet som 

behörighet enligt artikel 13 grundas på, nämligen barnets fysiska närvaro, är inte 

tillräcklig för att anse att barnet har hemvist.140 

5.2.2 C-497/10 PPU Mercredi 
Målet rörde ett spädbarns hemvist. Ett par bestående av en fransk kvinna och en brittisk 

man bodde tillsammans i England. De fick en dotter tillsammans, därefter tog relationen 

slut och mamman tog med sig den då två månader gamla dottern och flyttade till 

Frankrike. Det är ostridigt att barnets hemvist före flytten var i England samt att flytten 

var laglig eftersom att mamman var den enda med vårdnadsansvar.141 Kort efter flytten 

vände pappan sig till domstolen i England som ansåg sig behörig då domstolen ansåg att 

barnet fortfarande hade hemvist i England och beslutade om vårdnadsansvar för pappan. 

Mamman överklagade och domstolen begärde därför förhandsavgörande från EU-

domstolen för att avgöra var barnet hade hemvist enligt artikel 8 och 10 i Bryssel IIa-

förordningen.142 

   Domstolen bekräftade sina uttalanden i C-523/07 A genom att ange att begreppet 

hemvist enligt artikel 8 och 10 ska tolkas EU-autonomt och bestämmas så att det avser 

den plats där barnet i viss utsträckning är integrerat i socialt och familjehänseende. 

Syftet är att säkerställa att barnets bästa ges största hänsyn.143 Förhållandena och skälen 

till vistelsen såväl som barnets nationalitet ska beaktas. Utöver barnets fysiska närvaro 

måste klargöras att vistelsen inte är tillfällig eller sporadisk. I detta fall angav EU-

domstolen att det inte finns någon minimitid för vistelsen i en medlemsstat för att 

förvärva hemvist utan det är intentionerna hos den berörda personen att permanent eller 

stadigvarande etablera centrum för sina intressen i staten och att denna situation ska 

avses bli stabil som är avgörande. När det gäller ett spädbarn får således ses till 

intentionerna hos den person som rent faktiskt tar hand om barnet och sörjer för dess 

omvårdnad. I ett fall som det i målet aktuella ska beaktas vistelsens varaktighet och 

                                            
139 C-523/07 A p. 37-39. 
140 C-523/07 A p. 33. 
141 C-497/10 PPU Mercredi p. 20-23. 
142 C-497/10 PPU Mercredi p. 24-36. 
143 C-497/10 PPU Mercredi p. 45-47. 
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regelbundenhet, villkoren för och skälen till vistelsen och till moderns flyttning till 

denna medlemsstat och med hänsyn till barnets ålder, moderns geografiska ursprung 

och familjeursprung samt moderns och barnets familjerelationer och sociala relationer i 

denna medlemsstat. Om det mot bakgrund av detta inte går att fastställa barnets hemvist 

får behörigheten bestämmas enligt artikel 13 alltså till domstolarna i den medlemsstat 

där barnet har sin fysiska närvaro.144 Utvecklingen av EU-domstolens bedömning från 

fallet A till detta fall visar på vikten av flexibilitet i tolkningen av begreppet hemvist.145 

Bogdan menar att i fråga om ett spädbarn är det rimligt att koppla barnets hemvist till 

hemvistet av den förälder barnet vistas hos och som är ensam vårdnadshavare. För det 

fall en sådan förälder lagligen och permanent flyttar med barnet torde hemvistbyte inte 

kräva någon minimivistelse i det nya landet.146 

5.2.3 C-111/17 PPU OL v. PQ 
Fallet rör tolkningen av artikel 11.1 i Bryssel IIa-förordningen, dvs. en artikel som inte 

har behandlats i denna uppsats. Eftersom målet samtidigt aktualiserade tolkningen av 

begreppet hemvist är det ändå av relevans och utgör ett intressant komplement till de 

två tidigare berörda målen C-523/07 A och C-497/10 PPU Mercredi. Omständigheterna 

i målet är följande. OL är italiensk medborgare och PQ grekisk medborgare. De gifte 

sig och bosatte sig i Italien 2013. När PQ var gravid beslutade paret att barnet skulle 

födas i Grekland för att sedan återvända till parets gemensamma hemvist i Italien. 

Barnet föddes i februari 2016 i Grekland. Fadern OL återvände efter barnets födsel till 

Italien medan modern PQ med faderns samtycke stannade med barnet i Grekland till 

maj 2016 då de båda enligt överenskommelse skulle komma tillbaka till Italien. I juni 

samma år bestämde sig dock modern för att stanna kvar i Grekland med barnet. I juli 

ansökte OL om äktenskapsskillnad och ensam vårdnad om barnet vid domstol i Italien. 

Den italienska domstolen dömde till äktenskapsskillnad men ansåg sig inte kunna 

besluta i föräldraansvarsfrågan eftersom barnet inte hade hemvist i Italien. OL vände sig 

samtidigt till grekisk domstol och begärde återlämnande av barnet.147 

   Den grekiska domstolen hänskjöt målet till EU-domstolen eftersom den undrade hur 

begreppet hemvist ska tolkas när ett spädbarn av oförutsedda skäl eller p.g.a. force 

majeure har fötts på en annan plats än den som barnets föräldrar som har gemensamt 
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föräldraansvar hade planerat skulle utgöra barnets hemvist. När barnet därefter 

olovligen har kvarhållits i den stat där barnet föddes eller förts till en tredje stat av en av 

föräldrarna. Den hänskjutande domstolen undrade om fysisk närvaro alltid är en 

nödvändig och uppenbar förutsättning för fastställande av en persons, och särskilt ett 

nyfött barns hemvist.148  

   EU-domstolen konstaterar inledningsvis att tolkningsfrågan skiljer sig från de faktiska 

omständigheterna och att domstolen inte är skyldig att lämna rådgivande yttranden över 

allmänna eller hypotetiska situationer. 149  Domstolen omformulerar därför 

tolkningsfrågan. Den ska förstås så att den hänskjutande domstolen vill få klarhet i hur 

begreppet hemvist enligt artikel 11 ska tolkas för att domstolen ska kunna avgöra om 

det rör sig om ett olovligt kvarhållande när ett barn i enlighet med föräldrarnas 

gemensamma vilja har fötts och vistats utan avbrott med sin mor i en annan 

medlemsstat än den där föräldrarna hade hemvist före barnets födelse. Frågan är om 

föräldrarnas ursprungliga avsikt att modern skulle återvända med barnet till den 

ursprungliga medlemsstaten är en avgörande faktor för att anse att barnet har hemvist i 

den medlemsstaten oberoende av om barnet aldrig fysisk har varit närvarande där.150  

   Beträffande tolkningen av begreppet hemvist i detta fall tas de tidigare fallen C-

523/07 A och C-497/10 PPU Mercredi upp och det påtalas att begreppet ska ges en 

enhetlig innebörd i förordningen och att tolkningen av begreppet i artikel 8 och 10 kan 

överföras på detta fall.151 Vad gäller omständigheterna och domstolens bedömning i de 

tidigare fallen vill jag hänvisa till avsnitt 5.2.1 och 5.2.2 i denna uppsats. Med avstamp i 

dessa tidigare fall uttalar EU-domstolen att när ett spädbarn som i förevarande fall tas 

om hand av sin mor i en annan medlemsstat än den där fadern har hemvist ska det tas 

hänsyn bl.a. till vistelsens varaktighet och regelbundenhet, villkoren för och skälen till 

vistelsen, moderns geografiska ursprung och familjeursprung samt moderns och barnets 

familjerelationer och sociala relationer i medlemsstaten. 152  Föräldrarnas avsikt att 

bosätta sig med barnet i en stat kan beaktas om den kommit till uttryck i konkreta 

åtgärder som exempelvis att hyra eller förvärva en bostad där. Föräldrarnas avsikt kan 
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enligt praxis således inte anses avgörande vid fastställandet av ett barns hemvist, utan 

ses snarare som ett ”indicium” ägnat att komplettera andra samstämmiga uppgifter.153 

   Domstolen anser att ett tillvägagångssätt i ett fall som det aktuella som innebär att 

föräldrarnas ursprungliga avsikt att modern tillsammans med barnet skulle återvända till 

en annan medlemsstat där föräldrarna haft hemvist innan födseln ges avgörande 

betydelse varigenom det skapas en huvudregel om att ett spädbarns hemvist automatiskt 

är lika med föräldrarnas hemvist skulle överskrida gränserna för begreppet hemvist 

enligt förordningen och strida mot systematiken och effektiviteten samt syftet med 

förfarandet för återlämnande.  Barnets bästa påkallar inte heller en sådan tolkning.  

   För det första påpekar domstolen att begreppet hemvist i förordningens mening 

handlar om ett faktiskt förhållande. Det gör det svårförenligt att anse att föräldrarnas 

avsikt att barnet ska bo på en viss plats har företräde framför var barnet sedan födseln 

utan avbrott faktiskt har bott.154  

   För det andra menar domstolen att argumentet att föräldrarna har gemensam vårdnad 

och att modern således inte ensam har rätt att bestämma var barnet ska bo inte kan anses 

vara avgörande för att fastställa barnets hemvist i enlighet med förordningen. Frågan 

huruvida ett kvarhållande är lagenligt ska bedömas utifrån den vårdnadsrätt föräldrarna 

har enligt rättsordningen i den medlemsstat där barnet hade hemvist före kvarhållandet. 

