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Förkortningar 
1980 års Haagkonvention 1980 års Haagkonvention om de civila aspekterna på 

internationella bortföranden av barn 

 

1996 års Haagkonvention 1996 års Haagkonvention om föräldraansvar och åtgärder 

till skydd för barn i internationella situationer 

 

Barnkonventionen  Förenta Nationernas konvention om barnets rättigheter 

 

Bryssel I-förordningen Europaparlamentets 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 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 

 

Brysselkonventionen 1968 års Brysselkonvention om domstols behörighet och 

om verkställighet av domar på privaträttens område 

 

EU     Europeiska Unionen 

 

EU:s rättighetsstadga  Europeiska Unionens stadga om de grundläggande 

rättigheterna (2010/C 83/02) 

 

FEU     Fördraget om Europeiska Unionen 

 

FEUF    Fördraget om Europeiska Unionens funktionssätt 

 

Rättighetsstadgan  Se ovan, ”EU:s rättighetsstadga” 
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1 Inledning 
1.1 Ämnets aktualitet 
Den fria rörligheten för personer inom Europeiska Unionen (EU) har möjliggjort att EU-

medborgare kan flytta från en medlemsstat till en annan utan krav på t.ex. visum och 

arbetstillstånd.1 År 2015 flyttade 1,4 miljoner EU-medborgare inom EU:s gränser.2 Med 

ett stort antal människor i rörelse över EU:s landsgränser ökar antalet familjebildningar 

med personer som har medborgarskap i olika medlemsstater. De barn som föds inom 

dessa familjebildningar får i sin tur någon form av anknytning till flera medlemsstater 

genom sina föräldrar. I spåren av denna utveckling ökar behovet av en gemensam 

familjerättslig lagstiftning som kan tillämpas i gränsöverskridande situationer.  

I denna framställning ska domsrättsreglerna i 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 II-förordningen) behandlas. Bryssel II-

förordningen hör till den internationella familjerätten och reglerar frågor om 

äktenskapsskillnad och föräldraansvar i EU-interna situationer. Uppsatsen som följer 

syftar främst till att utreda förutsättningarna för när ett mål om föräldraansvar kan 

överföras från en EU-medlemsstats domstol till en annan EU-medlemsstats domstol. 

Förutsättningarna för en sådan överföring återfinns i artikel 15 i Bryssel II-förordningen.   

 
1.2 Syfte och frågeställning 
Artikel 15 i Bryssel II-förordningen är en behörighetsregel som utgör ett undantag till 

huvudregeln om domstols behörighet i artikel 8. Artikel 8 tillsammans med artikel 13 ger 

uttryck för de allmänna behörighetsreglerna i förordningen. Bestämmelsen i artikel 8 

innebär att i frågor om föräldraansvar ska domstolen i den medlemsstat där barnet har sin 

hemvist vid tidpunkten då talan väcks vara behörig att pröva målet. Artikel 13 stadgar att 

i de fall barnets hemvist inte kan fastställas ska målet prövas där barnet befinner sig.3 

Förordningens artikel 15 möjliggör en överföring av ett mål från domstolen i en EU-

medlemsstat till en annan EU-medlemsstats domstol, förutsatt att de kriterier som ställs 

																																																								
1 Se art. 45 Europeiska Unionens funktionssätt. Vissa grundläggande förutsättningar måste uppfyllas.  
2 EU:s statistikkontor Eurostat (http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-
explained/index.php/Migration_and_migrant_population_statistics) Hämtad 2017-10-04.	
3 Ett exempel på när artikel 13 kan aktualiseras är när frågor som rör barn på flykt ska prövas. 
Behörigheten ligger då hos den medlemsstat där barnet befinner sig.  
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upp i bestämmelsen är uppfyllda. I artikel 15(1) uttrycks att en överföring förutsätter att 

barnet har en särskild anknytning till den andra medlemsstaten, att den andra 

medlemsstaten är bättre lämpad att pröva målet samt att det är till barnets bästa att föra 

över målet.  

De senaste åren har EU-domstolen lämnat tre förhandsavgöranden där artikel 15 

har aktualiserats. Syftet med följande studie är att genom analyser av EU-domstolens 

förhandsavgöranden utreda under vilka förutsättningar artikel 15 i Bryssel II-

förordningen är tillämplig – framför allt vilka krav som ställs upp för att kriterierna om 

särskild anknytning, bättre lämpad domstol och barnets bästa ska anses uppfyllda. 

Barnets bästa är ett komplext begrepp, varför studien även syftar till att sätta EU-

domstolens förhandsavgöranden i relation till barnets rättigheter i EU.  

 
1.3 Avgränsning 
Denna framställning är en studie i internationell privat- och processrätt och mer specifikt 

en studie av den internationella familjerätten i EU. Framställningen centreras kring artikel 

15 i Bryssel II-förordningen och berör därför endast EU-interna situationer. De EU-

rättsliga regleringarna har företräde framför den nationella rätten och nationell 

lagstiftning kommer därför utelämnas. Studien syftar till att bringa klarhet rörande artikel 

15 och under vilka förutsättningar en överföring av ett mål från en EU-medlemsstat till 

en annan EU-medlemsstat är möjlig. Därför använder jag mig av de förhandsavgöranden 

från EU-domstolen i vilka artikel 15 aktualiseras. Samtliga av EU-domstolens 

förhandsavgöranden som behandlar artikel 15  belyses i kapitel 5. I ett av dessa är artikel 

15 huvudfrågan och i två av dem omnämns artikeln i avgörandet.  

 
1.4 Metod och material 
I arbetet med studien har jag använt mig av en kombination av rättsdogmatisk och EU-

rättslig metod. Vid användning av den rättsdogmatiska metoden spelar lagstiftning, 

rättspraxis, förarbeten och juridisk doktrin en stor roll för tolkningen av en rättsregel.4 

Mig veterligen saknas praxis från svenska domstolar rörande artikel 15 i Bryssel II-

förordningen, varför någon sådan praxis inte har lyfts fram i studien. Svenska förarbeten 

och svensk doktrin har haft en viss betydelse i redogörelsen för den internationella 

privaträttens framväxt i EU men utgör inte en bindande rättskälla i tolkningen av artikel 

																																																								
4 Korling & Zamboni, Juridisk metodlära, s. 21.  
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15 i Bryssel II-förordningen. I arbetet med att tolka förordningens artikel 15 har istället 

den EU-rättsliga metoden varit vägledande.  

EU är en internationell organisation med en egen rättsordning som kan betraktas 

som autonom, vilket får betydelse för hur den EU-rättsliga metoden ska tillämpas.5 Den 

EU-rättsliga metoden kan ses som ett tillvägagångssätt för att hantera rättskällorna i EU.6 

EU:s primära rättskällor består av de grundläggande fördragen, tilläggsfördragen, 

protokoll som bifogas grund- eller tilläggsfördragen samt anslutningsfördragen. De 

sekundära rättskällorna består av unilaterala rättsakter och avtal såsom förordningar, 

direktiv, beslut, yttranden, rekommendationer samt vit- och grönböcker. Även 

internationella avtal mellan EU och olika organisationer ingår i de sekundära 

rättskällorna.7 I denna studie är det framför allt en förordning, Bryssel II-förordningen, 

som behandlas. Vid tolkningen av förordningens artikel 15 spelar EU-domstolens 

förhandsavgöranden en viktig roll. Att tillämpa den EU-rättsliga metoden vid tolkning av 

förhandsavgöranden innebär att hänsyn måste tas till att EU-domstolen använder sig av 

den teleologiska tolkningen (ändamålstolkningen) när den besvarar tolkningsfrågorna 

från de nationella domstolarna.8 Den teleologiska tolkningsmetoden innebär att varje 

unionsrättslig bestämmelse måste sättas in i sitt sammanhang och tolkas mot bakgrund av 

unionsrätten som helhet. Hänsyn ska tas till unionsrättens syften och dess 

utvecklingsstadium vid den tidpunkt då den ifrågavarande bestämmelsen ska tillämpas.9 

Eftersom det i nuläget endast finns tre förhandsavgöranden från EU-domstolen rörande 

artikel 15 i Bryssel II-förordningen har generaladvokaternas förslag till avgöranden spelat 

en inte obetydlig roll i mitt arbete. Dessa förslag till avgöranden är inte bindande och 

fungerar inte heller som praxis men bidrar i denna studie till att nyansera EU-domstolens 

ställningstaganden.  

Förutom EU-domstolens förhandsavgöranden har framför allt en multilateral 

konvention, 1996 års Haagkonvention, haft betydelse i arbetet med studien. Artiklarna 8 

och 9 i 1996 års Haagkonvention är förebilderna till artikel 15 i Bryssel II-förordningen, 

varför den doktrin som behandlar 1996 års Haagkonvention varit relevant för förståelsen 

av artikel 15 i Bryssel II-förordningen. I studien kommer ytterligare en multilateral 

konvention nämnas, nämligen 1980 års Haagkonvention. 1980 års Haagkonvention 

																																																								
5 Korling & Zamboni, Juridisk metodlära, s. 109.  
6 Korling & Zamboni, Juridisk metodlära, s. 109.	
7 Derlén, Ingmanson & Lindholm, Grundläggande EU-rätt, s. 8-10.  
8 Korling & Zamboni, Juridisk metodlära, s. 122. 
9 Mål C-283/81 CILFIT. 
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innehåller regleringar kring olovliga bortföranden av barn. Till skillnad från 1996 års 

Haagkonvention, vilken Bryssel II-förordningen har företräde i förhållande till, tillämpas 

1980 års Haagkonvention parallellt med Bryssel II-förordningen när det gäller frågor om 

olovliga bortföranden av barn.10 Då studien inte syftar till att närmare behandla frågor om 

olovliga bortföranden av barn kommer konventionen inte redogöras för ytterligare. 

Eftersom begreppet barnets bästa spelar en stor roll i studien lyfts även barns 

rättigheter i EU fram. Dessa rättigheter stadgas i artikel 24 i EU:s rättighetsstadga. För att 

närmare analysera betydelsen och vikten av artikel 24 i rättighetsstadgan vid 

tillämpningen av artikel 15 i Bryssel II-förordningen har jag använt mig av FN:s 

barnkonvention. Artikel 24 i rättighetsstadgan har sin grund i de motsvarande 

bestämmelserna i barnkonventionen varför UNICEF:s Handbok om barnkonventionen 

samt FN:s barnrättskommittés allmänna kommentarer om barnkonventionen spelat en 

viktig roll i arbetet. Varken UNICEF:s handbok om barnkonventionen eller FN:s 

barnrättskommittés allmänna kommentarer är bindande rättskällor. Handboken och de 

allmänna kommentarerna är ändock det material som finns att tillgå i tolkningen av 

barnkonventionens bestämmelser, varför de har en vägledande roll i den fortsatta 

framställningen.  

I framställningen förekommer ett antal direkta citat från både lagtext och EU-

domstolens förhandsavgöranden. Väl medveten om att det kan uppfattas som tungläst har 

jag valt att författa uppsatsen med citat. Det beror på att bestämmelserna är invecklade 

och innehåller mycket information och text. Att sammanfatta bestämmelserna i löptext 

skulle kunna ge dem en annan innebörd än den som avsetts av lagstiftaren. När det gäller 

citat från EU-domstolens förhandsavgöranden har samma avvägning gjorts. Domstolen 

har valt att formulera sig på ett visst sätt och att sammanfatta vissa, för framställningen 

centrala, uttalanden skulle kunna ge dem en annan innebörd än den EU-domstolen avsett.  

 

1.5 Terminologi 
I denna uppsats behandlas förutsättningarna för överföring av mål mellan två EU-

medlemsstaters domstolar. Jag använder mig av termerna den behöriga domstolen och 

den andra domstolen för att beskriva dessa. Den behöriga domstolen är den domstol som 

är behörig enligt de allmänna behörighetsreglerna, vilka är artikel 8 och artikel 13 i 

Bryssel II-förordningen. Den andra domstolen  är den domstol som är aktuell för en 

																																																								
10 Prop. 2007/08:98 s. 21. 
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överföring, alltså den domstol som inte är behörig enligt de allmänna behörighetsreglerna 

utan aktualiseras först vid tillämpningen av artikel 15.  

 

2 Den internationella familjerätten i EU 
2.1 Ett civilrättsligt samarbete i EU 
Samarbetet inom EU har växt fram under lång tid och i takt med en ökad europeisk 

integration har EU:s makt och befogenheter ökat.11 Samarbetet vilar på ett flertal 

principer, en av dessa är legalitetsprincipen som har en central betydelse såväl internt som 

externt. Internt fyller legalitetsprincipen funktionen att tydliggöra att de olika 

institutionerna måste respektera varandras befogenheter och på så vis bevara 

maktbalansen. Externt innebär den att EU inte får verka på andra områden än där 

medlemsstaterna genom fördragen tilldelat unionen kompetens för att uppnå fördragens 

mål.12 I artikel 5 i Fördraget om Europeiska Unionen (FEU) återfinns principen om 

tilldelade befogenheter. I punkt 2 anges att principen innebär att unionen endast får handla 

inom ramen för de befogenheter som medlemsstaterna har tilldelat den i fördragen. Sista 

meningen understryker detta ytterligare genom att uttrycka att: 

 

 ”[v]arje befogenhet som inte har tilldelats unionen i fördragen ska tillhöra 

medlemsstaterna”.  