Vid begäran om återlämnande ska barnets hemvist alltså fastställas före det prövas om 

någon av föräldrarnas vårdnadsrätt åsidosatts.155 

   För det tredje menar domstolen också att ett återlämnandeförfarande är ett påskyndat 

förfarande. Om den avgörande faktorn för att fastställa ett barns hemvist i sådant fall 

skulle vara föräldrarnas ursprungliga avsikt beträffande var barnets hemvist borde vara 

skulle det leda till omfattande tidsåtgång för att utreda eller ett avgörande utan alla 

relevanta uppgifter och således rättsosäkerhet.156 

   Det skulle för det fjärde också strida mot syftet med återlämnandeförfarandet att tolka 

hemvistbegreppet på det sätt den hänskjutande domstolen föreslagit. Ett av målen med 

1980 års Haagkonvention och i förlängningen också artikel 11 i Bryssel IIa-

förordningen är nämligen att återställa den situation som rådde före det olovliga 

kvarhållandet och att återföra barnet till den miljö som är mest bekant för barnet och 
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således återställa kontinuiteten i barnets levnads- och utvecklingsvillkor.157 Ett annat 

syfte med nämnda instrument är emellertid också att förhindra att någon av föräldrarna 

stärker sin vårdnadsposition genom att kringgå behörighetsreglerna. Domstolen anser 

emellertid inte att det finns anledning att anta att så är fallet i förevarande mål.158 

   Avslutningsvis tar domstolen upp barnets bästa, eftersom att hemvistbegreppet ska 

tolkas i enlighet med detta. Domstolen menar att barnets rätt att upprätthålla ett 

personligt förhållande och direkta kontakter med båda föräldrarna så som det stadgas i 

artikel 24.3 i EU:s rättighetsstadga medför inte ett krav på att barnet ska flytta till den 

medlemsstat där föräldrarna hade hemvist före barnets födelse. Denna grundläggande 

rätt kan skyddas i en domstolsprocess i sak då det kan göras en ny prövning av 

vårdnadsfrågan. Det är dessutom i linje med kriteriet om närhet som utformats för att 

säkerställa att barnets bästa beaktas att behörighet tillkommer den medlemsstat där 

barnet utan avbrott bott sedan födseln. 159  Domstolen uttalar slutligen att ”i alla 

händelser förfogar domstolen inte över några uppgifter som tyder på att barnets bästa 

skulle påverkas, under de specifika omständigheter som är aktuella i det nationella 

målet”.160 

5.2.4 C-393/18 PPU UD v. XB 
Målet rör ett par som levde tillsammans i Förenade Kungariket. När modern var gravid 

reste de till Bangladesh som modern ursprungligen kom från. Fadern ska där olovligen 

ha hållit kvar modern varpå deras gemensamma barn föddes där. Fadern återvände 

sedan till Förenade Kungariket och modern väckte senare talan vid domstol i Förenade 

Kungariket. Den nationella domstolen ställer frågan om den är behörig i mål beträffande 

barnet.161 

Den tolkningsfråga som ställdes till EU-domstolen var huruvida ett barn fysiskt 

måste ha befunnit sig i en medlemsstat för att kunna ha hemvist där enligt artikel 8. 

Dessutom frågades om ett tvång från faderns sida gentemot modern att föda deras barn i 

ett tredje land och vara bosatt där sedan barnets födelse har någon inverkan i detta 

avseende.162 
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   Domstolen konstaterar inledningsvis att det inte finns någon allmän regel i Bryssel 

IIa-förordningen som begränsar dess territoriella tillämpningsområde avseende 

behörighetsreglerna när det rör sig om en medlemsstat och ett tredje land. 

Medlemsstatens behörighet enligt artikel 8 ska alltså ändå avgöras med hjälp av 

förordningen.163 

   Domstolen uttalar att en fysisk närvaro i den medlemsstat där barnet påstås vara 

integrerat är en nödvändig förutsättning för att en bedömning ska kunna göras av om 

denna närvaro är stabil. Barnet kan således enligt förordningen inte ha hemvist i en stat 

där barnet aldrig befunnit sig.164 Detta utesluter emellertid inte behörighet för den 

aktuella medlemsstaten på någon annan grund enligt förordningen.165 Denna tolkning 

påverkas inte av att fadern har utövat tvång mot modern som ledde till att deras barn 

föddes och bor i ett tredje land. EU-domstolen konstaterar att barnet utan tvånget 

eventuellt hade fötts i Förenade Kungariket i enlighet med moderns avsikt och att en 

förälders avsikt som kommit till konkret uttryck att tillsammans med barnet bosätta sig i 

en annan stat kan vara en indikation på att hemvistet flyttats. Om barnet inte själv 

fysiskt befinner sig i den staten är det emellertid inte möjligt att fästa avgörande vikt vid 

förälderns avsikt vid tolkningen av begreppet hemvist. Detta skulle i sådant fall ske på 

bekostnad av objektiva geografiska överväganden vilket skulle gå emot 

unionslagstiftarens avsikt. Denna avsikt kommer till uttryck i det närhetskriterium som 

lagstiftaren gett företräde för att säkerställa att barnets bästa beaktas.166 

   Avslutningsvis berör EU-domstolen barnets bästa och uttalar att barnets bästa enligt 

artikel 24 i EU:s rättighetsstadga inte medför något krav på en annan tolkning. Barnets 

bästa har nämligen redan beaktats vid utformningen av domsrättsreglerna i förordningen 

eftersom närhetskriteriet utgör ett konkret uttryck för barnets bästa. Vidare finns det 

redan en mekanism i förordningen för att tillvarata barnets bästa när artikel 8 inte blir 

tillämplig nämligen artikel 14, den s.k. restkompetensen, som skapar behörighet hos en 

medlemsstats domstolar med stöd av medlemsstatens nationella behörighetsregler.167 

Domstolen menar att en tolkning som skulle innebära att artikel 8 blev tillämplig skulle 

                                            
163 C-393/18 PPU UD v. XB p. 31-32. 
164 C-393/18 PPU UD v. XB p. 53. 
165 C-393/18 PPU UD v. XB p. 57. 
166 C-393/18 PPU UD v. XB p. 60-63. 
167 C-393/18 PPU UD v. XB p. 64-66. 



 55 

överskrida gränserna för begreppet hemvist enligt förordningen och den roll som artikel 

8 givits inom ramen för behörighetsreglerna.168 

   Detta mål klargör således tydligt enligt min mening att det faktum att barnet fysiskt 

närvarat i en medlemsstat är en förutsättning för att ett barn ska kunna ha hemvist där 

enligt artikel 8. 

5.2.5 Analyserande kommentarer 
Hemvistbegreppet är bland det som behandlats mest omfattande av EU-domstolen i dess 

arbete med att tolka Bryssel IIa-förordningen. Det är intressant att följa utvecklingen av 

EU-domstolens tolkning av hemvistbegreppet i Bryssel IIa-förordningens 

behörighetsregler i mål om föräldraansvar. De hänsyn och kriterier EU-domstolen 

ställer upp för att bedöma var ett barn har hemvist följer med genom alla fall. Enligt min 

mening verkar det emellertid som att barnets bästa får en större plats i övervägandena i 

de två senare fallen, där domstolen tydligt gör en bedömning av barnets bästa som också 

kopplas till artikel 24 i EU:s rättighetsstadga. Det verkar således som att utvecklingen 

går mot att barnets bästa får allt större betydelse. 

I C-497/10 PPU Mercredi uttalades att ett spädbarns hemvist kopplas till hemvistet 

av den förälder som barnet vistas hos och som är ensam vårdnadshavare. EU-domstolen 

uteslöt i det fallet inte att barnet kunde ha hemvist i en stat där barnet endast vistats i 4 

dagar. Genom fallen C-111/17 PPU OL v. PQ och C-393/18 PPU UD v. XB dras 

emellertid en gräns vid att ett barn inte kan anses ha hemvist i en stat där barnet inte har 

vistats. Detta gäller oavsett föräldrarnas avsikt. I både fallet C-523/07 A och C-497/10 

PPU Mercredi hänvisas till att barnets bästa ska ges stor hänsyn. I de två senare fallen 

utvecklas detta krav emellertid mer. I C-111/17 PPU OL v. PQ tas artikel 24.3 i EU:s 

rättighetsstadga upp, barnets rätt att upprätthålla ett regelbundet förhållande till och 

direkta kontakter med båda föräldrarna. Enligt min uppfattning menar EU-domstolen att 

denna rättighet kan tillgodoses vid domstolsprocessen i sak och är således inte 

avgörande för behörighetsfrågan. Domstolen håller sig istället till det närhetskriterium 

som artikel 8 utformats efter. Detsamma gäller fallet C-393/18 PPU UD v. XB. Där 

påtalas att barnets bästa redan har beaktats i utformandet av behörighetsreglerna genom 

närhetskriteriet, att det finns mekanismer för att tillvarata barnets bästa då artikel 8 inte 

blir tillämplig t.ex. genom restkompetensen i artikel 14 samt att det skulle överskrida 

den roll artikel 8 givits inom ramen för behörighetsreglerna om den blev tillämplig i det 
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fallet. Det verkar således enligt min mening finnas litet utrymme inom ramen för artikel 

8 att ta hänsyn till barnets bästa i det enskilda fallet. Jag anser därför att det i detta 

avseende finns anledning att ifrågasätta vilken innebörd barnets bästa ges i 

sammanhanget i förhållande till meningen i t.ex. Barnkonventionen. Där understryks 

vikten av en individuell, flexibel bedömning av barnets bästa i varje enskilt fall medan i 

Bryssel IIa-förordningens behörighetsregler framstår det nästan som att barnets bästa 

redan har tagits hänsyn till i förväg och utformats genom hela systemet av 

behörighetsregler. 

   Magnus och Mankowski skriver angående begreppet hemvist och EU-domstolens 

tolkning av detsamma att domstolen motsäger sig själv genom att uttala att det å ena 

sidan är upp till de nationella domstolarna att fastställa barnets hemvist, men å andra 

sidan måste begreppet tolkas självständigt i ljuset av bestämmelsernas kontext och 

målen med förordningen, i enlighet med kriterierna som ställs upp av domstolen. 

Magnus & Mankowski menar att på detta sätt nås ingen europeisk enighet utan det står 

klart att det kommer att leda till skilda beslut. De menar att EU-domstolen misslyckas 

med sin unifierande roll vilket är mycket nedslående när det gäller ett så grundläggande 

begrepp som inte definieras i förordningen.169Även om jag inte riktigt är enig med 

Magnus och Mankowski skulle samma resonemang kunna föras vad gäller barnets 

bästa. I EU-domstolens praxis vad gäller barnets bästa har ungefär samma ”motstridiga” 

argumentering förts. Jag tror emellertid att det är ofrånkomligt när det gäller både 

hemvistbegreppet och principen om barnets bästa eftersom båda bygger på en viss 

flexibilitet. Jag anser visserligen som Magnus och Mankowski att flexibiliteten och EU-

domstolens argumentering riskerar att leda till skilda beslut vilket förstås inte är 

önskvärt, men enligt min uppfattning är det förmodligen oundvikligt. Precis som visats 

genom utvecklingen av EU-domstolens praxis avseende hemvist i Bryssel IIa-

förordningens behörighetsregler så ger de nya förhandsbeskeden allt mer ledning. I takt 

med detta tror jag också att risken för skilda beslut i de nationella domstolarna minskar. 

5.3 Olovligt bortförande av barn 
5.3.1 C-211/10 PPU Povse 
Ett ogift italienskt par hade en dotter tillsammans som de hade gemensam vårdnad om. I 

samband med att de separerade inleddes en vårdnadsprocess i italiensk domstol. 
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Modern begav sig då olovligen tillsammans med dottern till Österrike där hon bosatte 

sig. Fadern ansökte härav att dottern skulle återlämnas i enlighet med 1980 års 

Haagkonvention. Italiensk domstol tillät dottern att bo hos modern i Österrike i väntan 

på slutligt beslut. Några månader senare avslogs faderns ansökan om återlämnande 

enligt 1980 års Haagkonvention. Först avslogs den p.g.a. beslutet av den italienska 

domstolen att barnet tillfälligt kunde stanna hos sin mor. Avslagsbeslutet fastställdes 

senare med hänvisning till att det förelåg en allvarlig risk för att barnet skulle skadas 

psykiskt vid ett återlämnande.170 Efter dessa beslut ansökte modern om ensam vårdnad i 

Österrikisk domstol. Denna domstol förklarade sig behörig i enlighet med artikel 15.5 

Bryssel IIa-förordningen och begärde att den italienska domstolen skulle överföra 

målet. Den italienska domstolen ansåg sig emellertid inte ha förlorat sin behörighet 

eftersom villkoren för övergång av behörighet enligt artikel 10 Bryssel IIa-förordningen 

inte var uppfyllda. Den beslutade att barnet i enlighet med faderns ansökan enligt artikel 

11 Bryssel IIa-förordningen omedelbart skulle återlämnas till Italien. 171  Den 

österrikiska domstolen beslutade emellertid att modern i avvaktan på slutligt beslut 

skulle tillerkännas ensam vårdnad om barnet. Fadern ansökte i österrikisk domstol om 

verkställighet av den italienska domen om återlämnande av barnet, men den avslogs 

med hänvisning till att ett verkställande innebar en allvarlig risk för att barnets psykiska 

hälsa skulle skadas. Vid faderns överklagande ändrades emellertid beslutet till att barnet 

skulle återlämnas. Modern överklagade i sin tur detta beslut vilket föranledde domstolen 

att ställa ett antal tolkningsfrågor till EU-domstolen.172  

   EU-domstolen börjar med att konstatera att det rör sig om ett olovligt bortförande 

samt att den behöriga domstolen vid bortförandet enligt artikel 10 var den italienska 

domstolen.173 Frågan om artikel 10 b iv ska tolkas så att en interimistisk åtgärd ska 

anses utgöra en ”dom i vårdnadsfrågan som inte medför att barnet ska återlämnas” 

besvarades nekande av EU-domstolen. Domstolen menade att ett interimistiskt 

avgörande inte kan ligga till grund för överföring av behörigheten enligt artikel 10 till 

den medlemsstat dit barnet olovligen bortförts.174  

   Den andra frågan rörde huruvida artikel 11.8 ska tolkas så att ett beslut av behörig 

domstol i ursprungsstaten om återlämnande måste ha fattats med stöd av ett slutgiltigt 
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vårdnadsbeslut av samma domstol. Även denna fråga besvarades nekande. Domstolen 

påpekade bl.a. att en sådan tolkning inte har stöd i ordalydelsen samt att den 

skyndsamma handläggning som eftersträvas genom bestämmelserna om återlämnande 

och företrädet för ursprungsdomstolens behörighet svårligen kan förenas med den 

tolkning som frågan avser. Dessutom ska den behöriga domstolen innan den meddelar 

en dom om återlämnande beakta de skäl och den bevisning som legat till grund för 

beslutet att barnet inte ska återlämnas i enlighet med 1980 års Haagkonvention. Detta 

menar EU-domstolen legitimerar verkställighet i enlighet med principen om ömsesidigt 

förtroende. Det ger dessutom en dubbel prövning som bidrar till ökat skydd för barnets 

intressen.175 På invändningen att den tolkning som EU-domstolen förespråkar skulle 

kunna innebära onödiga förflyttningar av barnet om den behöriga domstolen slutligen 

tillerkänner vårdnaden till den bortförande föräldern understryker EU-domstolen att 

målet att meddela ett korrekt och välgrundat beslut avseende vårdnaden, behovet av att 

förhindra bortförandet av barn samt barnets rätt att regelbundet upprätthålla ett 

personligt förhållande till och direkta kontakter med båda föräldrarna har företräde 

framför de olägenheter som förflyttningarna skulle kunna orsaka.176 Avseende den 

sistnämnda rättigheten hänvisas till artikel 24.3 i EU:s rättighetsstadga och hur denna 

rättighet sammanflyter med tillvaratagandet av barnets bästa. Det tydliggörs också att 

ett olovligt bortförande i de flesta fall innebär att barnet fråntas möjligheten att 

regelbundet upprätthålla ett personligt förhållande till och direkta kontakter med den 

andra föräldern. EU-domstolen bekräftar också att så varit fallet i förevarande mål då 

beslutet om återlämnande motiverats av att kontakten mellan barnet och fadern hade 

upphört. Således menar EU-domstolen att det överensstämmer med barnets bästa att 

denna kontakt återupprättas.177 

   Nästa fråga rörde huruvida ett senare meddelat österrikiskt interimistiskt avgörande 

kunde hindra verkställighet av en italiensk dom om återlämnande. Även i denna fråga 

blev EU-domstolens svar nekande eftersom artikel 47.2 avser senare meddelade domar 

från den behöriga domstolen i ursprungsmedlemsstaten.178 

   Den sista frågan handlade om huruvida verkställighet kunde vägras p.g.a. senare 

inträffade omständigheter som innebär att barnets bästa äventyras ifall domstolen i 

                                            
175 C-211/10 PPU Povse p. 51-62. 
176 C-211/10 PPU Povse p. 63. 
177 C-211/10 PPU Povse p. 64-66. 
178 C-211/10 PPU Povse p. 69-79. 
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nuvarande hemviststaten inte får beakta dem. EU-domstolen menade att sådana ändrade 

förhållanden då måste göras gällande i ursprungsmedlemsstaten, eftersom det är denna 

domstol som genom Bryssel IIa-förordningen ansetts behörig att bedöma vad som är 

barnets bästa.179 

5.3.2 Analyserande kommentarer 
Det kan konstateras att EU-domstolens svar i samtliga frågor blev till den bortförande 

förälderns nackdel. Enligt Bogdan försvarade EU-domstolen Bryssel IIa-förordningens 

system för återlämnande av bortförda barn på goda grunder.180 Jag är emellertid inte 

helt benägen att hålla med. I enlighet med föregående framställning rörande Bryssel IIa-

förordningens artikel 10 i avsnitt 4.2.4 i denna uppsats är artikelns syfte att avskräcka 

föräldrar från att olovligen bortföra barn. Det faktum att behörighetsregeln i artikel 10 

inte ger en obegränsad behörighet till ursprungsmedlemsstaten tillsammans med att 

närhetsprincipen enligt artikel 8 och skäl 12 är huvudregel trots det starka intresset att 

förhindra barnbortföranden talar enligt min mening för att det alltid bör finnas utrymme 

för en intresseavvägning i det enskilda fallet. I detta fall hade barnet bott i den 

medlemsstat dit hon bortförts från februari 2008 till mitten av 2010, alltså över 2 år och 

under denna tid enligt vad som framgår av domen haft lite eller ingen kontakt med sin 

far. Om närhetsprincipen som av EU-lagstiftaren enligt förordningens skäl 12 som 

huvudregel anses vara till barnets bästa ska tas på allvar anser jag det märkligt att artikel 

10 kan leda till ett avgörande som det förevarande när förutsättningarna för att 

behörigheten ska övergå inte är för handen fastän barnet förvärvat nytt hemvist och varit 

bosatt i den nya staten i över 2 år. Barnet verkar dessutom ha förlorat kontakt med 

fadern som är barnets koppling till ursprungsmedlemsstaten.  

   EU-domstolens uttalande i p. 63 i domen föranleder enligt min mening en kommentar:  

 

”Vad beträffar argumentet att den tolkning som domstolen har förespråkat ovan skulle kunna 

innebära onödiga förflyttningar av barnet, för det fall den behöriga domstolen slutligen gav 

vårdnaden till föräldern i medlemsstaten dit barnet bortförts, ska det understrykas att målet att 

meddela ett korrekt och välgrundat avgörande vad avser den slutliga vårdnaden om barnet, 

behovet av att förhindra bortförandet av barn samt barnets rätt att regelbundet upprätthålla ett 

personligt förhållande till och direkta kontakter med båda föräldrarna har företräde framför de 

eventuella olägenheter som dessa förflyttningar skulle kunna förorsaka.” 

                                            
179 C-211/10 PPU Povse p. 80-83. 
180 Bogdan, SvJT 2011 s. 886. 
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   Enligt min uppfattning verkar det som att EU-domstolen i och med detta ställer upp 

en objektiv rangordning av de intressen som frågan aktualiserar där olägenheterna med 

ett flertal flyttningar för barnet alltid hamnar sist. Med hänsyn till principen om barnets 

bästa anser jag det märkligt att det inte lämnas någon som helst utrymme för en 

bedömning av barnets bästa i det individuella fallet. I förevarande fall anser jag att EU-

domstolen gav behörigheten för den ursprungliga medlemsstaten i artikel 10 en stark 

ställning till ett högt pris. Den underordnade ställning som barnets bästa ges i dessa fall 

visar emellertid på att EU är ett samarbete som har flera olika intressen att ta hänsyn till 

som ständigt ställs och vägs mot varandra. 

   Rättigheten i artikel 24.3 i EU:s rättighetsstadga ges en stark ställning i förevarande 

fall. Det finns således anledning att återkomma till frågan jag tidigare i uppsatsen 

spekulerat i, nämligen om det utgör någon verklig skillnad att barnets rätt att 

regelbundet upprätthålla ett personligt förhållande till och direkta kontakter med båda 

föräldrarna regleras i samma artikel som barnets bästa i EU:s rättighetsstadga till 

skillnad från i Barnkonventionen där dessa rättigheter regleras i olika artiklar. Enligt 

min uppfattning blir det mer och mer tydligt att det föreligger en faktisk skillnad då EU-

rätten verkar ge rättigheten i artikel 24.3 en starkare ställning i förhållande till barnets 

bästa i jämförelse med Barnkonventionen. 