 

 Familjerättsliga frågor hörde länge till den nationella lagstiftningskompetensen då 

EU:s medlemsstater var av inställningen att det inte skulle vara möjligt att förenas i 

enhetliga bestämmelser på området.13  I början på 1990-talet insåg dock medlemsstaterna 

att det faktum att EU-gemensamma regleringar på det familjerättsliga området saknades 

utgjorde ett faktiskt hinder för den fria rörligheten på den inre marknaden. 14  Trots att det 

fanns ett visst motstånd bland en del av EU:s medlemsstater mot en harmoniserad 

familjerätt trädde Maastrichtfördraget i kraft den 1 november 1993. Därigenom skapades 

förutsättningar för EU att lagstifta om familjerättsfrågor på den internationella privat- och 

																																																								
11 Bernitz & Kjellgren, Europarättens grunder, kap. 2. 
12 Bernitz & Kjellgren, Europarättens grunder, s. 36-37. 
13 Prop. 2000/01:98 s. 21 f. 
14 Prop. 2000/01:98 s. 21 f. 
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processrättens område. 15 Genom Amsterdamfördraget, som trädde i kraft den 1 maj 1999, 

överfördes åtgärder som rörde civilrättsligt samarbete till, den då nya, avdelning IV i EG-

fördraget och hamnade senare i artikel 81 i Fördraget om Europeiska Unionens 

Funktionssätt (FEUF).16  

 I artikel 81 i FEUF regleras unionens kompetens på det civilrättsliga området. 

Artikeln uttrycker att unionen ska utveckla ett rättsligt samarbete i civilrättsliga frågor 

som har gränsöverskridande följder. Samarbetet ska bygga på principen om ömsesidigt 

erkännande av domstolsavgöranden och utomrättsliga avgöranden och får innefatta beslut 

som påverkar medlemsstaternas lagar och andra författningar. Bestämmelsen riktar alltså 

främst in sig på processuella och exekutionsrättsliga frågor. Huvudsyftet med att unionen 

har denna behörighet är att den inre marknaden ska fungera väl och att en fungerande 

ordning för gränsöverskridande frågor på området ska kunna tas fram.17 Genom artikel 

81 FEUF ges unionen kompetens gällande gränsöverskridande frågor inom såväl 

förmögenhetsrätt som familjerätt. Artikel 81(3) gör dock tydligt att unionens kompetens 

på familjerättens område är mer begränsad. För att unionen ska kunna vidta åtgärder 

gällande familjerättsliga frågor krävs enligt punkt 3 ett särskilt lagstiftningsförfarande. 

Det särskilda lagstiftningsförfarandet innefattar ett krav på enhällighet i rådet, vilket i 

praktiken innebär att medlemsstaterna har vetorätt gällande lagstiftning på den 

internationella familjerättens område.18 Jänterä-Jareborg menar att artikel 81(3) utgör en 

praktisk lösning på det problem som länge funnits inom den internationella familjerätten 

– att den allmänna uppfattningen är att familjerätten mer än något annat civilrättsligt 

område skiljer sig mellan olika kulturer.19  

  

2.2 Bryssel II-förordningens tillkomst 
Den nuvarande Bryssel II-förordningen började gälla den 1 mars 2005 och ersatte, i 

samband med att den trädde i kraft, den tidigare Bryssel II-förordningen.20 Förordningen 

är direkt tillämplig i samtliga av EU:s medlemsstater utom Danmark.21  Föregångaren till 

																																																								
15 Jänterä-Jareborg, En harmoniserad familjerätt för Europa? Internationellt privaträttsliga och 
rättsjämförande perspektiv s. 338 ff. samt SOU 2004:80 s. 29. 		
16 SOU 2004:80 s. 29.		
17 Bernitz & Kjellgren, Europarättens grunder, s. 433. 
18 Rådet består av en minister från varje medlemsstat.  
19 Jänterä-Jareborg, En harmoniserad familjerätt för Europa? Internationellt privaträttsliga och 
rättsjämförande perspektiv, s. 345.	
20 Se ingresspunkt 28 i Bryssel II-förordningen. 
21 Se ingresspunkt 31 i Bryssel II-förordningen. Danmark undantas då de står utanför det civilrättsliga 
samarbetet inom EU med stöd av protokoll nr 22 till Lissabonfördraget.  
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den nuvarande Bryssel II-förordningen innehöll regler om domstols internationella 

behörighet samt regler om erkännande och verkställighet av utländska avgöranden i 

äktenskapsfrågor. När det gällde frågor om föräldraansvar begränsades förordningens 

tillämpningsområde till att endast omfatta frågor om föräldraansvar när de rörde barnen 

till två makar och togs upp i samband med ett mål om äktenskapets upplösning. 

Huvudregeln i den tidigare Bryssel II-förordningen var att den domstol som hade 

behörighet att pröva äktenskapets upplösning även hade behörighet att pröva frågor om 

föräldraansvar. Om barnet hade hemvist i en annan medlemsstat än den där upplösningen 

av äktenskapet prövades kunde frågan om föräldraansvar prövas där istället. Det förutsatt 

att åtminstone en av makarna sedan tidigare hade föräldraansvar för barnet, domstolens 

behörighet hade godkänts av makarna och en sådan behörighet var till barnets bästa.22 

Möjligheten för den behöriga domstolen, en part eller en annan medlemsstats domstol att 

begära överföring av ett mål till en annan domstol saknades i den tidigare Bryssel II-

förordningen. 

 Vid samma tidpunkt som den tidigare Bryssel II-förordningen trädde i kraft antog 

rådet ett åtgärdsprogram för genomförandet av principen om ömsesidigt erkännande av 

domar på privaträttens område. Ett av flera slutmål med programmet var att avskaffa 

förfaranden för prövning av verkställighet av avgöranden. Programmet resulterade i att 

kommissionen tog initiativ till en förordning som skulle röra frågor om föräldraansvar 

och tillämpas på alla barn i alla situationer. Initiativet innefattade förslag till 

bestämmelser om såväl domstols behörighet och erkännande och verkställighet av domar 

mellan medlemsstater som bestämmelser om samarbete mellan medlemsstaters 

myndigheter. Så småningom föreslogs att dessa regler om domstols behörighet samt 

erkännande och verkställighet av domar skulle läggas samman med den dåvarande 

Bryssel II-förordningen och det blev också den slutliga lösningen. Den dåvarande Bryssel 

II-förordningen upphävdes och ersattes med den nuvarande Bryssel II-förordningen.23 

Till skillnad från sin föregångare innefattar ”den nya” Bryssel II-förordningens 

bestämmelser alltså alla barn och innehåller bestämmelser om domstols behörighet i mål 

om föräldraansvar även om dessa frågor inte hör samman med ett mål om upplösning av 

äktenskap. Bestämmelserna om domstols behörighet i mål om föräldraansvar bygger på 

reglerna om behörighet i 1996 års Haagkonvention.24  I följande avsnitt redogörs för 

																																																								
22 Prop. 2000/01:98 s. 25 
23 Prop. 2007/08:98 s. 13-14. 
24 Dir. nr 2004:14 s. 94. 
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domsrättsreglerna i den nuvarande Bryssel II-förordningen. Avsnittet inleds med en kort 

bakgrund kring domsrättsreglerna i EU, därefter presenteras de aktuella regleringarna i 

Bryssel II-förordningen. 

 

3 Domsrättsreglerna i Bryssel II 
3.1 Domsrättsreglernas framväxt 
Den 27 september 1968 antog EU:s sex ursprungliga medlemsstater 

Brysselkonventionen. Konventionen trädde i kraft 1973 och var det första verkligt 

betydelsefulla instrumentet inom den europeiska privaträtten. Såväl domstols behörighet 

som erkännande och verkställighet av domar regleras i konventionen. Bogdan framhåller 

att av de regler som fastställdes i konventionen är det reglerna om domstols behörighet 

som haft störst betydelse i praktiken.25 Huvudregeln i Brysselkonventionens artikel 2 

stadgar att domstolen i svarandens hemviststat är den som har behörighet att döma i målet. 

Brysselkonventionen innehåller undantag från huvudregeln men dessa kommer inte 

beröras vidare.    

 Brysselkonventionen kom att, avseende förhållandet mellan EU:s medlemsstater, 

den 1 mars 2002 ersättas av rådets förordning (EG) nr 44/2001 av den 22 december 2000 

om domstols behörighet och om erkännande och verkställighet av domar på privaträttens 

område (dåvarande Bryssel I-förordningen). Den 21 april 2009 antog kommissionen en 

rapport om tillämpningen av den dåvarande Bryssel I-förordningen, vilken resulterade i 

en omarbetning av förordningen.26 Den nu tillämpliga förordningen är 

Europaparlamentets 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 (nuvarande Bryssel I-förordningen). Huvudregeln om domsrätt återfinns i 

Bryssel I-förordningens artikel 4. Precis som i Brysselkonventionen är det svarandens 

hemvist som i första hand avgör vilken domstol som har behörighet att pröva målet. I 

artikel 5 punkt 1 stadgas att undantag från huvudregeln endast får göras med stöd av 

avsnitt 2-7 i kapitel II. Exakt under vilka förutsättningar talan kan väckas vid annan 

																																																								
25 Bogdan, Svensk internationell privat- och processrätt, s. 131. 
26 Se ingresspunkt 1 i Bryssel I-förordningen. 
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domstol är inte relevant för denna framställning och kommer därför utelämnas. I 

ingresspunkt 16 uttrycks:  
 
ʺPrincipen om att domstolen där svaranden har hemvist är behörig bör kompletteras 
med alternativa behörighetsgrunder i de fall där det finns en nära anknytning mellan 
domstolen och tvisteföremålet eller då detta krävs för att underlätta en korrekt 
rättskipning. Detta kriterium om nära anknytning bör säkerställa ökad rättssäkerhet 
och förhindra att svaranden kan stämmas i en domstol i en medlemsstat som han 
eller hon inte rimligen kunde förutse. Detta är viktigt, särskilt i tvister om 
utomobligatoriska förpliktelser som härrör från kränkningar av privatlivet eller 
personlighetsskyddet, inbegripet förtal.ʺ 
 

Att EU strävar efter ett flexibelt regelverk som kan anpassas utifrån tvisten och tvistens 

föremål blir här tydligt. Det talas om alternativa behörighetsgrunder och att dessa bör 

baseras på ”nära anknytning” eller behovet av ”en korrekt rättsskipning”. Denna strävan 

återfinns även i Bryssel II-förordningen.27  

 Ett ytterligare regelverk som är tillämpligt i EU och behandlar frågor om forum är 

1996 års Haagkonvention. Bryssel II-förordningen har företräde framför 1996 års 

Haagkonvention.28 I den del som berör frågor om föräldraansvar har dock Bryssel II-

förordningen sin förebild i 1996 års Haagkonvention, varför det är relevant att titta 

närmare på konventionen.29 Huvudregeln enligt 1996 års Haagkonvention är att 

domstolen i barnets hemviststat har behörighet att pröva frågor om föräldraansvar, 

bestämmelsen återfinns i konventionens artikel 5. Syftet med att domstolen i barnets 

hemviststat i första hand har behörighet att pröva målet, är att lagstiftaren vill undvika att 

konventionsstaterna ”tävlar” om vilken stat som ska utöva jurisdiktion i fall av 

konkurrerande domsrätt. Alexandre-Hughes menar dessutom att i majoriteten av fallen är 

hemviststatens domstol också den domstol som är bäst lämpad att pröva målet.30 De 

artiklar som följer artikel 5 stadgar ett antal undantag från huvudregeln. Undantagen berör 

bland annat barn på flykt (artikel 6), olovligt bortförda barn (artikel 7) samt artiklarna 8 

och 9 som är relevanta för denna framställning. Artiklarna 8 och 9 utgör undantagsregler 

som möjliggör att ett mål kan flyttas från en konventionsstats domstol till en annan 

																																																								
27 Se avsnitt 3.2 och 3.3. 
28 SOU 2005:111 s. 142. 
29 Curry-Sumner & Wright, Article 15 Brussels II bis - Two Views from Different Sides of the Channel, 
s. 353.  
30 Alexandre-Hughes,  International Parenting and Child Protection Matters Beyond the Specific Issue of 
Parental Child Abduction: The 1996 Hague Convention on the International Protection of Children, s. 
157.  
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konventionsstats domstol under vissa förutsättningar. Dessa artiklar redogörs för i avsnitt 

3.3.1. 