5.4 Avtal om domstols behörighet 
5.4.1 C-565/16 Saponaro v. Xylina 
Målet rörde föräldrar som ville avstå ett arv för sitt barns räkning. Frågan uppkom 

huruvida den domstol dit föräldrarna gemensamt hade vänt sig med sin ansökan var 

behöriga med grund i artikel 12.3 Bryssel IIa-förordningen. Eftersom frågan anses avse 

en persons ställning och rättskapacitet faller den utanför arvsrätten och innefattas 

således i Bryssel IIa-förordningens frågor om föräldraansvar.181 Tolkningsfrågan i målet 

rörde artikel 12.3 b i förordningen dels begreppet ”uttryckligt godtagande eller 

godtagande på något annat entydigt sätt”, formuleringen ”alla parter i förfarandet vid 

den tidpunkt då talan väcks” och slutligen begreppet ”barnets bästa”.182 Här kommer 

endast domstolens uttalanden avseende det sistnämnda att behandlas med hänsyn till 

uppsatsens syfte. Domstolen inleder med att konstatera att det framgår av artikel 12.3 i 
                                            
181 C-565/16 Saponaro v. Xylina p. 16-19. 
182 C-565/16 Saponaro v. Xylina p. 21. 
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förordningen att avtal om domstols behörighet aldrig får strida mot barnets bästa och att 

det i varje enskilt fall ska prövas huruvida detta villkor är uppfyllt.183 Jag anser att 

domstolen formulering i detta avseende är intressant eftersom lydelsen i artikel 12.3 är 

”…och denna behörighet är till barnets bästa”. Jag tycker inte att EU-domstolens 

tolkning av detta som innebärande att avtalet ”inte får strida mot barnets bästa” är helt 

självklar. Vidare hänvisar domstolen till dess tidigare avgörande C-428/15 Child and 

Family Agency v. JD avseende artikel 15 om överföring till bättre lämpad domstol som 

kommer att behandlas nedan. I det målet uttalade domstolen att kravet på att 

överföringen ska vara till barnets bästa innebär att den behöriga domstolen, med 

beaktande av de konkreta omständigheterna i målet ska försäkra sig om att en eventuell 

överföring inte riskerar att få någon menlig inverkan på barnets situation.184 Återigen 

uttrycks enligt min mening barnets bästa som något som inte får kränkas snarare än en 

positiv rättighet som ska uppfyllas vilket kommer att diskuteras närmare nedan i avsnitt 

5.4.3. 

   EU-domstolen tar i samband med utredandet av barnets bästa också upp att utöver att 

barnet är medborgare i den stat där den valda domstolen är belägen så var även den 

avlidnes hemvist vid dödsfallet i denna stat samt att dennes tillgångar och skulder fanns 

här vilket domstolen anser stärker kopplingen mellan barnet och denna medlemsstat.185 

Det har inte heller framkommit att valet av denna medlemsstats domstol skulle skada 

barnets intressen. Detta sammantaget ger enligt domstolen stöd för att villkoret att 

barnets bästa ska beaktas är uppfyllt.186 Även här ställer jag mig något kritisk till 

domstolens formulering. Det villkor domstolen avser måste rimligtvis vara det i artikel 

12.3 nämligen ”…och denna behörighet är till barnets bästa”. Domstolen uttrycker detta 

som ett villkor att barnets bästa ska beaktas. Frågan är om det inte snarare är ett villkor 

att barnets bästa inte bara ska beaktas utan också uppfyllas. 

5.4.2 C-436/13 E v. B 
Målet rörde en man från Spanien och en kvinna från Förenade kungariket som 

tillsammans har en dotter som är född i Spanien 2005 och som har bott där fram till 

2010 då hon till följd av föräldrarnas separation flyttade med modern till Förenade 

kungariket. Samma år träffades ett avtal mellan föräldrarna om vårdnaden vilket 

                                            
183 C-565/16 Saponaro v. Xylina p. 33. 
184 C-565/16 Saponaro v. Xylina p. 34. 
185 C-565/16 Saponaro v. Xylina p. 36-37. 
186 C-565/16 Saponaro v. Xylina p. 38-39. 
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godkändes av spansk domstol. I slutet av 2010 väckte modern emellertid talan vid 

domstol i Förenade kungariket och yrkade bl.a. att den umgängesrätt fadern tillerkändes 

genom det tidigare ingångna avtalet skulle begränsas. Kort därefter ansökte fadern vid 

samma domstol om verkställighet av det tidigare beslutet från spansk domstol att 

godkänna avtalet.187 Vid förhandlingen i Förenade kungariket i slutet av 2011 medgav 

modern att hon genom avtalet 2010 hade avtalat om behörighet för spansk domstol med 

stöd av artikel 12.3 i Bryssel IIa-förordningen och att hon således inte skulle motsätta 

sig verkställighet av det spanska beslutet från 2010. Modern väckte då talan vid spansk 

domstol och yrkade med stöd av artikel 15 i Bryssel IIa-förordningen att den spanska 

domstolen skulle överföra sin behörighet enligt avtalet till domstol i Förenade 

kungariket. Den spanska domstolen meddelade i beslut att det saknades anledning att 

förklara att domstolen saknar behörighet eftersom det inte finns något förfarande 

anhängigt mellan parterna vid domstolen. Modern väckte då på nytt talan vid domstol i 

Förenade kungariket och yrkade att det skulle fastställas att domstolarna i Förenade 

kungariket hädanefter skulle vara behöriga i frågor om föräldraansvar för det aktuella 

barnet med grund i artikel 8 och barnets hemvist. Domstolen förklarade sig genom 

beslut behörig vilket fadern överklagade.188  

   De frågor där parterna var oense och som den nationella domstolen valde att hänskjuta 

till EU-domstolen var huruvida ett avtal enligt artikel 12.3 i Bryssel IIa-förordningen 

om att en viss medlemsstats domstol ska vara behörig endast ska ha verkan till dess att 

det aktuella förfarandet har avslutats eller om verkan kvarstår även efter att ett 

lagakraftvunnet avgörande meddelats. Den andra frågan var om domstolarna i en 

medlemsstat enligt artikel 15 kan överföra behörighet när inget förfarande avseende 

barnet pågår.189 

Avseende den första frågan påpekar EU-domstolen att domstols behörighet enligt 

artikel 8.1 och 12.3 ska fastställas vid den tidpunkt då talan väcks. För avtal om 

domstols behörighet enligt artikel 12.3 b krävs att behörigheten godtagits av alla parter 

vid den tidpunkt då talan väcks. Det framgår således av lydelsen i dessa artiklar att 

behörighet måste prövas och fastställas i varje enskilt fall då talan väcks vilket innebär 

att en domstol inte behåller sin behörighet när ett förfarande har avslutats.190 

                                            
187 C-436/13 E v. B p. 16-20. 
188 C-436/13 E v. B p. 21-24. 
189 C-436/13 E v. B p. 29. 
190 C-436/13 E v. B p. 38-40. 
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EU-domstolen hänvisar vidare till målen med Bryssel IIa-förordningen och att frågan 

om behörighet i mål om föräldraansvar framför allt ska avgöras utifrån barnets bästa. 

Härvid menar domstolen att även om ett avtal om domstols behörighet som godtagits av 

alla med föräldraansvar för ett bestämt förfarande kan anses vara till barnets bästa så 

kan denna utpekade behörighet inte antas vara till barnets bästa i samtliga framtida fall. 

För att barnets bästa ska kunna garanteras krävs det således när en talan väcks med stöd 

av artikel 12.3 att det i varje enskilt fall görs en prövning av huruvida den avtalade 

behörigheten är förenlig med barnets bästa. Domstolen menar att det inte heller är 

förenligt med syftet med artikel 12.3 att presumera att ett sådant avtal fortsätter att gälla 

efter att det aktuella förfarandet är avslutat. Syftet med artikeln är nämligen att ge 

personer med föräldraansvar en möjlighet att under samförstånd och på vissa villkor 

väcka talan vid en domstol trots att denna i princip inte är behörig att pröva frågan.191 

Med anledning av svaret på den första frågan fanns det inte anledning för domstolen att 

också besvara den andra frågan.192 

Avgörandet innebär enligt Bogdan att det inte enligt artikel 12.3 b är möjligt att ingå 

bindande överenskommelser om behörig domstol för framtiden. Parterna måste vara 

överens varje gång vid den tidpunkt då en talan väcks.193 

5.4.3 Analyserande kommentarer 
Angående de påpekanden jag framförde ovan avseende EU-domstolens uttryckssätt och 

formuleringar gällande tolkningen av barnets bästa i fallet C-565/16 Saponaro v. Xylina 

är det intressant att sätta dessa i ett större perspektiv. Den svenska 

Barnrättighetsutredningen har exempelvis uttalat att det enligt utredningens mening inte 

är möjligt att sätta likhetstecken mellan att något inte är stridande mot barnets bästa och 

att något är till barnets bästa. Med en sådan tolkning riskerar bedömningen av barnets 

bästa att fokusera på var den nedre gränsen går för vad som kan anses vara en 

acceptabel situation för barnet vilket inte kan anses förenligt med Barnkonventionens 

artikel 3.194 Jag finner utredningens resonemang intressant, särskilt med hänsyn till att 

precis denna typ av tolkning av barnets bästa här återfinns i EU-domstolens 

resonemang. Innebär det att det finns en skillnad i barnets bästa enligt 

Barnkonventionen och enligt EU-rättens behörighetsregler i Bryssel IIa-förordningen? 

                                            
191 C-436/13 E v. B p. 44-48. 
192 C-436/13 E v. B p. 51. 
193 Bogdan, SvJT 2015 s. 581. 
194 SOU 2016:19 s. 165. 
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Om så är fallet kan det enligt min mening kanske grunda sig i att det inom EU-rätten 

finns en princip om ömsesidigt förtroende som innebär att man inte kan ifrågasätta de 

enskilda medlemsstaternas beslut så länge de uppnår den miniminivå som EU-rätten 

kräver. Barnets bästa inom EU-rätten tillskrivs således en viss miniminivå som ska 

uppfyllas för att säkerställa det ömsesidiga förtroendet trots att principen inte kan 

definieras helt. 

   Det andra avgörandet avseende avtal om domstols behörighet som här har behandlats, 

nämligen C-436/13 E v. B är enligt min mening intressant bl.a. då det tydliggör att 

principen om barnets bästa har påverkat utformningen av behörighetsreglerna. I enlighet 

med avgörandet är det enligt artikel 12.3 b inte möjligt att ingå bindande 

överenskommelser om behörig domstol för framtiden. Parterna måste vara överens varje 

gång då en talan väcks och en prövning av huruvida behörigheten är till barnets bästa 

måste också göras varje gång. I detta avseende skiljer sig Bryssel IIa-förordningens 

behörighetsregler från övrig EU-rätt där partsautonomi ofta ses som en hörnsten och ges 

ett vitt tillämpningsområde.195 Med hänsyn till domstolens argumentation i detta fall, 

måste skillnaden enligt min mening ha att göra med barnets bästa. Jag anser emellertid 

att det är helt rimligt eftersom barnets rättigheter i artikel 24 i EU:s rättighetsstadga 

måste säkerställas och det hade enligt min mening varit svårt att uppnå om det varit 

möjligt att avtala om behörighet för framtiden. 

5.5 Överföring till bättre lämpad domstol 
5.5.1 C-428/15 Child and Family Agency v. JD 
Målet handlade om en kvinna som var bosatt i Förenade Kungariket. Hennes första barn 

hade blivit omhändertaget och när hon senare väntade sitt andra barn befarade hon att 

även det skulle bli omhändertaget varför hon flyttade till Irland kort innan födseln av 

det andra barnet. Det barnet blev emellertid omhändertaget där och när målet skulle 

prövas i domstol i Irland uppkom frågan om målet kunde flyttas till domstolen i 

Förenade kungariket. Domstolen förde frågan till EU-domstolen då de undrade om art. 

15 i Bryssel IIa-förordningen kan tillämpas på ett fall som det förevarande och hur den 

ska tolkas.196 

   Mer specifikt frågade domstolen sig dels om artikel 15 kan tillämpas på ett 

förvaltningsrättsligt mål rörande omhändertagande av barn trots att det inte samtidigt 
                                            
195 Se exempelvis artikel 25 i Bryssel I-förordningen. 
196 C-428/15 Child and Family Agency v. J.D p. 9-17. 
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pågår något mål i den andra medlemsstaten och trots att en nödvändig följd av att 

domstolen i denna andra medlemsstat skulle förklara sig behörig blir att 

socialtjänstmyndigheterna i den medlemsstaten accepterar att pröva fallet genom att 

inleda ett domstolsförfarande.197 EU-domstolen besvarade detta med att artikeln är 

tillämplig när en förvaltningsrättslig ansökan till domstol om åtgärder till skydd för barn 

har ingetts av behörig myndighet i en medlemsstat i syfte att utverka åtgärder rörande 

föräldraansvar i ett fall där en nödvändig följd av att en domstol i en annan medlemsstat 

förklarar sig behörig är att en myndighet i denna andra medlemsstat inleder ett nytt 

domstolsförfarande med stöd av den myndighetens nationella rätt och eventuellt med 

beaktande av andra faktiska omständigheter.198 

   Domstolen undrade också hur begreppet barnets bästa i artikel 15 ska tolkas. Den 

hänskjutande domstolen ansåg att artikel 15 inte innefattar något krav för den 

ursprungligt behöriga domstolen som vill överföra målet att genomföra en fullständig 

utredning av vad som är barnets bästa, eftersom det är till barnets bästa att en sådan mer 

djupgående utredning görs av den domstol som är bäst lämpad. Vidare undrar 

domstolen vilka faktorer som ska beaktas i den summariska bedömning som inför en 

eventuell överföring ankommer på den ursprungligen behöriga domstolen.199 

   Inledningsvis konstaterar EU-domstolen som i flera andra fall att eftersom de i målet 

aktuella begreppen ”bättre lämpad domstol” och ”barnets bästa” inte definieras i 

förordningen ska de tolkas utifrån sitt sammanhang och de mål som eftersträvas i 

förordningen.200 Det framgår av skäl 12 i förordningen att behörighetsreglerna är 

utformade med hänsyn till barnets bästa. Kravet på att en överföring ska vara till barnets 

bästa utgör dels ett uttryck för den vägledande princip som förordningen utformats 

utifrån och dels är det menat att styra hur förordningen tillämpas.201 För att se till att 

barnets bästa beaktas vid tillämpningen av behörighetsreglerna i fråga om 

föräldraansvar har unionslagstiftaren använt sig av kriteriet om närhet.202 Domstolen 

understryker att behörighetsregeln i artikel 15 är ett undantag från huvudregeln i artikel 

8 vilket innebär att den ska tillämpas strikt.203 Därför kan den normalt behöriga 

                                            
197 C-428/15 Child and Family Agency v. J.D p. 18. 
198 C-428/15 Child and Family Agency v. J.D p. 38. 
199 C-428/15 Child and Family Agency v. J.D p. 19-20. 
200 C-428/15 Child and Family Agency v. J.D p. 41. 
201 C-428/15 Child and Family Agency v. J.D p. 42-43. 
202 C-428/15 Child and Family Agency v. J.D p. 45. 
203 C-428/15 Child and Family Agency v. J.D p. 48. 
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domstolen endast begära överföring av målet till en domstol i en annan medlemsstat om 

den kan bryta den starka presumtion som talar för att den ska behålla den behörighet 

den har enligt förordningen.204 

   För att målet ska kunna överföras krävs att barnet har en ”särskild anknytning” till den 

medlemsstat vars domstol målet ska överföras till. Denna anknytning fastställs med 

hjälp av de uttömmande kriterierna i artikel 15.3.205 Domstolen ska sedan vid 

tillämpningen av artikel 15 i ett visst mål fråga sig hur stark och betydelsefull den 

allmänna anknytningen mellan barnet och den ursprungligen behöriga domstolen enligt 

artikel 8 är jämfört med den särskilda anknytningen mellan barnet och vissa andra 

medlemsstater är som någon av omständigheterna i artikel 15.3 vittnar om.206 Att det 

föreligger en särskild anknytning till någon annan medlemsstat är i sig inte 

nödvändigtvis avgörande för huruvida det dessutom ska anses att en domstol i denna 

andra medlemsstat är bättre lämpad att pröva målet och huruvida en överföring är till 

barnets bästa.207 

   Detta innebär att domstolen för det andra måste fastställa huruvida det finns en 

domstol i den andra medlemsstat dit barnet har en särskild anknytning som är bättre 

lämpad att pröva målet. Domstolen måste härvid bedöma huruvida en överföring av 

målet kan tillföra ett faktiskt och konkret mervärde när det gäller att fatta ett beslut 

beträffande barnet jämfört med vad som skulle vara fallet om den första domstolen 

behåller målet. I detta sammanhang kan domstolen bl.a. beakta de processuella reglerna 

i den andra medlemsstaten exempelvis avseende bevisupptagning. Domstolen ska 

emellertid inte beakta de materiella regler i den andra medlemsstaten som kan komma 

att tillämpas. Ett sådant beaktande skulle strida mot de principer som förordningen 

grundas på, nämligen ömsesidigt förtroende och ömsesidigt erkännande av domar.208 

   Kravet på att överföringen är till barnets bästa innebär att den behöriga domstolen 

genom att beakta de konkreta omständigheterna i målet måste försäkra sig om att en 

överföring av målet inte riskerar att få någon menlig inverkan på det berörda barnets 

situation. I detta syfte ska den behöriga domstolen bedöma den eventuella negativa 

inverkan som en sådan överföring skulle kunna få på barnets känslomässiga, 

                                            
204 C-428/15 Child and Family Agency v. J.D p. 49. 
205 C-428/15 Child and Family Agency v. J.D p. 50-51. 
206 C-428/15 Child and Family Agency v. J.D p. 54. 
207 C-428/15 Child and Family Agency v. J.D p. 55. 
208 C-428/15 Child and Family Agency v. J.D p. 56-57. 
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familjemässiga och sociala relationer eller på barnets materiella situation.209 En av de 

omständigheter som kan beaktas är t.ex. risken för att en överföring ska få en menlig 

inverkan på barnets rätt till fri rörlighet. Eventuell inverkan på andra personers fria 

rörlighet kan emellertid inte beaktas så länge det inte kan få menliga återverkningar på 

barnet.210 

5.5.2 C-478/17 IQ v. JP 
Målet rörde ett par IQ och JP som ursprungligen kom från Rumänien. De har tre barn 

tillsammans som sedan 2012 bor med sin mor IQ i Förenade Kungariket. År 2015 

dömde rumänsk domstol till äktenskapsskillnad efter en gemensam ansökan från 

parterna samt beslutade att föräldraansvaret för barnen skulle utövas gemensamt, att 

barnen skulle vara bosatta hos IQ, att JP skulle betala underhållsbidrag samt fastställde 

ett program för att fadern skulle kunna behålla banden till barnen. Båda parter 

överklagade beslutet. I januari 2017 framställde IQ även ett yrkande hos High Court of 

Justice England och Wales om att den skulle besluta om vårdnad och umgänge för 

barnen. Denna domstol uppmanade domstolen i Rumänien att förklara sig inte längre 

behörig eftersom barnen med föräldrarnas samtycke hade hemvist i Förenade 

Kungariket samt anmodade domstolen att överföra målet i enlighet med artikel 15 

Bryssel IIa-förordningen.211 

   EU-domstolen påpekar inledningsvis att fastställandet av om det föreligger en särskild 

anknytning till en medlemsstat i enlighet med artikel 15 ska avgöras utifrån de 

uttömmande omständigheter som anges i artikeln. I detta fall står det klart att 

situationen inte motsvarar någon av omständigheterna som anges i artikeln. Barnen har 

ju i förevarande fall tidigare haft och fortfarande har hemvist i Förenade Kungariket, 

vilket är det land dit överföring i enlighet med artikel 15 begärs.212 Omständigheten att 

”barnet har haft hemvist i den medlemsstaten” menar domstolen avser en situation där 

barnet efter att ha haft hemvist i en medlemsstat beträffande vilken förekomsten av en 

särskild anknytning ska undersökas, inte längre har hemvist i den staten.213 Domstolen 

menar att av den uppräkning som görs av omständigheter som visar på en särskild 

anknytning till en medlemsstat följer, om inte uttryckligen så till sitt innehåll, att den 

domstol som avses i artikel 15.1 som barnet har en särskild anknytning till och som 
                                            
209 C-428/15 Child and Family Agency v. J.D p. 58-59. 
210 C-428/15 Child and Family Agency v. J.D p. 64-65. 
211 C-478/17 IQ v. JP p. 13-22. 
212 C-478/17 IQ v. JP p. 35-36. 
213 C-478/17 IQ v. JP p. 37. 
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således är bättre lämpad att pröva målet inte kan vara den domstol som i utgångsläget är 

behörig att pröva målet med stöd av artikel 8 eller 12 i Bryssel IIa-förordningen.214 

Artikel 15 ska tolkas så att den inte är tillämplig när domstolar i två medlemsstater är 

behöriga att pröva ett mål med stöd i artikel 8 eller 12. Domstolen menar att en sådan 

tolkning skulle strida mot målsättningen att uppnå rättssäkerhet samt att 

litispendensregeln i artikel 19 skulle bli verkningslös.215 

5.5.3 Analyserande kommentarer 
I C-428/15 Child and Family Agency v. JD uttalar EU-domstolen att kravet på att en 

överföring ska vara till barnets bästa utgör ett uttryck för den vägledande princip som 

förordningen utformats utifrån. Det är också menat att styra hur förordningen tillämpas. 

För att garantera att barnets bästa beaktas används närhetskriteriet som en utgångspunkt 

och det klargörs också att artikel 15 i detta avseende är en undantagsregel. Överföring 

ska ske endast om presumtionen att den ursprungligen behöriga domstolen ska behålla 

sin behörighet kan brytas. Återigen tolkar jag det som att EU-lagstiftaren försökt att på 

ett objektivt och systematiskt sätt utforma behörighetsregler som tar hänsyn till barnets 

bästa. Å andra sidan uttrycks att principen om barnets bästa också är menad att styra hur 

förordningen tillämpas och det klargörs att den behöriga domstolen måste beakta de 

konkreta omständigheterna i fallet för att bedöma om en överföring är till barnets bästa. 