 

3.2 Artikel 8 i Bryssel II-förordningen 
Bryssel II-förordningens bestämmelser innefattar alla avgöranden om föräldraansvar, 

inklusive åtgärder för att skydda barnet. Till skillnad från den tidigare Bryssel II-

förordningen är detta oberoende av eventuella anknytningar till ett äktenskapsmål.31 

Domsrättsreglerna i förordningen ska alltså tillämpas på alla barn i alla frågor om 

föräldraansvar där parterna är EU-medborgare. Ingresspunkt 12 i förordningen lyder: 
 
ʺDe behörighetsregler som fastställs i denna förordning i fråga om föräldraansvar är 
utformade med hänsyn till barnets bästa, särskilt kriteriet om närhet. Det innebär att 
behörigheten i första hand skall ligga hos domstolarna i den medlemsstat där barnet 
har hemvist, med undantag av vissa fall då barnets vistelseort ändras eller efter en 
överenskommelse mellan de personer som har föräldraansvar.ʺ 
 
 

Huvudregeln, och en av de allmänna behörighetsreglerna, i Bryssel II-förordningen är 

alltså att domstolarna i den medlemsstat där barnet har hemvist är behöriga i mål om 

föräldraansvar. Bestämmelsen återfinns i Bryssel II-förordningens artikel 8(1) och 

motiveras enligt ingresspunkt 12 framför allt av närhetsprincipen. Vad begreppet hemvist 

innebär och när ett barn ska anses ha hemvist i en medlemsstat har varit uppe till prövning 

i flera förhandsavgöranden från EU-domstolen.32  

EU-domstolen har i mål C-523/07 (A-målet) fastställt att begreppet hemvist är 

autonomt och att det därför inte är upp till de nationella domstolarna att definiera det.33 

Om de nationella domstolarna skulle tillåtas tolka begreppet utifrån den nationella lagen 

skulle det kunna få till följd att begreppet tolkas på olika sätt i olika medlemsstater. Det 

skulle ge vissa medlemsstaters domstolar domsrätt i fler fall än avsett samtidigt som en 

del medlemsstaters domstolar skulle kunna snäva in tolkningen av begreppet. Det skulle 

i förlängningen kunna leda till att ingen domstol anser sig behörig att pröva ett specifikt 

mål. I A-målet fastställde EU-domstolen att ett samband finns mellan begreppet hemvist 

och barnets bästa. Med stöd i ingresspunkt 12 konstaterades att begreppet hemvist måste 

tolkas på ett sätt som tillgodoser principen om barnets bästa.34 Det innebär att begreppet 

																																																								
31 Se ingresspunkt 5 och 7 Bryssel II-förordningen.  
32Se bl.a. Mål C-523/07 A och Mål C-497/10 Mercredi. 
33 Se Mål C-523/07 A p. 34.  
34 Se mål C-523/07 A p. 35.  
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hemvist inte kan definieras utifrån hur det definieras i andra EU-rättsliga bestämmelser.35 

Domstolen menade att det inte heller var ett alternativ att skapa en vag och generell 

definition av begreppet då definitionen var tvungen att förankras i alla de omständigheter 

som skulle kunna uppkomma i ett specifikt fall.36 Därför beslutade EU-domstolen att 

begreppet hemvist ska vara flexibelt och att bedömningen ska ske utifrån flera olika 

faktorer.37 Vid bedömningen av om ett barn ska anses ha hemvist i en viss medlemsstat 

ska hänsyn tas till hur varaktig och regelbunden vistelsen i en medlemsstat är, 

förhållandena kring och skälen till vistelsen och varför barnet flyttat. Ytterligare faktorer 

som ska beaktas i bedömningen är barnets nationalitet, platsen och förutsättningarna för 

barnets skolgång, barnets språkkunskaper samt barnets familjeförhållanden och sociala 

band i medlemsstaten.38 EU-domstolen framhåller i A-målet att den bedömning som ska 

göras är individuell. Om den nationella domstolen inte kan fastställa barnets hemvist 

enligt de kriterier som har lyfts fram i förhandsavgörandena uttrycker EU-domstolen att 

regeln om att målet ska prövas ”där barnet befinner sig” ska gälla.39 I artikel 13, den andra 

allmänna behörighetsregeln i Bryssel II-förordningen, återfinns den uttryckliga 

bestämmelsen som fastställer detta.  

 

3.3 Artikel 15 i Bryssel II-förordningen 

3.3.1 1996 års Haagkonvention som förebild 

Artikel 15 i Bryssel II-förordningen utgör ett undantag till den allmänna 

behörighetsregeln i förordningen. Som nämnt i avsnitt 3.1 var behörighetsreglerna i 1996 

års Haagkonvention förebild för behörighetsreglerna i Bryssel II-förordningen. 

Motsvarigheten till Bryssel II-förordningens artikel 15 finns i artiklarna 8 och 9 i 1996 

års Haagkonvention. Detta kapitel inleds därför med en redogörelse för just de artiklarna 

i konventionen. Genom artiklarna 8 och 9 i 1996 års Haagkonvention introducerades ett 

verktyg för  tillämpningen av forum non conveniens i frågor om föräldraansvar. Forum 

non conveniens är en princip som återfinns i de länder som tillämpar common law. 

Principen innebär att den domstol där talan har väckts, och som är behörig enligt de 

tillämpliga behörighetsreglerna, tillåts att vägra utöva sin behörighet om rättvisan anses 

																																																								
35 Se mål C-523/07 A p. 36.  
36 Se mål C-523/07 A p. 37.  
37 Se mål C-523/07 A p. 38 samt p. 44. 
38 Se mål C-523/07 A p. 44.  
39 Se mål C-523/07 A p. 44. 



	 17	

kunna tillgodoses bättre i en annan domstol.40 Principen tillämpas i alla common law-

länder men det innebär inte att den tillämpas på samma sätt i samtliga.41 Hur forum non 

conveniens tillämpas i de olika ländernas domstolar kommer inte att redogöras för då det 

för denna studie är tillräckligt att förstå innebörden av principen.  

 Artikel 8 i 1996 års Haagkonvention möjliggör för domstolen i hemviststaten att 

avstå jurisdiktion i ett mål till förmån för att talan ska kunna prövas i en annan 

konventionsstats domstol. Bestämmelsen lyder som följer: 

 

1. I undantagsfall kan den myndighet i en fördragsslutande stat som är behörig 
enligt artikel 5 eller 6, om den anser att myndigheten i en annan fördragsslutande 
stat i det särskilda fallet är bättre lämpad att bedöma vad som är till barnets bästa, 
antingen 

 
• begära, direkt eller med hjälp av centralmyndigheten, att den andra 

myndigheten ska åta sig behörighet för att vidta sådana skyddsåtgärder 
som den anser nödvändig, eller 

• låta handläggningen av ärendet vila och ge parterna tillfälle att lämna in 
en sådan framställning till myndigheten i den andra staten. 

 
2. De fördragsslutande stater till vars myndigheter en framställning i enlighet med 

punkt 1 kan riktas är 
 

a) en stat i vilken barnet är medborgare, 
b) en stat i vilken egendom som tillhör barnet finns, 
c) en stat vid vars myndigheter talan har väckts om äktenskapsskillnad eller 

hemskillnad eller om annullering av äktenskap mellan barnets föräldrar, 
d) en stat till vilken barnet har en väsentlig anknytning. 

 
3. De berörda myndigheterna får sinsemellan överlägga i frågan. 

 
4. Den myndighet till vilken en framställning har riktats i enlighet med punkt 1 får 

åta sig behörigheten i stället för den myndighet som är behörig enligt artikel 5 
eller 6, om den tillfrågade myndigheten anser att detta är till barnets bästa. 

 

 

Artikel 8 tillämpas parallellt med artikel 9 som möjliggör för en konventionsstats domstol 

att begära av den behöriga domstolen att överge sin jurisdiktion för att konventionsstatens 

domstol ska kunna vidta de åtgärder som är nödvändiga gällande barnet. 42 Artikel 9 lyder: 

 

																																																								
40 Brand & Jablonski, Forum Non Conveniens: History, Global Practice, and Future under the Hague 
Convention on Choice of Court Agreements, kap. 1.	
41 Brand & Jablonski, Forum Non Conveniens: History, Global Practice, and Future under the Hague 
Convention on Choice of Court Agreements, kap. 1. 
42 Explanatory Report on the 1996 Hague Child Protection Convention, s. 559. 
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1. Om myndigheterna i en fördragsslutande stat som avses i artikel 8.2 anser att de i 
det särskilda fallet är bättre lämpade att bedöma vad som är till barnets bästa får de 
antingen 

 
• begära, direkt eller med hjälp av centralmyndigheten, att den behöriga 

myndigheten i den fördragsslutande stat där barnet har hemvist ska 
bemyndiga dem att utöva behörighet för att vidta de skyddsåtgärder som de 
anser nödvändiga, eller 

 
• ge parterna tillfälle att lämna in en sådan framställning till myndigheten i 

den fördragsslutande stat där barnet har hemvist. 
 

2. De berörda myndigheterna får sinsemellan överlägga i frågan. 
 

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

 

Kriterierna för vilka förutsättningar som måste vara uppfyllda för att det ska vara möjligt 

att begära en överföring av ett mål framgår av artikel 8(2). Medan de tre första kriterierna 

(medborgarskap, egendoms placering och talan om upplösning av äktenskap) är precist 

utformade och lämnar litet utrymme för tolkning är det fjärde kriteriet (väsentlig 

anknytning) mer flexibelt. En sådan utformning anses stämma väl överens med den 

underliggande teorin om forum non conveniens. 43 Kriteriet ska tillämpas för att tillgodose 

barnets bästa och möjliggöra en annan stats jurisdiktion i de mål där den anses bättre 

lämpad att pröva målet utifrån hänsyn till barnets bästa. För att olika situationer ska kunna 

omfattas krävs en viss flexibilitet i regelverket.44 

 En förutsättning för att ett mål ska kunna överföras till en annan konventionsstats 

domstol är att den domstolen anses bättre lämpad att dels pröva målet, dels avgöra barnets 

bästa. Vad som är barnets bästa är upp till domstolen i hemviststaten att avgöra.45 Om 

den behöriga domstolen önskar att målet ska överflyttas till en annan stat finns två 

tillvägagångssätt: antingen vänder sig domstolen till den andra statens domstol och ber 

den acceptera sin jurisdiktion och ta över målet eller så vilandeförklarar domstolen målet 

och möjliggör för parterna att väcka talan i den andra statens domstol.  Om det istället är 

den andra konventionsstatens domstol som inledningsvis anser sig bättre lämpad att pröva 

målet kan denna antingen begära att hemvisstatens domstol lämnar över sin jurisdiktion 

till den eller föreslå parterna att inge ett förslag om överflyttning till hemviststatens 

domstol.  

																																																								
43 Explanatory Report on the 1996 Hague Child Protection Convention, s. 561.	
44	Explanatory Report on the 1996 Hague Child Protection Convention, s. 561.	
45 Explanatory Report on the 1996 Hague Child Protection Convention, s. 559.	
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3.3.2 Förutsättningarna enligt artikel 15 i Bryssel II-förordningen 

Artikel 15 i Bryssel II-förordningen innehåller i stort sett samma regler för överföring av 

mål som 1996 års Haagkonvention. Precis som artiklarna 8 och 9 i 1996 års 

Haagkonvention ger  artikel 15 i Bryssel II-förordningen uttryck för principen om forum 

non conveniens.46 Artikel 15 punkt 1 föreskriver: 
 

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.  

 

Artikel 15 utgör en undantagsregel till förordningens allmänna behörighetsregler. Genom 

artikel 15 ges domstolen i den enligt artikel 8 behöriga domstolen en möjlighet att 

överföra målet till en annan medlemsstats domstol. Det förutsätter, förutom att barnet 

måste ha en särskild anknytning till denna medlemsstat, att domstolen i den andra 

medlemsstaten är bättre lämpad att pröva målet och att en överföring är till barnets bästa. 

Överföringen kan ske på tre sätt: genom att hemviststatens domstol låter handläggningen 

vila och ger parterna tillfälle att väcka talan i den andra medlemsstatens domstol, genom 

att den andra medlemsstatens domstol anmodas att utöva sin behörighet eller genom att 

den andra medlemsstatens domstol förklarar sig behörig inom sex veckor från det att talan 

väckts i hemviststatens domstol (artikel 15(5)).  

 Vad som avses med särskild anknytning definieras i bestämmelsens punkt 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.  

																																																								
46 Pranevičienė, Unification of Judicial Practice Concerning Parental Responsibility in the European 
Union – Challenges Applying Regulation Brussels II bis, s. 123. 
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Som synes ovan definieras begreppet ”särskild anknytning” genom fem kriterier. 

Kriterierna är alternativa, vilket innebär att minst ett av dem måste uppfyllas för att barnet 

ska anses ha särskild anknytning till en medlemsstat. Om barnet väl bedöms ha en särskild 

anknytning till den andra medlemsstaten krävs att två ytterligare kriterier är uppfyllda. 

Den andra medlemsstatens domstol måste vara bättre lämpad att pröva målet och en 

överföring måste vara till barnets bästa. Hur dessa kriterier ska tolkas återkommer i 

kapitel 5.  

För att tydligare definiera barns rättigheter i EU samt begreppet barnet bästa och 

dess betydelse i tillämpningen av Bryssel II-förordningens artikel 15 ägnas nästföljande 

kapitel åt en redogörelse för barns rättigheter inom EU samt EU-rättens samverkan med 

barnkonventionen.  