Precis som i andra mål som behandlats tidigare i denna uppsats använder sig EU-

domstolen i detta fall av en negativ tolkning av barnets bästa. Den uttalar att den 

behöriga domstolen måste försäkra sig om att en överföring av målet inte riskerar att få 

någon menlig inverkan på barnets situation. Härvid ska beaktas den eventuella negativa 

inverkan som en överföring skulle kunna få på barnets känslomässiga, familjemässiga 

och sociala relationer eller på barnets materiella situation. Mot bakgrund av den 

tolkning av barnets bästa som framkommit i denna uppsats i avsnitten om, och analysen 

av, Barnkonventionen och EU:s primärrätt finner jag det något konstigt att det endast är 

den eventuella negativa inverkan som ska bedömas och inte också den positiva. Den 

förklaring jag återigen ser är den systematik som EU-lagstiftaren utformat 

behörighetsreglerna ifrån, artikel 15 är en undantagsregel. 

   Uttalandena från EU-domstolen om att bedömningen av barnets bästa innebär att 

överföringen inte får inverka menligt på barnets situation kan enligt min mening anses 
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styrka den bedömning exempelvis UK Supreme Court gjort, nämligen att bedömningen 

av barnets bästa i behörighetsfrågan i artikel 12 och 15 Bryssel IIa-förordningen inte är 

densamma som den mer omfattande barnets bästa prövning som ska göras i själva 

sakfrågan.216 Att det inte får inverka menligt uppfattas enligt min mening som en något 

enklare bedömning än en fullständig bedömning av vad som av flera olika alternativ är 

det absolut bästa för barnet. 

Ytterligare en intressant aspekt av detta avgörande är att barnets bästa och barnets 

rättigheter verkar ges företräde framför fri rörlighet för personer.217 

   Vad gäller fallet C-478/17 IQ v. JP så nämns barnets bästa överhuvudtaget inte i 

domstolens resonemang. Enligt min mening verkar rättssäkerhetsresonemang gå före 

barnets bästa i detta fall. Att en överföring inte kan ske till en domstol som annars hade 

varit behörig enligt förordningen utan endast till en domstol som saknar behörighet 

enligt förordningen anser jag framstå som en strikt tolkning av förordningens 

ordalydelse och systematik. Jag finner det märkligt att EU-domstolen inte alls har vägt 

in att förordningen faktiskt bygger på barnets bästa. Särskilt med hänsyn till att artikel 

15 i skäl 13 anges motiveras av barnets bästa. Jag är benägen att anse att det i detta fall 

hade varit till barnets bästa att tillåta en överföring eftersom barnen hade hemvist i 

Förenade Kungariket sedan en lång tid tillbaka. Det enligt förordningen så viktiga 

närhetskriteriet är således uppfyllt. Samtidigt är jag benägen att anse att det är en rimlig 

avvägning som EU-domstolen gör eftersom behörighetsreglernas innehåll och 

systematik samt litispendensregeln finns av en anledning. Eftersom artikel 15 är föremål 

för flera villkor ser jag det emellertid inte som en risk att artikeln hade kommit att 

tillämpas för frekvent om den kunde tillämpas i situationer som den i målet aktuella. 

 

 

 

 

                                            
216 Se Court of Appeal Re M [2014] EWCA Civ 152 och Supreme Court Re N [2016] UKSC 15. 
217 Se C-428/15 Child and Family Agency v. JD p. 66-67. 
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6 Finns det ett eller flera barnets bästa? 

6.1 Barnets bästa i Bryssel IIa-förordningen 
I Bryssel IIa-förordningen hänvisas till principen om barnets bästa redan i de inledande 

skälen. I skäl 12 uttrycks att behörighetsreglerna är utformade med hänsyn till barnets 

bästa, särskilt kriteriet om närhet. I det efterföljande skäl 13 anges att möjligheten att 

överföra behörigheten från en medlemsstats domstol till en annan i artikel 15 är 

motiverad av barnets bästa. Av skäl 33 framgår att förordningen särskilt ämnar 

säkerställa respekt för barnets grundläggande rättigheter som de anges i artikel 24 i 

EU:s rättighetsstadga. 

   EU-lagstiftaren har genom att i artikel 8 ställa upp närhetskriteriet som huvudprincip 

vid prövningen av domsrätt åsyftat att säkerställa att barnets bästa beaktas. Det har av 

hänsyn till olika intressen sedermera uppställts ett antal undantagsregler och 

kompletterande regler. I några av dessa framgår principen om barnets bästa 

uttryckligen. Enligt min uppfattning verkar EU-lagstiftaren ha utgått från barnets bästa 

som en objektiv och tydlig regel men skapat en kompromiss med barnets bästa som en 

dynamisk och flexibel princip. 

   Att en objektiv och tydlig princip är önskvärd inom EU-rätten anser jag naturligt med 

hänsyn till att det då blir enklare att få principen att tolkas och tillämpas lika i alla 

medlemsstater, vilket också är viktigt för det ömsesidiga förtroendet. Enligt min mening 

borde en viss samsyn på principen om barnets bästa vara en förutsättning för det 

ömsesidiga förtroendet. Frågan är emellertid om det är möjligt med en sådan samsyn 

när viss flexibilitet är en förutsättning för att principen om barnets bästa ska kunna 

uppnå sitt syfte. Det kanske helt enkelt är så att principen om barnets bästa och det 

ömsesidiga förtroendet inte kan samspela på ett sätt så att båda uppnår sitt fulla syfte. 

   Vid en undersökning av vilken ställning principen om barnets bästa har i förordningen 

framkommer det tydligt att den spelar en central roll i förordningen eftersom att dess 

betydelse understryks redan i skälen. I själva behörighetsreglerna nämns den emellertid 

uttryckligen endast i artikel 12 och artikel 15. I detta avseende hade det enligt min 

mening kunnat övervägas om det inte i en uttrycklig regel eller också i övriga 

behörighetsregler hade kunnat tydliggöras att barnets bästa ska bedömas även där. Det 

verkar nämligen inte helt självklart och principen om barnets bästa tillmäts varierande 

betydelse i tolkningen av behörighetsreglerna vilket har framgått av EU-domstolens 
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avgöranden i föregående kapitel. Jag anser att EU-lagstiftarens utformning av 

behörighetsreglerna i mål om föräldraansvar i Bryssel IIa-förordningen är en 

systematiskt välutformad lösning. Samtidigt är det viktigt att fokus på barnets bästa i det 

individuella fallet inte tappas bort i systemet. 

   Något närmare om innebörden av barnets bästa i Bryssel IIa-förordningens 

behörighetsregler sägs det inte mycket direkt i förordningen mer än att närhetskriteriet 

är ett uttryck för barnets bästa. Ledning angående den närmare innebörden får således 

istället sökas i EU-domstolens tolkning av förordningens behörighetsregler och barnets 

bästa. 

6.2 Barnets bästa i Bryssel IIa-förordningen och i EU-domstolens 
avgöranden 

Efter att ha studerat EU-domstolens avgöranden avseende Bryssel IIa-förordningens 

behörighetsregler för frågor om föräldraansvar anser jag att EU-domstolens uttalanden 

är något spretiga och inte i alla delar konsekventa. I vissa avseenden menar jag att 

domstolen går långt för att främja barnets bästa och är tydlig med exempelvis att det 

inte går att avtala om framtida behörighet just med hänsyn till att barnets bästa måste 

prövas i varje enskilt fall. I andra fall verkar domstolen anse att barnets bästa redan har 

tagits hänsyn till i utformandet av reglerna och underlåter att göra en prövning i det 

individuella fallet. 

   I C-111/17 PPU OL v. PQ t.ex. uttalades att en viss rättighet, i det fallet barnets rätt 

att regelbundet upprätthålla ett personligt förhållande till och direkta kontakter med 

båda föräldrarna, kunde tillgodoses vid domstolsprövningen i sak och är därför inte 

avgörande för behörighetsfrågan. Det här kan enligt min mening anses visa på att synen 

på tillvaratagandet av barnets rättigheter är något speciell i behörighetsfrågan och att 

prövningen om en rättighet är uppfylld kan ske mer summariskt. Ett annat exempel är 

C-393/18 PPU UD v. XB, där det påtalades att barnets bästa redan har beaktats i 

utformandet av behörighetsreglerna genom närhetskriteriet, att det finns mekanismer för 

att tillvarata barnets bästa då artikel 8 inte blir tillämplig t.ex. genom restkompetensen i 

artikel 14 samt att det skulle överskrida den roll artikel 8 givits inom ramen för 

behörighetsreglerna om den blev tillämplig i det fallet. I och med detta uttalande verkar 

utrymmet för att ta hänsyn till barnets bästa i det enskilda fallet begränsas. 

   I C-211/10 PPU Povse verkade domstolen nästan ha glömt bort närhetskriteriet och i 

C-565/16 Saponaro v. Xylina och i C-428/15 Child and Family Agency v. JD verkade 



 72 

domstolen utgå från en miniminivå för att uppfylla barnets bästa. Avgörandena gör att 

tolkningen av barnets bästa utifrån behörighetsreglerna i Bryssel IIa-förordningen enligt 

min mening framstår som något stelbent och oflexibel. Den lutar sig ofta tillbaka på 

behörighetsreglernas systematik och utformning, att barnets bästa redan har beaktats 

och att en mindre omfattande bedömning av barnets bästa behöver göras i det 

individuella fallet. 

   Framtida rättspraxis från EU-domstolen avseende tolkningen av barnets bästa kommer 

enligt min mening att vara av stor betydelse för att skapa en än bättre förståelse för hur 

principen om barnets bästa ska förstås vid tillämpningen av Bryssel IIa-förordningens 

behörighetsregler. 

6.3 Barnets bästa i Bryssel IIa-förordningen, EU:s primärrätt och 
Barnkonventionen 

6.3.1 FEU och EU:s rättighetsstadga 
Barnets bästa har en stark ställning inom EU-rätten då barnets rättigheter i artikel 3 FEU 

anges som ett av EU:s mål att främja. Barnets rättigheter ges ett mer detaljerat innehåll i 

EU:s rättighetsstadga. Enligt artikel 53 får stadgan inte tolkas på ett sätt som ger en 

sämre skyddsnivå än internationella konventioner i vilka unionen eller samtliga 

medlemsstater är parter, således exempelvis Barnkonventionen. Det har tidigare i 

uppsatsen också framgått att barnets rättigheter i EU:s rättighetsstadga i princip har 

utgått från rättigheterna i Barnkonventionen.218 Barnkonventionen är därför av stor 

relevans för att undersöka hur principen om barnets bästa i de olika instrumenten 

förhåller sig till varandra och om den är enhetlig i EU:s primärrätt och Bryssel IIa-

förordningens behörighetsregler i mål om föräldraansvar. Eftersom det är EU-

domstolen som tolkar både EU:s rättighetsstadga och Bryssel IIa-förordningen får man 

enligt min mening utgå från att domstolen tolkat principen på ett sådant sätt att 

domstolen anser att den överensstämmer i de båda instrumenten. EU-domstolen har ju 

som framgått i kapitel 5 i denna uppsats i flera fall hänvisat till artikel 24 i prövningen 

av barnets bästa i behörighetsreglerna i Bryssel IIa-förordningen. 

Med hänsyn till sambandet mellan barnets bästa i Barnkonventionen och EU:s 

rättighetsstadga kan de avvikelser som påtalas nedan mellan barnets bästa i 

behörighetsreglerna och i Barnkonventionen överföras också på förhållandet mellan 

                                            
218 Förklaringar avseende stadgan om de grundläggande rättigheterna, artikel 24. 
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artikel 24 i EU:s rättighetsstadga och behörighetsreglerna. De aktuella avvikelserna kan 

enligt min mening ses som mer acceptabla i förhållande till EU:s rättighetsstadga 

eftersom Bryssel IIa-förordningen och stadgan båda är delar av EU-samarbetet och 

således delar gemensamma intressen och mål. 

6.3.2 Barnkonventionen 
Enligt Barnkonventionen är principen om barnets bästa flexibel och anpassningsbar och 

handlar om att genom en bedömning i det enskilda fallet utvärdera och väga allt det som 

är relevant i en situation som rör barn.219 Barnrättighetsutredningen menar att barnets 

bästa måste innefatta en självständig och individuell bedömning utifrån det enskilda 

barnet för att överensstämma med artikel 3 i barnkonventionen.220 I Bryssel IIa-

förordningens behörighetsregler verkar barnets bästa enligt min mening ha en något mer 

objektiv karaktär än i Barnkonventionen och det har av den tidigare framställningen 

framgått att det inte är lika självklart att göra en bedömning i alla enskilda fall där alla 

relevanta fakta utvärderas. Det har exempelvis avseende barnets bästa i Bryssel IIa-

förordningens behörighetsregler ibland verkat handla om en mer summarisk bedömning 

eller en minimibedömning. 

   I uppsatsens utredning avseende barnets bästa enligt Barnkonventionen i avsnitt 3.4 

och 3.5 i denna uppsats påtalades bl.a. hur barnets bästa är nära sammankopplat med 

barnets rätt att komma till tals. En förklaring till hur principen om barnets bästa kan ses 

i Barnkonventionens mening är att den baseras på dels barnets behov som är en 

vetenskapligt objektiv bedömning och dels barnets intresse som är en bedömning av 

barnets subjektiva vilja. Var på skalan tolkningen hamnar beror på vilket intresse som i 

det aktuella fallet dominerar.221 I detta hänseende är det intressant att notera att inte i 

något av de i uppsatsen studerade fallen från EU-domstolen, angående tolkningen av 

barnets bästa i Bryssel IIa-förordningens behörighetsregler, har jag sett någon 

bedömning där hänsyn tagits till det individuella barnets vilja. Barnets subjektiva vilja 

förekommer som en viktig hänsyn både i EU:s rättighetsstadga och Barnkonventionen. 

Således verkar det även i detta avseende som att bedömningen av barnets bästa 

särskiljer sig i Bryssel IIa-förordningens behörighetsregler. 

                                            
219 General Comment No. 14 p. 32 och General Comment No. 14 p. 47. 
220 SOU 2016:19 s. 294. 
221 Hollander, Har ”barnets bästa” något innehåll som rättslig tolkningsprincip? s. 147. 
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6.4 Konsekvenser för barnet 
Inledningsvis bör uppmärksammas alla de positiva konsekvenser för barn som följer av 

att barnets rättigheter och barnets bästa innehar en stark ställning i både 

Barnkonventionen och EU-rätten. Det är också positivt att utvecklingen verkar gå mot 

att barnets bästa i allt större utsträckning uppmärksammas. 

   I avsnitt 3.4 om Barnkonventionen påtalades att principens flexibilitet kan ge upphov 

till manipulation och missbruk t.ex. av regeringar, myndigheter eller föräldrar för att 

rättfärdiga och försvara egna intressen eller av olika yrkespersoner som avfärdar barnets 

bästa som oviktigt.222 Missbruk är alltså en av riskerna med en så öppen och flexibel 

princip. Inom EU-rätten innebär flexibilitet enligt min mening i allmänhet också ett 

bredare tolkningsutrymme för medlemsstaterna vid tillämpningen av bestämmelserna i 

en förordning. Även om principen om barnets bästa enligt min mening är mer objektiv i 

Bryssel IIa-förordningens behörighetsregler än i Barnkonventionen och EU:s 

rättighetsstadga så har den inte helt fråntagits sin flexibla karaktär. Principen kan 

således, inom de ramar som uppställts, tolkas i den riktning som bäst tillgodoser 

medlemsstatens intressen. På det stora hela lär principens flexibilitet enligt min mening 

leda till större positiva konsekvenser än negativa för barnet. Utan flexibiliteten hade 

missbruksrisken varit mindre och förutsebarheten större, men principen hade också 

förlorat sitt syfte och sin verkan då den inte hade kunnat anpassas till det enskilda fallet. 

   Att principen om barnets bästa som den kommer till uttryck i Bryssel IIa-

förordningens behörighetsregler verkar ha sina särdrag i form av exempelvis en viss 

objektiv karaktär och en inte lika självklar individuell prövning av alla relevanta 

omständigheter i alla enskilda fall kan påverka barnet både positivt och negativt. Det 

kan å ena sidan leda till att det blir enklare och mer självklart att alltid beakta barnets 

bästa automatiskt genom att tillämpa de objektiva reglerna, vilket säkerställer att barnets 

bästa inte kan glömmas bort. Å andra sidan kan det göra att den ordentliga, individuella 

prövningen av barnets bästa glöms bort, vilket tyvärr verkar ha blivit fallet i vissa av de 

fall från EU-domstolen som behandlades tidigare i kapitel 5 i denna uppsats. I C-111/17 

PPU OL v. PQ t.ex. uttalades att barnets rätt att regelbundet upprätthålla ett personligt 

förhållande till och direkta kontakter med båda föräldrarna kunde tillgodoses vid 

processen i sak och därför inte var avgörande för behörighetsfrågan. Istället föll 

domstolen tillbaka på närhetskriteriet i artikel 8. Även målet C-393/18 PPU UD v. XB 
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där det påtalades att barnets bästa redan beaktats vid utformandet av förordningen visar 

på samma risk. Det ska emellertid framhållas att en sådan mer summarisk bedömning 

av barnets bästa i behörighetsfrågan också till viss del kan vara positiv för barnet, 

eftersom att det förkortar processen. 
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7 Avslutning 
Den nationella rättstillämparen har idag att förhålla sig till flera olika regelsystem när 

det gäller internationell familjerätt och inte minst internationell föräldrarätt. EU-rättsliga 

förordningar, konventionsbaserade regleringar, internordiska regleringar samt autonoma 

nationella internationellrättsliga regleringar kan göra anspråk på tillämplighet.223Barnets 

bästa är en princip som förekommer i flera av dessa regelsystem. Det är således inte 

konstigt att det kan råda viss förvirring och svårigheter avseende tolkningen och 

tillämpningen av barnets bästa i dessa olika instrument. Är principen densamma i alla 

instrument eller rör det sig om flera olika principer om barnets bästa? 

   Min slutsats är att det finns en princip om barnets bästa. Jag upplever emellertid att 

den är så öppen och flexibel att den får sina särdrag i de instrument den förekommer 

och beroende på vilka intressen den ställs emot och hur tungt de respektive intressena 

väger i det specifika sammanhanget. Att det är svårt att få ett grepp om principen om 

barnets bästa är således inte särskilt konstigt. Principen bygger på en bedömning i det 

individuella fallet. Jag skulle vilja påstå att principen om barnets bästa blir meningsfull 

då den inte tydligt definieras men förstås, i motsats till UNICEF:s uttalande om att 

principen om barnets bästa blir meningsfull endast när den fått en tydlig definition och 

verkligen förståtts.224 

   I fråga särskilt om barnets bästa inom ramen för Bryssel IIa-förordningens 

behörighetsregler kan konstateras att principen besitter vissa särdrag i denna reglering 

jämfört med i EU:s rättighetsstadga och Barnkonventionen. Barnets bästa i 

behörighetsreglerna verkar exempelvis ha en något mer objektiv karaktär, där barnets 

bästa redan beaktats vid utformningen av reglerna och därmed fastställts och där den 

utförliga individuella bedömningen av barnets bästa ibland underlåts. I detta avseende 

kan ifrågasättas om inte vissa av avgörandena från EU-domstolen strider mot artikel 3 i 

Barnkonventionen som kräver att barnets bästa beaktas i alla beslut som rör barn, vilket 

i undersökningen i denna uppsats visats innefatta en individuell bedömning i det 

enskilda fallet. En viss miniminivå som standard eller i förväg fastslagna lösningar om 

barnets bästa borde därför sättas i fråga. 

                                            
223 Walin, Vängby, Singer & Jänterä-Jareborg, Föräldrabalken: en kommentar, Del II Internationella 

rättsförhållanden, Inledning. 
224 UNICEF, Handbok om Barnkonventionen s. 9. 
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   Ytterligare vägledande avgöranden från EU-domstolen angående tillämpningen av 

principen om barnets bästa är att välkomna. Enligt min mening finns det goda 

förutsättningar för att samsynen kring barnets bästa inom EU kommer att öka och 

tillämpningen av principen bli mer enhetligt i takt med att EU-domstolen kommer med 

fler avgöranden i olika situationer. 
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Bilaga: Bryssel IIa-förordningen – Avsnitt 
2, artiklarna 8-15 
AVSNITT 2 

Föräldraansvar 

 

Artikel 8 

Allmän behörighet 

1. Domstolarna i en medlemsstat skall vara behöriga i mål om föräldraansvar för 
ett barn som har hemvist i den medlemsstaten vid den tidpunkt då talan väcks. 

2. Punkt 1 skall tillämpas med förbehåll för artiklarna 9, 10 och 12. 

 

Artikel 9 

Fortsatt behörighet där barnet tidigare hade hemvist 

1. När ett barn lagligen flyttar från en medlemsstat till en annan och förvärvar nytt 
hemvist där skall, med avvikelse från artikel 8, domstolarna i den medlemsstat där 
barnet tidigare hade hemvist under en tid av tre månader efter flyttningen vara 
fortsatt behöriga att ta upp en fråga om ändring av en dom om umgänge som 
meddelats i den medlemsstaten innan barnet flyttade, om den som har rätt till 
umgänge enligt denna dom om umgänge fortfarande har hemvist i den 
medlemsstat där barnet tidigare hade hemvist. 

2. Punkt 1 skall inte tillämpas om den person med rätt till umgänge som avses i 
punkt 1 har godtagit att domstolarna i den medlemsstat där barnet har sitt nya 
hemvist är behöriga och detta har skett genom att han eller hon har deltagit i 
förfaranden vid dessa domstolar utan att bestrida deras behörighet. 