 

4 EU-rätten i samverkan med barnkonventionen 
4.1 EU:s rättighetsstadga 
Enligt artikel 6 FEU har Europeiska Unionens stadga om de grundläggande rättigheterna 

(rättighetsstadgan) samma rättsliga ställning som EU-fördragen. Stadgan antogs vid 

regeringskonferensen i Nice år 2000 men blev juridiskt bindande först vid 

Lissabonfördragets ikraftträdande den 1 december 2009.47 Även om stadgan har samma 

rättsliga ställning som fördragen betonas i artikel 6 stycke 2 att stadgan inte på något sätt 

utökar unionens befogenheter. I artikel 51 i rättighetsstadgan framhålls att stadgan endast 

är tillämplig i medlemsstaterna när dessa tillämpar unionsrätten. Rättigheterna som 

fastställs i stadgan är alltså inte generella rättigheter som kan tillämpas självständigt. 

Trots att stadgan blev juridiskt bindande först år 2009 omnämns den redan i Bryssel II-

förordningen. Ingresspunkt 33 fastställer att förordningen stämmer överens med de 

grundläggande rättigheter och principer som erkänns i rättighetsstadgan och att 

förordningen syftar särskilt till att säkerställa respekt för barnets grundläggande 

rättigheter enligt artikel 24 i rättighetsstadgan. Artikel 24 i stadgan bygger på FN:s 

barnkonvention  och lyder:48 

																																																								
47 Bernitz & Kjellgren, Europarättens grunder, s. 124.  
48 Förklaringar avseende stadgan om de grundläggande rättigheterna, se artikel 24.  
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1. Barn har rätt till det skydd och den omvårdnad som behövs för deras välfärd. De 
skall fritt kunna uttrycka sina åsikter. Dessa åsikter skall 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, skall 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. 

 

När de nationella domstolarna tillämpar artikel 15 i Bryssel II-förordningen ska hänsyn 

därmed tas till hela artikel 24 i rättighetsstadgan. De artiklar i FN:s barnkonvention som 

legat till grund för artikel 24 i EU:s rättighetsstadga är framför allt artiklarna 3, 9, 12 och 

13.49 För att uttyda rättigheternas innebörd och tydligt definiera vilka rättigheter barn i 

EU har enligt artikel 24 i stadgan kommer följande avsnitt att behandla 

barnkonventionens bestämmelser. Redogörelsen fokuserar på artiklarna 3, 9, 12 och 13 

och bygger på Unicefs handbok i barnkonventionen.  

 

4.2 FN:s barnkonvention 

4.2.1    Barnkonventionens grundläggande principer 

FN:s barnkonvention innehåller 54 artiklar som alla tillmäts samma vikt och tillsammans 

utgör en helhet.50 Barnrättskommittén har dock uttalat att det finns fyra grundläggande 

principer som alltid ska beaktas när det handlar om frågor som rör barn. Dessa är rätten 

till icke-diskriminering (artikel 2), principen om barnets bästa (artikel 3), rätten till liv 

och utveckling (artikel 6) och rätten att komma till tals (artikel 12).51 Att dessa principer 

är grundläggande innebär att de ska fungera som vägledning vid tolkning av de andra 

artiklarna i barnkonventionen.52 Mot bakgrund av att barnkonventionen ska tolkas som 

en helhet och stadgan endast bygger på utvalda artiklar från barnkonventionen är det inte 

helt tydligt hur artikel 24 bör tolkas. Av de artiklar som enligt FN:s barnrättskommitté 

ska betraktas som grundläggande principer återfinns endast artiklarna 3 och 12 i EU:s 

rättighetsstadga.53 Det får förutsättas att även de andra artiklarna bör beaktas i 

																																																								
49 Förklaringar avseende stadgan om de grundläggande rättigheterna, se artikel 24.  
50 Handbok om barnkonventionen, s. 48.  
51 Barnrättskommitténs allmänna kommentar nr 12, p. 2.  
52 Handbok om barnkonventionen, s. 48. 
53 Rätten till icke-diskriminering återfinns i rättighetsstadgans artikel 21 men gäller för alla vid 
tillämpning av EU-rätten och är inte specifik för barn. 
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bedömningen av vad som är till barnets bästa om barnets rättigheter enligt 

barnkonventionen ska anses tillgodosedda. Artikel 24 punkt 1 i rättighetsstadgan 

motsvaras av artiklarna 3(2), 12 och 13 i barnkonventionen. Punkt 2 motsvaras av artikel 

3(1) och punkt 3 motsvaras av artikel 9(3). I kommande avsnitt ska redogöras för 

innebörden av barnets rättigheter i ovanstående artiklar. Redogörelsen sker i ljuset av de 

fyra grundläggande principerna.  

 

4.2.2 Barnets rätt till skydd och omvårdnad samt rätten att fritt kunna uttrycka åsikter 

I barnkonventionens artikel 3(2) återfinns barnets rätt till det skydd och den omvårdnad 

som behövs för dess välfärd. Artikeln fastställer att alla konventionsstater måste 

säkerställa att alla barn inom deras jurisdiktion får det skydd och den omvårdnad de 

behöver. De skyldigheter samhället har enligt denna artikel samverkar ofta med de 

skyldigheter ett barns föräldrar har. Ett exempel på det är att staten är skyldig att se till 

att det finns obligatorisk, kostnadsfri grundutbildning och att föräldrarna i sin tur är 

skyldiga att säkerställa att utbildningen går i linje med barnets bästa.54 Samhället har dock 

den yttersta skyldigheten att se till att barnets behov av välbefinnande tillfredsställs och 

är därför skyldiga att hjälpa föräldrarna med exempelvis bistånd i de fall det är 

nödvändigt.55  

Barnets rätt att fritt kunna uttrycka sina åsikter fastställs i artiklarna 12 och 13 i 

barnkonventionen. Artikel 13 ger uttryck för barnets yttrandefrihet och tydliggör att de 

medborgerliga rättigheter som fastställs i FN:s allmänna förklaring om de mänskliga 

rättigheterna samt den Internationella konventionen om medborgerliga och politiska 

rättigheter även tillerkänns barn.56 Barn har enligt artikel 13(1) rätt att söka, mottaga och 

sprida information och tankar av alla slag. I artikel 13(2) återfinns de inskränkningar som 

får företas gällande denna rätt. Rätten till yttrandefrihet är nära sammankopplad med 

artikel 12 som meddelar att barn både har rätt att uttrycka sin åsikter och att dessa ska tas 

på allvar. Artikel 12 är även en av de fyra grundläggande principerna i barnkonventionen 

vilket innebär att den ska beaktas i tillämpningen av alla artiklar i konventionen.57 

Bestämmelsen fastställer att alla barn som kan bilda en åsikt också har rätt att uttrycka 

den. De åsikter som ett barn uttrycker ska tillmätas betydelse utifrån barnets ålder och 

																																																								
54 Handbok om barnkonventionen, s. 49.  
55 Handbok om barnkonventionen, s. 50.  
56 Handbok om barnkonventionen, s. 139.  
57 Se kapitel 4.2.1. 
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mognad. I artikel 12 fastställs ingen ålder där barnet anses vara moget för att kunna bilda 

en åsikt. Barnkonventionen ger heller inget stöd för att en sådan ålder kan införas 

nationellt.58 FN:s barnrättskommitté har uttalat sig kring hur barns mognad ska betraktas 

och menar att: 
 
ʺDet är nödvändigt att frångå den traditionella föreställningen att den tidiga 
barndomen är en period då den omogna människan ska socialiseras till att uppnå̊ 
status som mogen vuxen. I konventionen fastställs att barn, även de allra minsta, ska 
respekteras som personer i sig själva.ʺ59 

 

Uttalandet ger anledning att anta att artikel 12 ska tolkas på så sätt att i stort sett alla barn 

anses kunna bilda en åsikt. Vid bedömningen av vilken vikt barnets åsikt ska tillmätas är 

det barnets ålder och mognad som spelar in. Med mognad menas här barnets förmåga att 

förstå och bedöma konsekvenserna i den aktuella frågan.60 

Artikel 12(2) ger alla barn en uttrycklig rätt att höras i alla administrativa och 

rättsliga förfaranden som det berörs av. Exempel på sådana förfaranden är såväl 

domstolsärenden som formella beslut om sjukvård, utbildning och dylikt.61 För att barnets 

rätt att bli hörd ska tillgodoses på ett tillfredställande sätt har barnrättskommittén uttalat 

att: 
 
ʺDe som är ansvariga för att höra barnet ska säkerställa att barnet är informerat om 
sin rätt att uttrycka sin åsikt i alla frågor som rör honom eller henne, särskilt i alla 
rättsliga och administrativa beslutsprocesser, och om vilka konsekvenser barnets 
åsikter kommer att ha för resultatet. Barnet måste dessutom få information om 
valmöjligheten att antingen kommunicera direkt eller genom en företrädare. Barnet 
måste vara medvetet om de möjliga konsekvenserna av detta val. Beslutsfattaren 
måste förbereda barnet tillräckligt innan hörandet, förklara hur, när och var hörandet 
genomförs och vilka som kommer att delta, och måste beakta barnets åsikter i denna 
fråga.ʺ62 
 

En konventionsstats skyldighet att tillgodose barnets rätt att bli hörd är alltså långtgående. 

Staten ska inte endast bereda barnet tillfälle att yttra sig utan även informera barnet om 

vilka valmöjligheter som finns och de möjliga konsekvenserna av de olika valen. Barnets 

rätt att delta i de beslut som rör barnet innefattar dock inte en självbestämmanderätt för 

barnet.63  

																																																								
58 Handbok om barnkonventionen, s. 125. 
59 Barnrättskommitténs allmänna kommentar nr 7 p. 5. 
60 Handbok om barnkonventionen, s. 125.  
61 Handbok om barnkonventionen, s. 126.  
62 Barnrättskommitténs allmänna kommentar nr 12 p. 41. 
63 Handbok om barnkonventionen, s. 123. 
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4.2.3 Principen om barnets bästa 

Artikel 3(1) i barnkonventionen uttrycker att barnets bästa ska komma i främsta rummet 

vid alla åtgärder som rör barn. Begreppet har länge funnits i såväl internationella 

instrument för mänskliga rättigheter som många länders nationella lagstiftning.64 

Formuleringen av bestämmelsen, att den omfattar alla åtgärder som rör barn, ger vid 

handen att den har en vid omfattning och även sträcker sig bortom statliga åtgärder. Det 

innebär att den omfattar även privata organisationer och åtgärder som rör barn som 

grupp.65  

I en allmän kommentar till barnkonventionen fastställer barnrättskommittén att om 

barnets bästa behöver tolkas bör tolkningen stämma överens med den anda som 

genomsyrar hela konventionen. Stater ska inte tolka barnets bästa på ett sätt som styrs av 

statens egna kultur och inte heller på ett sätt som motiverar kränkningar av andra 

rättigheter som garanteras i konventionen.66 Begreppet barnets bästa består av tre delar; 

en materiell rättighet, en grundläggande rättslig tolkningsprincip och ett tillvägagångssätt. 

Den materiella rättigheten består i att  barnets bästa ska bli bedömt och satt i främsta 

rummet när olika intressen vägs mot varandra i beslut som rör barn. Att barnets bästa 

utgör en grundläggande rättslig tolkningsprincip innebär att om det i en tolkningssituation 

finns flera möjliga tolkningar ska den tolkning som bäst tillgodoser barnets bästa ha 

företräde. Begreppet barnets bästa utgör enligt barnrättskommittén även ett 

tillvägagångssätt. Med det menas att ett rättssäkert förfarande i frågor som rör barn 

fastställs. Beslut ska utvärderas och motiveras utifrån barnets bästa.67 Barnrättskommittén 

medger att begreppet barnets bästa är ett komplext begrepp och uttrycker att det måste 

tolkas från fall till fall. Begreppet är avsett att vara flexibelt och anpassningsbart. I 

bedömningen av vad som är barnets bästa ska hänsyn tas till barnets eller barnens 

specifika situation, personliga sammanhang och behov.68  

Artikel 3(1) föreskriver att barnets bästa ska komma i främsta rummet. Ordalydelsen 

är intressant att jämföra med den engelska originalversionen, i vilken anges att barnets 

bästa ska vara a primary consideration. En sådan formulering skapar utrymme för att det 

kan finnas situationer då andra intressen kan väga tyngre än barnets, till skillnad från den 

																																																								
64 Handbok om barnkonventionen, s. 48.  
65 Handbok om barnkonventionen, s. 48.  
66 Barnrättskommitténs allmänna kommentar nr 8 p. 26.  
67 Barnrättskommitténs allmänna kommentar nr 14 s. 5. 
68 Barnrättskommitténs allmänna kommentar nr 14 s. 10. 
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svenska formuleringen som ger intryck av att barnets bästa ska sättas främst i alla 

tänkbara situationer. Denna reflektion är än mer intressant om en ser till att den version 

som presenterades i förslaget till konventionstexten hade formulerats så att barnets bästa 

ska vara the primary consideration.69 Denna utformning valdes alltså bort till förmån för 

formuleringen a primary consideration.  Anledningen till att den mer generella 

utformningen av bestämmelsen valdes är förmodligen det faktum att artikel 3(1) ska 

tillämpas på alla åtgärder som rör barn vilket kan innefatta såväl en miljölag som ett beslut 

i en vårdnadstvist. Alston menar att begreppet barnets bästa härstammar från vårdnadsmål 

i de nationella domstolarna. Begreppet är väl känt i frågor som rör vårdnad och Alston 

uttrycker att det i mål om vårdnad kan ifrågasättas om andra intressen kan tillåtas väga 

tyngre.70 Då denna studie behandlar frågan om när ett mål om vårdnad kan överföras från 

en EU-medlemsstat till en annan EU-medlemsstat bör intresset av barnets bästa med 

hänsyn till det ovan anförda väga tungt i domstolens beslutsfattande. FN:s 

barnrättskommitté lyfter fram ett antal faktorer som den menar ska tillmätas betydelse när 

frågan om vad som är till barnets bästa ska bedömas; barnets åsikter, barnets identitet, 

bevarandet av familjemiljön och upprätthållandet av relationer, omsorg om barnet och 

barnets skydd och säkerhet, barnets utsatthet, barnets rätt till hälsa och barnets rätt till 

utbildning. Samtliga faktorer ska beaktas i bedömningen.71  

 

4.2.4 Barnets rätt till ett personligt förhållande och en direkt kontakt med båda 

föräldrarna 

I artikel 9(3) i barnkonventionen fastställs barnets rätt till ett personligt förhållande och 

en direkt kontakt med båda föräldrarna. Artikel 9(3) är en spegling av artikel 18 som 

uttrycker att båda föräldrarna har ett gemensamt ansvar för barnets uppfostran och 

utveckling.72 Anledningen till att barnets rätt till ett personligt förhållande och en direkt 

kontakt med båda sina föräldrar existerar som en rättighet i barnkonventionen, är att det 

finns en oro för att barnet kan förlora kontakten med en av sina föräldrar på grund av att 

hela familjen inte lever tillsammans.73 

FN:s barnrättskommitté uttrycker att det för barnets bästa är viktigt att undvika 

familjesplittring och att hålla samman familjen. Kommitténs uttryckta uppfattning är att 

																																																								
69 Alston, The Best Interest Principle: Towards a Reconciliation of Culture and Human Rights, s. 12.  
70	Alston, The Best Interest Principle: Towards a Reconciliation of Culture and Human Rights, s. 12.	
71 Barnrättskommitténs allmänna kommentar nr 14 s. 14. 
72	Handbok om barnkonventionen, s. 107.	
73 Handbok om barnkonventionen, s. 107.  
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ett gemensamt föräldraansvar i allmänhet ska anses vara det bästa för barnet. Den 

poängterar dock att i bedömning av frågor om vårdnad ska denna ej ske standardiserat, 

varje barns situation ska bedömas individuellt.74 I en allmän kommentar föreskrivs att:  
 
ʺDet strider mot barnets bästa om lagen automatiskt tilldelar föräldraansvaret till den 
ena föräldern eller till båda. I sin bedömning av barnets bästa måste domaren beakta 
barnets rätt att bevara sin relation till båda föräldrarna, vid sidan av andra relevanta 
faktorer i det enskilda fallet.ʺ75 

 

När EU-rätten tillämpas ska alltså hänsyn även tas till dessa faktorer. De mål som berör 

artikel 15 i Bryssel II-förordningen innehåller gränsöverskridande moment vilket gör att 

det blir än viktigare att beakta det som föreskrivs i artikel 9(3). Ett barn som har sina 

föräldrar i olika länder bör i allmänhet möta större svårigheter i att kunna upprätthålla 

kontakten med båda föräldrarna än ett barn som har båda sina föräldrar i samma stad eller 

åtminstone i samma land. 

 

4.3 Sammanfattning 
Sammanfattningsvis kan följande sägas om EU-rättens samverkan med 

barnkonventionen. De rättigheter som är specifika för barn i EU återfinns i artikel 24 i 

EU:s rättighetsstadga. Rättighetsstadgan är tillämplig när en annan EU-rättslig 

bestämmelse aktualiseras, vilket innebär att den bör beaktas i tillämpningen av artikel 15 

i Bryssel II-förordningen. Artikel 24 i rättighetsstadgan är i sin tur baserad på artiklarna 

3, 9, 12 och 13 i FN:s barnkonvention. Ovan har redogjorts för vilken innebörd de olika 

artiklarna i barnkonventionen har. En del av det som redogörs för gäller mer generellt 

medan en del av det går att direkt sammankoppla till frågor om vårdnad. I mål om vårdnad 

bör framför allt följande beaktas enligt vad som framkommit ovan: 

 

1) Alla barn som kan bilda en åsikt ska också ha rätt att uttrycka den. Åsikten ska 

tillmätas betydelse i förhållande till barnets ålder och mognad. Det ska gälla även 

de allra minsta barnen och staten är skyldig att hjälpa barnet att förstå sin 

valmöjligheter samt vilka konsekvenser barnets val kan få.  

2) Vad som är barnets bästa ska bedömas individuellt. Principen om barnets bästa 

måste beaktas i alla beslut som rör barn. Utformningen av bestämmelsen syftar 

																																																								
74 Barnrättskommitténs allmänna kommentar nr 14 p. 67.  
75	Barnrättskommitténs allmänna kommentar nr 14 p. 67.	
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till att möjliggöra att andra intressen ibland måste låtas väga tyngre än barnets 

bästa. När det gäller frågor om vårdnad kan dock ifrågasättas om andra intressen 

bör tillmätas betydelse.  

3) I frågor om vårdnad ska beaktas barnets rätt till en personlig relation och direkt 

kontakt med båda sina föräldrar beaktas. Ett gemensamt föräldraansvar anses i 

allmänhet vara det bästa för barnet men en sådan bedömning får aldrig ske 

standardiserat.  

 

5 Förhandsavgöranden från EU-domstolen 
 
5.1 Förhandsavgöranden och dess funktion 
EU-rätten är tillämplig i alla medlemsstater och alla juridiska och fysiska personer i EU 

har rätt att åberopa EU-rätten inför nationella domstolar. När nationella domstolar ska 

tillämpa EU-rätten finns det en risk att de tolkar samma bestämmelse på olika sätt.76 Av 

denna anledning finns artikel 267 FEUF som ger EU-domstolen möjlighet att meddela 

förhandsavgöranden. Syftet med att EU-domstolen meddelar förhandsavgöranden är att 

garantera att EU-rätten tillämpas på samma sätt i alla medlemsstater.77  Artikel 267 FEUF 

återfinns i kapitel 5, vilket innehåller regler om Europeiska unionens domstol (EU-

domstolen). Artikeln fastställer att medlemsstaternas domstolar har dels en skyldighet, 

dels en möjlighet att begära förhandsavgöranden angående tolkningen av fördragen samt 

giltigheten och tolkningen av rättsakter som beslutas av unionens institutioner, organ eller 

byråer. När en nationell domstol hanterar en fråga där den anser det nödvändigt att få ett 

beslut i tolkningsfrågan innan den kan döma i saken får den nationella domstolen begära 

att EU-domstolen lämnar ett förhandsavgörande. Om det uppstår en fråga där den 

nationella domstolen saknar rättsmedel för att avgöra frågan ska den begära ett 

förhandsavgörande.   

 Ett förhandsavgörande avgör aldrig den tvist som är uppe den nationella domstolen 

utan har endast till uppgift att ge ett generellt besked om hur bestämmelsen i fråga ska 

tillämpas. Det gör att ett förhandsavgörande fyller en prejudicerande funktion.78 Sedan 

Bryssel II-förordningen trädde i kraft i mars 2005 har ett antal förhandsavgöranden som 

																																																								
76 Bernitz & Kjellgren, Europarättens grunder, s. 222. 
77 Bernitz & Kjellgren, Europarättens grunder, s. 222. 
78 Bernitz & Kjellgren, Europarättens grunder, s. 222-223, s. 235.	
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direkt berör Bryssel II-förordningen meddelats. Domsrättsreglerna i artikel 15 har 

aktualiserats i tre förhandsavgöranden, vilka kommer redogöras för i kronologisk ordning 

i kommande avsnitt.  

 

5.2 Mål C-211/10 Doris Povse v. Mauro Alpago 

5.2.1 Omständigheterna i den nationella domstolen 

I Povse v. Alpago utgjorde tillämpningen av artikel 15 i Bryssel II-förordningen inte en 

huvudfråga. En stor del av målet handlade om regleringarna i 1980 års Haagkonvention 

då det inledningsvis skedde ett olovligt bortförande av barn. Följande redogörelse 

innehåller endast frågor om 1980 års Haagkonvention i den utsträckning det är 

nödvändigt för förståelsen av förhandsavgörandet.  

Doris Povse och Mauro Alpago levde ogifta tillsammans i Italien och fick där 

dottern Sofia. Sofia föddes den 6 december 2006. Enligt italiensk lag hade föräldrarna 

gemensam vårdnad om barnet. I slutet av januari 2008 separerade paret. Povse tog med 

sig dottern och lämnade det gemensamma hemmet. Den italienska domstolen utfärdade 

den 8 februari ett provisoriskt beslut mot Doris Povse med förbud att lämna landet 

tillsammans med dottern. Trots det lämnade hon landet tillsammans med dottern samma 

månad och har sedan dess bott i Österrike. Österrikisk domstol mottog i april 2008 

Alpagos ansökan om ett återlämnande av dottern till Italien enligt 1980 års 

Haagkonvention.  

Den 23 maj 2008 hävde den italienska domstolen det tidigare utfärdade 

reseförbudet för modern och beslutade interimistiskt att vårdnaden om Sofia skulle 

tillerkännas föräldrarna gemensamt. Domstolen meddelade även att Sofia kunde bo kvar 

i Österrike med sin mor fram tills dess att domstolen slutligt avgjorde målet. I samma 

interimistiska beslut förordnades en socialassistent att lämna ett expertutlåtande där 

kontakten mellan barnet och dess föräldrar skulle utvärderas. Alpago tillerkändes också 

rätt till umgänge med barnet under bestämda tider.  

 Domstolen i Österrike avslog den 3 juli 2008 Alpagos ansökan om återlämnande 

av dottern. Beslutet överklagades och hävdes senare av överrätten med anledning av att 

Alpago inte beretts tillfälle att yttra sig innan beslutet. Ansökan avslogs dock igen, denna 

gång med hänvisning till det interimistiska beslut som den italienska domstolen utfärdat. 

Även denna gång överklagade Alpago vilket resulterade i att även den högsta domstolen 
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i Österrike avslog ansökan, dock med hänvisning till risken för att barnet skulle skadas 

psykiskt istället för det interimistiska beslutet.  

 Därefter ansökte Povse om ensam vårdnad om Sofia i Österrikisk domstol. 

Domstolen förklarade sig den 26 maj 2009 behörig att pröva målet enligt artikel 15(5) i 

Bryssel II-förordningen och begärde att den italienska domstolen skulle förklara sig sakna 

behörighet. Alpago hade emellertid redan den 9 april 2009 ansökt om återlämnande av 

barnet i italiensk domstol. Det hölls muntlig förhandling i detta mål den 19 maj 2009 och 

Povse uppgav då att hon avsåg att följa den av italiensk domstol upprättade 

umgängesplanen. Den italienska domstolen förklarade sig inte sakna behörighet i frågan 

om vårdnad mellan parterna utan förklarade sig istället den 10 juli 2009 vara behörig att 

pröva målet. Det med stöd av att de inte ansåg att de villkor för övergång av behörighet 

enligt artikel 10 i Bryssel II-förordningen var uppfyllda.79 I samma dom krävde den 

italienska domstolen ett omedelbart återlämnande av Sofia.  

 Den 25 augusti 2009 fattade den österrikiska domstolen ett interimistiskt beslut 

varigenom Povse tillerkändes ensam vårdnad om barnet i avvaktan på ett slutligt 

avgörande. Beslutet skickades till Alpago utan varken översättning eller upplysningar om 

att han kunde vägra ta emot handlingen. Den 23 september 2009 vann beslutet laga kraft 

och blev verkställbart enligt österrikisk rätt.  

 Alpago ansökte den 22 september 2009 om verkställighet av den dom om 

återlämnande som meddelats av den italienska domstolen. Ansökan avslogs med 

hänvisning till att ett verkställande innebar en allvarlig risk för att barnets psykiska hälsa 

skulle skadas. Beslutet överklagades vilket resulterade i att överrätten ändrade beslutet 

och förordnade att barnet skulle återlämnas. Överrättens beslut överklagades i sin tur av 

Povse som yrkade att ansökan om verkställighet skulle avslås. Den högsta domstolen i 

Österrike ställde sig tveksam till hur Bryssel II-förordningen skulle tolkas i de aktuella 

frågorna och vände sig till EU-domstolen med begäran om förhandsavgörande enligt 

artikel 267 FEUF.  

 

5.2.2 Tolkningsfrågorna 

De tolkningsfrågor som den österrikiska domstolen ställde till EU-domstolen rörde endast 

de bestämmelser i Bryssel II-förordningen som hörde till frågor om olovliga bortföranden 

																																																								
79 Artikel 10 är en bestämmelse som specifikt rör domstols behörighet vid olovliga bortföranden av barn. 
Bestämmelsen uttrycker att behörigheten ska ligga kvar hos domstolen i den medlemsstat där barnet 
omedelbart före bortförandet hade hemvist om inte ett antal kriterier uppfylls. 
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av barn. Artikel 15 och dess tillämplighet togs inte upp varför tolkningsfrågorna 

tillsammans med EU-domstolens svar faller utanför det område studien avser att 

undersöka. Vad som förefaller intressant är att EU-domstolen inte ens nämner artikel 15 

i sitt förhandsavgörande, trots att det är den artikel som den österrikiska domstolen väljer 

att grunda behörighet på i ett av de mål som tas upp till prövning.  

 I förhandsavgörandet lyfte EU-domstolen en viktig avvägning. Domstolen 

kommenterade det faktum att den italienska domstolen fattade det interimistiska beslutet 

att låta Sofia stanna kvar i Österrike tillsammans med Povse fram till dess att ett slutligt 

beslut fattats i målet. Att den österrikiska domstolen hänvisade till det, av den italienska 

domstolen fattade, interimistiska beslutet som skäl för att vägra återlämnande menar EU-

domstolen var felaktigt.80 EU-domstolen poängterade dessutom att det inte ska vara 

möjligt att vägra ett återlämnande med argumentet att det skulle kunna innebära onödiga 

förflyttningar av barnet: 

 
”[Det ska] understrykas att målet att meddela ett korrekt och välgrundat avgörande 
vad avser den slutliga vårdnaden om barnet, behovet av att förhindra bortföranden 
av barn samt barnets rätt att upprätthålla ett personligt förhållande till och direkta 
kontakter med båda föräldrarna har företräde framför de eventuella olägenheter som 
dessa förflyttningar skulle kunna förorsaka.”81 

 

Domstolen konstaterade också direkt därefter att iakttagande av barnets rätt att 

upprätthålla ett personligt förhållande och en direkt kontakt med båda föräldrarna 

hör nära samman med tillvaratagandet av barnets bästa.82 Detta domstolens 

uttalande gör tydligt att den rätt som fastställs i EU:s rättighetsstadga artikel 24(3) 

är en rättighet som tillmäts stor vikt när det gäller frågor om vårdnad av barn.  

 

5.2.3 Kommentar 

När Povse begär ensam vårdnad i österrikisk domstol förklarar sig österrikisk domstol 

behörig att pröva målet med stöd av artikel 15(5) i Bryssel II-förordningen. Innan dess 

hade Povse begärt överföring av målet till österrikisk domstol vid den italienska 

domstolen. Den italienska domstolen avslog dock denna ansökan. Det framgår inte av 

EU-domstolens förhandsavgörande på vilken grund den österrikiska domstolen därefter 

																																																								
80 Mål C-211/10 Doris Povse v. Mauro Alpago p. 56-60.  
81 Mål C-211/10 Doris Povse v. Mauro Alpago p. 63. 	
82 Mål C-211/10 Doris Povse v. Mauro Alpago p. 64.	
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anser sig vara behörig men det får antas att den anser att barnet har särskild anknytning 

till Österrike. Generaladvokat Sharpston har i sitt ställningstagande uttryckt att: 
 
ʺ[F]lera av de alternativa kriterierna i artikel 15(3) i förordningen [...] faktiskt var 
för handen i förevarande mål. Det är utrett att barnet hade österrikiskt  
medborgarskap utöver det italienska, vilket uppfyller villkor c i bestämmelsen [...]. 
Vidare förefaller det uppenbart att modern hade förvärvat hemvist i Österrike vid 
den tidpunkt då begäran om överföring vägrades [i italiensk domstol], vilket 
motsvarar kriteriet i d.ʺ83 
 

Generaladvokaten kommenterade det faktum att den österrikiska domstolen 

självmant förklarar sig behörig att pröva målet.84 Sharpston menade att det var ett 

åsidosättande av artikel 15, eftersom det enligt denna artikel aldrig är tillåtet för en 

domstol att på eget initiativ förklara sig behörig. Det är förvisso möjligt för en domstol i 

den medlemsstat ett barn anses ha särskild anknytning till att begära överföring av ett 

mål. Även i dessa fall är det dock den domstol som är behörig att pröva målet i sak som 

ska besluta om ansökan – i detta fall italiensk domstol.85 Med anledning av det ovan 

anförda kan det tyckas anmärkningsvärt att EU-domstolen lämnar de nationella 

domstolarnas behörighetskonflikt okommenterad. Bogdan har dock uttryckt att samtliga 

av EU-domstolens svar på tolkningsfrågorna i målet är till den barnbortförande förälderns 

nackdel. Han menar att domstolen på goda grunder försvarade effektiviteten i det system 

för återlämnande av bortförda barn som Bryssel II-förordningen bygger på.86 Med 

Bogdans kommentarer i åtanke kan tänkas att EU-domstolen valde att lämna 

behörighetskonflikten mellan de nationella domstolarna okommenterad, för att den ansåg 

att det i mål där ett bortförande av barn förekommit inte ska vara möjligt att föra över 

behörigheten enligt artikel 15 i Bryssel II-förordningen. En sådan tolkning skulle också 

gå i linje med artikel 10 i samma förordning.87  

																																																								
83 Ställningstagande av Generaladvokat Sharpston i mål C-211/10 p. 104. 
84 Ställningstagande av Generaladvokat Sharpston i mål C-211/10 p. 107. 	
85 Ställningstagande av Generaladvokat Sharpston i mål C-211/10 p. 107. 	
86 Bogdan, EG/EU-domstolens och svensk rättspraxis i internationell privat- och processrätt 2009-2010, s. 
885. 
87 Artikel 10 i Bryssel II-förordningen är en undantagsregel till artikel 8 i samma förordning som rör 
behörighet vid olovliga bortföranden av barn. För att behörigheten ska gå över till en annan medlemsstats 
domstol krävs att barnet förvärvat hemvist där samt att varje aktör som har vårdnad om barnet har 
godkänt/inte motsatt sig bortförandet.  
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5.3 Mål C-436/13 E. v. B. 

5.3.1 Omständigheterna i den nationella domstolen 

I E. v. B. var det huvudsakligen tillämpningen av artikel 12 i Bryssel II-förordningen som 

diskuterades. Artikel 12 omfattar de situationer där personerna med föräldraansvar har 

avtalat om domstols behörighet. I förhandsavgörandet aktualiserades dock även artikel 

15 varför avgörandet är relevant för denna studie.  

 Föräldrarna i målet var fadern E, spansk medborgare, och modern B, brittisk 

medborgare. Deras barn S föddes i Spanien den 27 maj 2005. I november 2009 separerade 

föräldrarna och den 6 februari 2010 flyttade B tillsammans med S till Storbritannien. Efter 

flytten försökte föräldrarna komma överens om hur vårdnad och umgänge med barnet 

skulle regleras vilket resulterade i flera domstolsförfaranden i både Spanien och 

Storbritannien. Den 21 juli 2010 nådde föräldrarna en överenskommelse där den faktiska 

vårdnaden tillerkändes B och E fick umgängesrätt. Avtalet undertecknades och stadfästes 

sedan i spansk domstol den 20 oktober 2010.  

 Drygt 2 månader senare, den 17 december 2010, väckte B talan i brittisk domstol. 

Hon yrkade att domstolen bland annat skulle besluta om boende samt ändra de regler om 

umgängesrätt som fastställts i avtalet. Vad gällde umgängesrätten yrkade B på att denna 

skulle begränsas. Den 31 januari 2011 ansökte E om verkställighet av det i spansk 

domstol stadfästa avtalet i samma domstol som B väckt talan i december. Vid 

förhandlingen medgav B att föräldrarna hade avtalat om den spanska domstolens 

behörighet vilket ledde till att den spanska domstolens beslut verkställdes i brittisk 

domstol.  

 Den 20 december 2011 väckte B talan igen, den här gången i spansk domstol. Med 

stöd av artikel 15 i Bryssel II-förordningen yrkade hon att den i avtal utpekade 

behörigheten skulle överföras till domstolarna i England och Wales. I samband med att 

den spanska domstolen fattade beslut i målet den 29 februari 2012 uttalade den att 

eftersom det beslut som fattades den 20 oktober 2010 hade vunnit laga kraft, förfarandet 

hade avslutats och det inte fanns något ytterligare förfarande anhängigt vid domstolen 

saknades det skäl att förklara att domstolen saknar behörighet.88  

 Den spanska domstolens beslut tycks inte ha tillfredsställt B då hon den 30 juni 

2012 återigen väckte talan för att få behörigheten fastställd. Talan väcktes i engelsk 

domstol och denna gång yrkade B att det skulle fastställas att domstolarna i England och 

																																																								
88 Mål C-436/13 E. v. B. p. 22. 
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Wales skulle vara behöriga i fortsättningen, det med grund i hemvistbestämmelsen i 

artikel 8 i Bryssel II-förordningen. Den 25 mars 2013 förklarade sig brittisk domstol vara 

behörig. E överklagade detta beslut till överrätten i Storbritannien som beviljade 

prövningstillstånd men ställde sig osäker till sin behörighet. Med anledning av denna 

osäkerhet framställdes en begäran om förhandsavgörande enligt artikel 267 FEUF till EU-

domstolen.  

 

5.3.2 Tolkningsfrågorna 

Den brittiska domstolen ställde två frågor till EU-domstolen: 

ʺ1) När avtal har ingåtts om att en domstol i en annan medlemsstat ska vara 
behörig i frågor rörande föräldraansvar med stöd av artikel 12.3 i [Bryssel II-
förordningen], ska detta avtal om behörig domstol då endast ha verkan till dess att 
det aktuella förfarandet har avslutats genom ett lagakraftvunnet avgörande eller 
kvarstår verkan även efter det att ett lagakraftvunnet avgörande meddelats? 
 
2) Kan domstolarna i en medlemsstat enligt artikel 15 i [Bryssel II-förordningen] 
överföra behörighet när inget förfarande avseende barnet pågår?ʺ 

 

Den första frågan rörde som synes endast artikel 12 medan den andra frågan endast rörde 

artikel 15. När EU-domstolen besvarade frågorna besvarade den dock endast den första 

frågan då den menade att fråga 2 besvarades genom svaret på fråga 1.89 I resterande del 

av detta avsnitt kommer endast lyftas de delar av domstolens resonemang som är 

relevanta för den övriga framställningen.  

Domstolen fastställde inledningsvis att det följer av ordalydelsen i artikel 8(1) och 

12(3) att domstols behörighet ska prövas vid varje enskilt tillfälle talan väcks vid en 

domstol.90 Därefter lyfte domstolen ingresspunkt 12 i Bryssel II-förordningen i vilken det 

anges att behörigheten i första hand ska ligga hos domstolarna i den medlemsstat där 

barnet har hemvist.91 Ingresspunkt 12 meddelar även att behörighetsreglerna i Bryssel II-

förordningen är utformade med hänsyn till barnets bästa, och då särskilt kriteriet om 

närhet. Det, i kombination med att ett av kriterierna i artikel 12(3)(b) i förordningen är att 

de avtal om domstols behörighet som ingås med stöd av artikeln ska vara till barnets 

bästa, menade domstolen talar för att: 

 
”[F]rågan om behörighet i mål om föräldraansvar framför allt ska avgöras utifrån 
barnets bästa.”92 

																																																								
89 Mål C-436/13 E. v. B. p. 51.  
90 Mål C-436/13 E. v. B. p. 38-41.	
91 Mål C-436/13 E. v. B. p. 41.	
92	Mål C-436/13 E. v. B. p. 45.	
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5.3.3 Kommentar 

EU-domstolens resonemang gällande domstols behörighet i mål om vårdnad kretsar i 

ovan förhandsavgörande kring artikel 12 i Bryssel II-förordningen.93 Resonemanget bör 

dock vara överförbart även till tolkningen och tillämpningen av artikel 15 då domstolen i 

sin argumentation hänvisar till framför allt ingresspunkt 12 i förordningen. Ingresspunkt 

12 fyller en funktion i tolkningen av samtliga bestämmelser om domstols behörighet i 

Bryssel II-förordningen och därför även artikel 15. Domstolens slutliga konstaterande om 

att frågor om behörighet i mål om föräldraansvar framför allt ska avgöras utifrån barnets 

bästa bör därför vara giltigt även i frågor som rör tillämpningen av artikel 15.  

 EU-domstolen uttrycker att den inte ser någon anledning att besvara den andra 

tolkningsfrågan då den besvaras genom svaret på den första frågan.94 Det framgår inte 

tydligt på vilket sätt den andra frågan kan anses besvarad eftersom den åtminstone enligt 

ordalydelsen tycks fristående från den första frågan. Det kan tänkas att domstolen menar 

att tolkningen i punkt 38 även ska gälla för tillämpningen av artikel 15 – alltså att en 

domstols behörighet ska fastställas vid den tidpunkt då talan väcks. Det skulle innebära 

att svaret på den andra frågan är att artikel 15 endast kan aktualiseras när talan väckts i 

en medlemsstats domstol och det finns ett konkret mål att överföra. En sådan tolkning 

vore rimlig, men ett förtydligande av detta från EU-domstolens sida hade varit att föredra 

när frågan ändå ställdes.  

 

5.4 Mål C-428/15 Child and Family Agency v. J.D. 

5.4.1 Omständigheterna i den nationella domstolen 

Child and Family Agency v. JD. är det första och enda av EU-domstolen lämnade 

förhandsavgörandet som är centrerat kring artikel 15 i Bryssel II-förordningen. I 

tolkningen av artikel 15 spelar därför detta avgörande en stor roll. Till skillnad från de 

mål som redogjorts för ovan är det inte två vårdnadshavare som är parter i detta mål – det 

är istället den brittiska socialtjänstmyndigeten som tvistar med en förälder. 

Omständigheterna i målet är som följer. 

D är brittisk medborgare. År 2010 omhändertogs hennes första barn av 

socialnämnden i Storbritannien med anledning av att hon dels hade diagnostiserats med 

																																																								
93 Mål C-436/13 E. v. B. p. 38-41. 
94 Mål C-436/13 E. v. B. p. 51.  
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en antisocial personlighetsstörning, dels hade fysiskt misshandlat barnet. År 2014 blev D 

gravid igen och brittiska myndigheter fattade beslut om omhändertagande av barnet redan 

innan födseln.95 Beslutet innebar att barnet vid födseln skulle placeras i fosterhem för att 

senare adopteras av en tredje part. I samband med att beslutet fattades sade D upp sin 

hyresrätt och sålde alla sina tillhörigheter i Storbritannien för att flytta till Irland den 29 

september 2014. Den 25 oktober 2014 föddes D:s son ”R”. Sedan dess har såväl D som 

R bott i Irland.  

 Strax efter R:s födelse vände sig den brittiska socialnämnden till behörig domstol i 

Irland med en begäran om att barnet skulle omhändertas. Begäran avslogs på den grunden 

att de bevis som nämnden ville åberopa var otillåtna vid irländsk domstol. Beslutet 

överklagades av nämnden vilket resulterade i ett beslut om provisorisk 

familjehemsplacering för R, ett beslut som sedan dess förnyats med jämna mellanrum. D 

erhöll under familjehemsplaceringen en rätt till regelbundet umgänge med R som hon 

utnyttjade.  

Samtidigt som den brittiska socialnämnden ansökte om att R skulle omhändertas 

ansökte de i irländsk förvaltningsöverdomstol om en överföring av målet till brittisk 

domstol enligt artikel 15 i Bryssel II-förordningen. Förvaltningsöverdomstolen slog fast 

att socialnämnden kunde begära av brittisk domstol att den skulle utöva sin behörighet i 

målet. D överklagade förvaltningsöverdomstolens beslut till Högsta domstolen i Irland 

och beviljades prövningstillstånd. Högsta domstolen har därefter vänt sig till EU-

domstolen med en begäran om förhandsavgörande enligt artikel 267 FEUF. 

 

5.4.2 Tolkningsfrågorna 

Vid hänskjutandet till EU-domstolen ställer den nationella domstolen sex frågor: 
 
”1) Är artikel 15 i [Bryssel II-förordningen] tillämplig på en förvaltningsrättslig 
ansökan till domstol om åtgärder till skydd för barn, som ingetts av en lokal 
myndighet i en medlemsstat, när en nödvändig följd av att en domstol i en annan 
medlemsstat förklarar sig behörig blir att ett nytt domstolsförfarande måste inledas 
av ett annat organ enligt annan lagstiftning och, eventuellt, avseende andra faktiska 
omständigheter? 
 
2) Om så är fallet, i vilken utsträckning, om någon, ska en domstol beakta huruvida 
en ansökan med stöd av artikel 15 i [Bryssel II-förordningen], ifall den beviljas, 
skulle påverka rätten till fri rörlighet för de berörda personerna? 
 

																																																								
95 Ett sådant omhändertagande är möjligt i brittisk lagstiftning.  
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3) Om 'barnets bästa’ i den mening som avses i artikel 15.1 i [Bryssel II-
förordningen] enbart avser forumfrågan, vilka omständigheter får domstolen beakta 
under denna rubrik som inte redan har beaktats vid bedömningen av huruvida en 
annan domstol är 'bättre lämpad’? 
 
4)  Får en domstol vid prövningen enligt artikel 15 i [Bryssel II-förordningen] beakta 
materiell rätt, processrättsliga bestämmelser eller domstolarnas praxis i den aktuella 
medlemsstaten? 
 
5) I vilken utsträckning ska en nationell domstol vid prövningen enligt artikel 15 i 
[Bryssel II-förordningen] beakta de särskilda omständigheterna i ärendet, inklusive 
en mors önskan att undkomma socialtjänsten i hemlandet genom att föda sitt barn i 
en annan jurisdiktion med ett socialtjänstsystem som hon uppfattar som mer 
förmånligt? 
 
6) Exakt vilka omständigheter ska beaktas av nationell domstol för att fastställa 
vilken domstol som är bäst lämpad att avgöra ärendet?”96 

 

Den första frågan rör huruvida artikel 15 i Bryssel II-förordningen är tillämplig på 

en förvaltningsrättslig ansökan som rör åtgärder till skydd för barn när en följd av en 

beviljad sådan ansökan skulle bli att ett nytt domstolsförfarande måste inledas av ett annat 

organ enligt annan lagstiftning och eventuellt även avseende andra omständigheter. Med 

hänvisning till ingresspunkt 5 i Bryssel II-förordningen fastställer domstolen att artikel 

15 är tillämplig på en förvaltningsrättslig ansökan om åtgärder till skydd för barn.97 

Artikel 15 är alltså tillämplig i det aktuella målet. Frågan är då om det har någon betydelse 

för tillämpningen att en beviljad ansökan innebär att ett nytt domstolsförfarande måste 

inledas av ett annat organ enligt annan lagstiftning och eventuellt även avseende andra 

omständigheter. Domstolen uttrycker att:  
 

”[D]et [framgår] inte vare sig av denna artikel eller av någon annan artikel i 
förordning nr 2201/2003 att en sådan begäran, från parterna i målet eller från den 
normalt behöriga domstolen, skulle vara underkastad något ytterligare processuellt 
villkor utöver det som nämnts i föregående punkt.”98 
 

Det villkor som hänvisas till är kriteriet som återfinns i artikel 15(2) – att en begäran om 

överföring måste framställas av en part, av den behöriga domstolen i den första 

medlemsstaten eller av domstolen i en medlemsstat till vilken barnet har en särskild 

anknytning. Därefter fastställer domstolen att det får ses som en naturlig följd av att en 

annan medlemsstats domstol förklarar sig behörig att ett nytt domstolsförfarande måste 

																																																								
96 Mål C-428/15 Child and Family Agency v. J.D. p. 21. 
97	Mål C-428/15 Child and Family Agency v. J.D. p. 32.	
98	Mål C-428/15 Child and Family Agency v. J.D. p. 35. 	
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inledas i den andra medlemsstaten och att artikel 15 inte ställer upp några hinder för 

detta.99  

 Den andra frågan som hänskjuts till EU-domstolen är om den från början behöriga 

domstolen i sitt beslut om överflyttning ska beakta om beslutet kan påverka den fria 

rörligheten för personer. Domstolen har besvarat den andra frågan tillsammans med den 

femte frågan som rör huruvida en nationell domstol ska beakta det faktum att exempelvis 

en mor valt att utnyttja den fria rörligheten för att omfattas av en annan jurisdiktion när 

den tar ställning till en begäran enligt artikel 15.100 Domstolen konstaterar att artikel 15 

är en bestämmelse som syftar till att säkerställa barnets rätt och barnets bästa och att det 

därför är endast barnets rätt till fri rörlighet som ska beaktas vid en prövning enligt artikel 

15.101 Andra personer ska inte tas hänsyn till i bedömningen om inte sådana överväganden 

är relevanta för bedömningen av om barnets rätt till fri rörlighet kommer påverkas eller 

begränsas.102 Detsamma gäller om en annan person än barnet utnyttjat den fria rörligheten 

innan frågan om överföring enligt artikel 15 aktualiserats.103  

 Frågorna 3, 4 och 6 besvaras tillsammans av domstolen. Dessa frågor har ställts av 

den nationella domstolen i syfte att bringa klarhet i dels hur begreppen ”bättre lämpad” 

och ”barnets bästa” i artikel 15(1) ska tolkas dels hur de hänger samman. Domstolen 

ställer upp ett antal kriterier för tolkningen. Inledningsvis fastställer domstolen att det 

saknas definitioner av begreppen i förordningen vilket gör att de måste tolkas utifrån 

kontexten och syftena bakom regleringen. I punkt 42 uttrycks att: 

 

ʺFörst och främst framgår det av [ingresspunkt] 12 i [Bryssel II-förordningen] att de 
behörighetsregler som fastställs i denna förordning i fråga om föräldraansvar är 
utformade med hänsyn till barnets bästa.ʺ104 

 

Domstolen konstaterar vidare att i ingresspunkt 33 tydliggörs att anledningen till att 

reglerna är utformade utifrån barnets bästa är att säkerställa att barnets grundläggande 

rättigheter tillgodoses.105 En viktig princip som anses bidra till att barnets bästa 

																																																								
99 Mål C-428/15 Child and Family Agency v. J.D. p. 34-36.	
100 Mål C-428/15 Child and Family Agency v. J.D. p. 62.	
101 Mål C-428/15 Child and Family Agency v. J.D. p. 63-64. 
102	Mål C-428/15 Child and Family Agency v. J.D. p. 65.	
103 Mål C-428/15 Child and Family Agency v. J.D. p. 66.	
104 Mål C-428/15 Child and Family Agency v. J.D. p. 42.	
105 Mål C-428/15 Child and Family Agency v. J.D. p. 44.	
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tillgodoses är närhetsprincipen – vilken innebär att målet ska prövas i den domstol som 

finns där barnet befinner sig. Det är som huvudregel domstolen i hemviststaten.106  

EU-domstolen poängterar att artikel 15 är en undantagsregel till artikel 8 och att 

den därför ska tolkas strikt: 
 
ʺDen regel i artikel 15.1 i [Bryssel II-förordningen] som avser överföring till en 
domstol i en annan medlemsstat utgör således en regel om särskild behörighet som 
utgör ett undantag från regeln om allmän behörighet i artikel 8.1 i förordningen, 
vilket innebär att den ska tolkas strikt.ʺ107 

 

 Det innebär i sin tur att det för att en överflyttning ska vara aktuell måste bevisas att den 

presumtion som talar för hemviststatens behörighet ska brytas i det enskilda fallet.108 För 

att presumtionen ska kunna brytas krävs att barnet har en särskild anknytning till den 

andra medlemsstaten.109 Kriterierna för särskild anknytning återfinns i artikel 15(3) och 

uppräkningen är uttömmande.110  EU-domstolen menar att alla fem kriterier i någon 

mening kan sägas ge uttryck för närhetsprincipen: 111 

 
ʺDe första två kriterierna handlar nämligen om att barnet har haft hemvist i den andra 
medlemsstaten, antingen före eller efter den tidpunkt då talan väcktes vid den 
normalt behöriga domstolen. Det tredje kriteriet avser barnets medborgarskap. Det 
fjärde kriteriet innebär att barnets nära relation till den andra medlemsstaten i de 
relevanta målen härleds från den egendom som tillhör barnet. Det femte kriteriet 
grundar sig på den anknytning som barnet har till en annan medlemsstat via sina 
anhöriga.ʺ112 

 

När den nationella domstolen ska göra en bedömning enligt artikel 15 uttrycker EU-

domstolen att den ska göra en avvägning mellan den generella anknytning ett barn anses 

ha till en medlemsstat (behörighet enligt artikel 8) och den särskilda anknytningen ett 

barn anses ha till en annan medlemsstat (behörighet enligt artikel 15).113 Den särskilda 

anknytningen demonstreras genom att ett eller flera kriterier i artikel 15.3 är uppfyllda. 

Endast det faktum att ett eller flera kriterier gällande den särskilda anknytningen kan 

anses uppfyllda menar EU-domstolen inte i sig självt innebär att den andra 

medlemsstatens domstol är bättre lämpad att pröva målet eller att en överföring vore till 

																																																								
106 Mål C-428/15 Child and Family Agency v. J.D. p. 45-46. 
107 Mål C-428/15 Child and Family Agency v. J.D. p. 48. 	
108	Mål C-428/15 Child and Family Agency v. J.D. p. 49.	
109	Mål C-428/15 Child and Family Agency v. J.D. p. 50.	
110 Mål C-428/15 Child and Family Agency v. J.D. p. 51.	
111	Mål C-428/15 Child and Family Agency v. J.D. p. 52. 	
112 Mål C-428/15 Child and Family Agency v. J.D. p. 53.	
113 Mål C-428/15 Child and Family Agency v. J.D. p. 54.	
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barnets bästa.114 Det betyder att den behöriga domstolen även har till uppgift att fastställa 

huruvida det finns en domstol i den medlemsstat barnet har särskild anknytning till som 

är bättre lämpad att pröva målet.115 I denna bedömning ska följande beaktas: 
 
ʺ[D]en hänskjutande domstolen [ska] bedöma huruvida en överföring av målet till 
den andra domstolen 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. Till de omständigheter som domstolen kan beakta i 
detta sammanhang hör de processuella reglerna i den andra medlemsstaten, till 
exempel de som är tillämpliga på den bevisupptagning som behövs för 
handläggningen av målet. Däremot ska den behöriga domstolen, vid en sådan 
bedömning, inte beakta de materiella bestämmelser i den andra medlemsstaten som 
eventuellt kan komma att tillämpas av domstolen där, för det fall målet överförs dit. 
Ett sådant beaktande skulle nämligen strida mot principerna om ömsesidigt 
förtroende mellan medlemsstaterna och om ömsesidigt erkännande av domar, vilka 
utgör grunden för [Bryssel II-förordningen].ʺ116 
 

Den behöriga domstolen ska alltså beakta exempelvis möjligheten till bevisupptagning i 

respektive land men inte de rent materiella bestämmelserna som kan komma att tillämpas 

vid en överföring.  

 Om den behöriga domstolen kan fastställa att barnet har en särskild anknytning till 

en annan medlemsstat och att en domstol i den andra medlemsstaten är bättre lämpad att 

pröva målet återstår ett kriterium. Överföringen måste vara till barnets bästa. Det innebär 

enligt EU-domstolen att  den behöriga domstolen måste försäkra sig om att en överföring 

av målet till en annan medlemsstats domstol inte riskerar att påverka det berörda barnets 

situation menligt.117  

 

5.4.3 Kommentar 

Mål C-428/15 är hittills det enda av EU-domstolen lämnade förhandsavgörande som 

behandlar artikel 15 i Bryssel II-förordningen som huvudfråga. Det innebär att 

förhandsavgörandet kommer tillmätas stor vikt när de nationella domstolarna ska tillämpa 

artikeln.  Med hänsyn till det kan de kriterier som ställs upp för hur ”bättre lämpad 

domstol” och ”barnets bästa” ska bedömas anses aningen torftiga. Tydligare vägledning 

i tolkningen för de nationella domstolarna hade varit att föredra. Som EU-domstolen 

uttrycker det tycks det, för att barnets bästa ska tillgodoses, räcka att den behöriga 

																																																								
114	Mål C-428/15 Child and Family Agency v. J.D. p. 55.	
115	Mål C-428/15 Child and Family Agency v. J.D. p. 56. 	
116	Mål C-428/15 Child and Family Agency v. J.D. p. 57.	
117	Mål C-428/15 Child and Family Agency v. J.D. p. 58.	
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domstolen konstaterar att en överföring inte kommer påverka barnet menligt. En mer 

nyanserad bild av begreppet baserad på hur barnkonventionen ser på barnets bästa borde 

kunna bidra till en mer enhetlig tillämpning av artikel 15 i medlemsstaternas domstolar. 

När det gäller begreppet bättre lämpad domstol framstår EU-domstolens tolkning som 

relativt klar. Det framgår tydligt att den behöriga domstolen ska se till det processuella 

och inte det materiella i bedömningen av om en annan medlemsstat domstol är bättre 

lämpad att pröva ett konkret mål. Som exempel uppger domstolen att möjligheten till 

bevisupptagning kan beaktas i bedömningen.  

Vad som inte är lika klart är att domstolen även ger uttryck för att bedömningen ska 

utgå från huruvida en överföring kan tillföra ett faktiskt och konkret mervärde när det 

gäller att fatta beslut i frågor som rör barnet. Det ger intryck av att redan i bedömningen 

av om en annan domstol är bättre lämpad kommer i realiteten även barnets bästa beaktas. 

Det går att föreställa sig att om en överföring anses tillföra ett faktiskt och konkret 

mervärde när det gäller att fatta beslut i frågor om barnet så kommer även barnets behov 

tillgodoses på ett bättre sätt vid den andra domstolen. I sitt förslag till avgörande i målet 

behandlar generaladvokat Wathelet kommissionens skriftliga yttrande om artikel 15.118 

Kommissionen har uttryckt att: 

 

ʺ[Det kan] endast fastställas vilken domstol som är bäst lämpad genom att barnets 
bästa iakttas. Följaktligen ska båda dessa kriterier ingå i en och samma 
bedömningsprocess.ʺ119  
 

Generaladvokaten ansluter sig till denna tolkning med hänvisning till att den tycks 

förenlig med förordningens syfte.120 I förhandsavgörandet separerar dock EU-domstolen 

dessa två kriterier och betraktar bestämmelsen som att det ska ske individuella prövningar 

av de båda. Det kan tänkas bero på dels att kriterierna i artikel 15(1) separeras med ett 

”och” dels på hur ingresspunkterna 12 och 13 är formulerade.121 Generaladvokaten lyfter 

att: 
 
ʺI [ingresspunkt] 12 anges [..] att de ’behörighetsregler som fastställs i denna 
förordning i fråga om föräldraansvar är utformade med hänsyn till barnets bästa, 
särskilt kriteriet om närhet. I [ingresspunkt] 13 anges ändå följande: ’Med hänsyn 
till barnets bästa medger denna förordning att den behöriga domstolen i 

																																																								
118 Förslag till avgörande av generaladvokat Melchior Wathelet i mål C-428/15, p. 65.	
119 Förslag till avgörande av generaladvokat Melchior Wathelet i mål C-428/15, p. 65.  
120	Förslag till avgörande av generaladvokat Melchior Wathelet i mål C-428/15, p. 66.	
121	Förslag till avgörande av generaladvokat Melchior Wathelet i mål C-428/15, p. 67-68. 	
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undantagsfall och på vissa villkor överför målet till en domstol i en annan 
medlemsstat om denna är bättre lämpad att pröva målet’.ʺ122 

 

Sammanfattningsvis kan sägas att det tycks råda en samstämmighet mellan 

generaladvokaten och EU-domstolen kring att i bedömningen av om ett mål ska överföras 

i enlighet med artikel 15 i Bryssel II-förordningen bör den nationella domstolen se till 

såväl om den andra medlemsstatens domstol är bättre lämpad att pröva målet som om en 

överföring vore till barnets bästa. Att helt separera kriterierna från varandra för 

individuella bedömningar tycks inte vara möjligt då barnets bästa ska tas hänsyn till i 

samtliga avvägningar enligt ingresspunkt 12 i Bryssel II-förordningen samt artikel 24(3) 

i EU:s rättighetsstadga. Samtliga kriterier i artikel 15(1) i Bryssel II-förordningen måste 

uppfyllas för att en överföring ska vara möjlig och därför måste också samtliga kriterier 

prövas i det konkreta fallet. Att även barnets bästa beaktas i prövningen av om den andra 

domstolen är bättre lämpad får ses som en naturlig följd av hur bestämmelsen tillämpas. 

Härpå följer en analys av hur rättsläget kring artikel 15 i Bryssel II-förordningen ser ut 

idag. Analysen syftar till att fastställa när artikel 15 är tillämplig.  

 

6 Analys av rättsläget 
6.1 Grundläggande förutsättningar för överföring 
I artikel 15(2) i Bryssel II-förordningen stadgas förutsättningarna för att en fråga om 

överföring av ett mål från en EU-medlemsstats domstol till en annan EU-medlemsstats 

domstol över huvud taget ska aktualiseras. Enligt bestämmelsen krävs att någon av 

parterna begär en överföring eller att den behöriga domstolen tar initiativet till en 

överföring alternativt att domstolen i en medlemsstat som barnet har särskild anknytning 

till begär en överföring av målet. Ett mål kan dock inte överföras på initiativ av en domstol 

om inte åtminstone en av parterna godkänner det. I artikel 15(2)(c) återfinns en ytterligare 

möjlighet att överföra ett mål. Den domstol som barnet anses ha särskild anknytning till 

enligt artikel 15(3) i Bryssel II-förordningen kan under vissa omständigheter förklara sig 

behörig inom sex veckor från det att talan väcks i den behöriga domstolen. Då kan den 

behöriga domstolen välja mellan att antingen förklara sig obehörig och därmed lämna 

över behörigheten till den andra domstolen eller att fortsätta utöva sin behörighet.  

																																																								
122 Förslag till avgörande av generaladvokat Melchior Wathelet i mål C-428/15, p. 68.	
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I mål C-211/10 (Povse v. Alpago) förklarade sig den österrikiska domstolen behörig 

enligt artikel 15(5) i Bryssel II-förordningen att pröva den stämningsansökan som Povse 

lämnat in, trots att behörigheten enligt förordningens artikel 8 låg hos den italienska 

domstolen.123 EU-domstolen lämnade denna behörighetskonflikt okommenterad i sitt 

förhandsavgörande vilket gör rättsläget aningen oklart. Generaladvokat Sharpston 

menade dock att Österrikes domstols behörighetsförklaring var direkt felaktig, då det är 

den domstol som är behörig att pröva målet i sak som också ska avgöra frågan om 

överföring.124 En sådan tolkning tycks också ligga i linje med hur artikel 15(1) i Bryssel 

II-förordningen lyder – om ett initiativ till överföring tas av någon av de enligt artikel 

15(2) behöriga aktörerna bör det vara den domstol som är behörig enligt de allmänna 

behörighetsreglerna som har att avgöra om kriterierna i 15(1) är uppfyllda.125 

När väl ett initiativ till överföring av ett mål tagits måste följande tre kriterier 

uppfyllas: barnet ska ha en särskild anknytning till den andra medlemsstaten, den andra 

medlemsstatens domstol ska vara bättre lämpad att pröva målet och en överföring ska 

vara till barnets bästa. I kommande avsnitt analyseras kriterierna och hur de bör tolkas 

utifrån det som framkommit i studien.  

 

6.2 Kravet på särskild anknytning  
Kriterierna för vad som utgör särskild anknytning framkommer i artikel 15(3) i Bryssel 

II-förordningen. Bestämmelsen har inspirerats av artikel 9 i 1996 års Haagkonvention 

men de båda bestämmelserna har inte utformats på samma sätt. Medan kriterierna i 

Bryssel II-förordningen är precisa och lämnar litet utrymme för tolkning eftersträvades i 

1996 års Haagkonvention en flexibel utformning som skulle ta hänsyn till barnets bästa i 

största möjliga mån.126 Flexibiliteten i 1996 års Haagkonvention kan dock ifrågasättas då 

artikel 8 inleds med orden ”i undantagsfall” och det i artikel 9 talas om ”det särskilda 

fallet”. Dessa utformningar av bestämmelserna indikerar att det är undantagsregler, varför 

flexibiliteten kanske inte lika stor som den uppges vara i den förklarande rapporten. Vad 

gäller artikel 15 i Bryssel II-förordningen har poängterats att det är en undantagsregel och 

att den ska tillämpas strikt.127 Mot denna bakgrund kan antas att valet av utformning av 

artikel 15(3) är medveten och att en flexibel tolkning inte eftersträvas.  

																																																								
123 Mål C-211/10 Doris Povse v. Mauro Alpago, p. 28. 
124 Ställningstagande av generaladvokat Sharpston i mål C-211/10 p. 107.	
125 Se artikel 15(1), ”[…] de domstolar som är behöriga att pröva målet i sak […]”. 
126 Explanatory Report on the 1996 Hague Child Protection Convention, s. 561. 
127 Mål C-428/15 Child and Family Agency v. J.D. p. 48. 
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Artikel 15(3) i Bryssel II-förordningen innehåller fem alternativa kriterier. För att en 

överföring av ett mål från en medlemsstat till en annan ska kunna genomföras krävs att 

minst ett av kriterierna är uppfyllda. I mål C-428/15 (Child and Family Agency v. J.D.) 

fastställde EU-domstolen att den nationella domstolen, när den bedömer om särskild 

anknytning föreligger, ska göra en avvägning mellan den generella och den särskilda 

anknytning som föreligger mellan ett barn och en medlemsstat.128 Den generella 

anknytningen hör samman med artikel 8 i Bryssel II-förordningen och den särskilda med 

artikel 15 i samma förordning. Det kan alltså föreligga både generell och särskild 

anknytning samtidigt. Förklaringen till det är att behörighet enligt artikel 8 grundar sig på 

barnets hemvist vid tidpunkten då talan väcks och kriterierna b)-e) i artikel 15(3) i Bryssel 

II-förordningen är oberoende av var barnet har hemvist. Frågan är om den särskilda 

anknytningen anses vara starkare om flera av kriterierna i  artikel 15(3) är uppfyllda eller 

om det snarare blir en avvägning mellan dels den generella anknytningen, dels den 

särskilda anknytningen sedd tillsammans med kriterierna bättre lämpad domstol och 

barnets bästa. Den frågan lämnar EU-domstolen okommenterad.  

 

6.3 En bättre lämpad domstol 
Om det barn som är föremål för fråga om föräldraansvar anses ha särskild anknytning till 

en annan EU-medlemsstat än den domstol som är behörig enligt de allmänna 

behörighetsreglerna ska det avgöras om den andra medlemsstatens domstol också är 

bättre lämpad att pröva det aktuella målet. Alexandre-Hughes har uttryckt att det i 

majoriteten av  alla mål är så att den domstol som är behörig enligt huvudregeln också är 

bäst lämpad att pröva målet.129 Det behöver alltså visas att en annan medlemsstats 

domstol är bättre lämpad att pröva det aktuella målet än den domstol som är behörig enligt 

de allmänna behörighetsreglerna.  

 Eftersom det saknas en definition av begreppet ”bättre lämpad domstol” i Bryssel 

II-förordningen har EU-domstolen fastställt att det måste tolkas utifrån kontexten och 

syftena bakom regleringen.130 Domstolen har lyft fram ett antal faktorer som bör beaktas 

i bedömningen av om en annan medlemsstats domstol är bättre lämpad att pröva ett 

specifikt mål. En jämförelse ska göras mellan den behöriga domstolen den domstol som 

																																																								
128 Mål C-428/15 Child and Family Agency v. J.D. p. 54.	
129 Alexander-Hughes, International Parenting and Child Protection Matters Beyond the Specific Issue of 
Parental