 

Artikel 10 

Domstols behörighet vid fall av bortförande av barn 

Vid fall av olovligt bortförande eller kvarhållande av ett barn skall domstolarna i 
den medlemsstat där barnet hade hemvist omedelbart före det olovliga 
bortförandet eller kvarhållandet behålla sin behörighet tills barnet har fått hemvist 
i en annan medlemsstat, och 

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 medlemsstat i minst ett år efter det att den 
person, den institution eller det organ av annat slag som har vårdnad om barnet har 
fått eller borde ha fått kännedom om var barnet befinner sig och barnet har funnit 
sig till rätta i sin nya miljö och något av följande villkor uppfylls: 
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i) Ingen begäran om återlämnande har lämnats in till de behöriga myndigheterna i 
den medlemsstat dit barnet har bortförts eller där barnet kvarhålls inom ett år efter 
det att den som har vårdnad om barnet har fått eller borde ha fått kännedom om 
var barnet befinner sig. 

ii) En begäran om återlämnande som lämnats in av den som har vårdnad om barnet 
har återkallats, och ingen ny begäran har lämnats in inom den tidsfrist som avses i 
led i. 

iii) Ett ärende vid domstolen i den medlemsstat där barnet hade hemvist 
omedelbart före det olovliga bortförandet eller kvarhållandet har avslutats i 
enlighet med artikel 11.7. 

iv) En dom i vårdnadsfrågan som inte medför att barnet skall återlämnas har 
meddelats av domstol i den medlemsstat där barnet hade hemvist omedelbart före 
det olovliga bortförandet eller kvarhållandet. 

 

Artikel 11 

Återlämnande av barn 

1. Om en person, en institution eller ett organ som har vårdnad om barnet ansöker 
hos de behöriga myndigheterna i en medlemsstat om att de skall meddela ett beslut 
på grundval av Haagkonventionen av den 25 oktober 1980 om de civila aspekterna 
på internationella bortföranden av barn (nedan kallad "1980 års Haagkonvention") 
i syfte att utverka återlämnande av ett barn som olovligt bortförts eller kvarhållits i 
en annan medlemsstat än den medlemsstat där barnet hade hemvist omedelbart 
före det olovliga bortförandet eller kvarhållandet, skall punkterna 2-8 tillämpas. 

2. Vid tillämpningen av artiklarna 12 och 13 i 1980 års Haagkonvention skall det 
säkerställas att barnet ges möjlighet att komma till tals under förfarandet, om detta 
inte förefaller olämpligt med hänsyn till barnets ålder eller mognad. 

3. En domstol som erhållit en ansökan om återlämnande av ett barn enligt punkt 1 
skall skyndsamt handlägga ansökningen enligt de snabbaste förfaranden som får 
tillämpas enligt den nationella lagstiftningen. 

Utan att det påverkar tillämpningen av första stycket skall domstolen, såvida detta 
inte på grund av exceptionella omständigheter är omöjligt, meddela sitt beslut 
inom sex veckor efter det att den erhållit ansökningen. 

4. En domstol kan inte vägra att återlämna ett barn på grundval av artikel 13 b i 
1980 års Haagkonvention om det styrks att lämpliga åtgärder har vidtagits för att 
garantera barnets skydd efter återlämnandet. 

5. En domstol kan inte vägra att återlämna ett barn om den person som har begärt 
att barnet återlämnas inte har fått möjlighet att yttra sig. 

6. Om en domstol har meddelat ett beslut om att inte återlämna barnet enligt 
artikel 13 i 1980 års Haagkonvention, skall domstolen omedelbart, antingen direkt 
eller genom sin centralmyndighet, översända en kopia av domstolsbeslutet om att 
inte återlämna barnet och av andra relevanta handlingar, särskilt ett protokoll från 
förhandlingarna inför domstolen, till den behöriga domstolen eller 
centralmyndigheten i den medlemsstat där barnet hade hemvist omedelbart före 
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det olovliga bortförandet eller kvarhållandet, enligt bestämmelserna i nationell 
lagstiftning. Nämnda handlingar skall lämnas till domstolen inom en månad efter 
beslutet om att inte återlämna barnet. 

7. Om inte någon av parterna redan har vänt sig till domstolarna i den medlemsstat 
där barnet hade hemvist omedelbart före det olovliga bortförandet eller 
kvarhållandet, skall den domstol eller centralmyndighet som erhåller den 
information som avses i punkt 6 underrätta parterna och ge dem tillfälle att inom 
tre månader från den dag då de underrättades yttra sig inför domstolen enligt 
bestämmelserna i nationell lagstiftning, så att domstolen kan pröva frågan om 
vårdnaden om barnet. 

Utan att det påverkar tillämpningen av behörighetsbestämmelserna i denna 
förordning skall domstolen avsluta ärendet om den inte har mottagit några 
yttranden inom denna tidsfrist. 

8. Utan hinder av ett beslut om att inte återlämna barnet enligt artikel 13 i 1980 års 
Haagkonvention skall en senare dom som kräver att barnet återlämnas och som 
meddelas av en domstol som har behörighet enligt denna förordning vara 
verkställbar i enlighet med kapitel III avsnitt 4 för att säkerställa att barnet 
återlämnas. 

 

Artikel 12 

Avtal om domstols behörighet 

1. De domstolar i en medlemsstat som på grundval av artikel 3 utövar behörighet 
angående en ansökan om äktenskapsskillnad, hemskillnad eller annullering av 
äktenskap skall vara behöriga att ta upp frågor som rör föräldraansvaret i samband 
med denna ansökan om 

a) åtminstone en av makarna har föräldraansvar för barnet, 

och 

b) dessa domstolars behörighet har godtagits uttryckligen eller på något annat 
entydigt sätt av makarna och personerna med föräldraansvar, vid den tidpunkt då 
talan väcks, och denna behörighet är till barnets bästa. 

2. Den behörighet som utövas enligt punkt 1 skall upphöra så snart 

a) antingen domen om beviljande eller avslående av en ansökan om 
äktenskapsskillnad, hemskillnad eller annullering av äktenskapet har vunnit laga 
kraft, 

b) eller, om ett förfarande om föräldraansvar ännu inte har avgjorts vid den 
tidpunkt som avses i a, så snart en dom om föräldraansvar har vunnit laga kraft, 

c) eller, i de fall som avses i a och b, så snart förfarandet har avslutats av något 
annat skäl. 

3. Domstolarna i en medlemsstat skall även vara behöriga i fråga om 
föräldraansvar när det gäller andra förfaranden än de som anges i punkt 1, om 
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a) barnet har en nära anknytning till den medlemsstaten, särskilt genom att någon 
av personerna med föräldraansvar har hemvist där eller att barnet är medborgare i 
den medlemsstaten, 

och 

b) deras behörighet har godtagits uttryckligen eller på något annat entydigt sätt av 
alla parter i förfarandet vid den tidpunkt då talan väcks och denna behörighet är till 
barnets bästa. 

4. När barnet har hemvist i en tredje stat, som inte är avtalsslutande part i 
Haagkonventionen av den 19 oktober 1996 om behörighet, tillämplig lag, 
erkännande, verkställighet och samarbete i frågor om föräldraansvar och åtgärder 
till skydd för barn, skall den behörighet som grundas på denna artikel anses vara i 
barnets intresse, särskilt när ett förfarande visar sig vara omöjligt i den berörda 
tredje staten. 

 

Artikel 13 

Behörighet grundad på barnets närvaro 

1. Om barnets hemvist inte kan fastställas och behörighet inte kan bestämmas på 
grundval av artikel 12, skall domstolarna i den medlemsstat där barnet befinner sig 
vara behöriga. 

2. Punkt 1 äger motsvarande tillämpning på flyktingbarn och barn som har 
fördrivits på grund av oroligheter i ursprungslandet. 

 

Artikel 14 

Behörighet i övriga fall 

Om ingen medlemsstats domstol är behörig enligt artiklarna 8-13, skall 
behörigheten i varje medlemsstat bestämmas enligt den statens lag. 

 

Artikel 15 

Överföring till en domstol som är bättre lämpad att pröva målet 

1. I undantagsfall får de domstolar i en medlemsstat som är behöriga att pröva 
målet i sak, om de anser att en domstol i en annan medlemsstat, som barnet har en 
särskild anknytning till, är bättre lämpad att pröva målet eller en specifik del av 
målet och om det är till barnets bästa, 

a) låta handläggningen av målet eller den aktuella delen av målet vila och ge 
parterna tillfälle att väcka talan vid domstolen i den andra medlemsstaten, i 
enlighet med punkt 4, eller 

b) anmoda domstolen i den andra medlemsstaten att utöva sin behörighet i enlighet 
med punkt 5. 

2. Punkt 1 skall tillämpas 
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a) på begäran av någon av parterna, eller 

b) på initiativ av domstolen, eller 

c) på begäran av en domstol i en annan medlemsstat till vilken barnet har en 
särskild anknytning, i enlighet med punkt 3. 

Överföring på initiativ av domstolen eller på begäran av en domstol i en annan 
medlemsstat får emellertid inte ske om det inte godtas av åtminstone en av 
parterna. 

3. Barnet skall anses ha en särskild anknytning till en medlemsstat, enligt punkt 1, 
om 

a) barnet, efter det att talan väckts vid den domstol som avses i punkt 1, har fått 
hemvist i den medlemsstaten, eller 

b) barnet har haft hemvist i den medlemsstaten, eller 

c) barnet är medborgare i den medlemsstaten, eller 

d) någon av personerna med föräldraansvar har hemvist i den medlemsstaten, eller 

e) tvisten rör åtgärder till skydd för barnet i samband med förvaltning eller 
bevarande av eller förfogande över egendom som tillhör barnet och som finns i 
den medlemsstaten. 

4. Den domstol i en medlemsstat som är behörig att pröva målet i sak skall 
föreskriva en tid inom vilken talan måste väckas vid domstol i den andra 
medlemsstaten enligt punkt 1. 

Om talan inte har väckts inom denna tid skall den domstol vid vilken talan väckts 
fortsätta att utöva behörighet, i enlighet med artiklarna 8-14. 

5. Domstolarna i den andra medlemsstaten får, om det på grund av särskilda 
omständigheter i målet är till barnets bästa, förklara sig behöriga inom sex veckor 
från det att talan väcks på grundval av punkt 1 a eller 1 b. I så fall skall den 
domstol där talan först har väckts förklara att den inte är behörig. I annat fall skall 
den domstol där talan först har väckts fortsätta att utöva sin behörighet i enlighet 
med artiklarna 8-14. 

6. Domstolarna skall samarbeta vid tillämpningen av denna artikel, antingen direkt 
eller via de centralmyndigheter som har utsetts i enlighet med artikel 53. 

 


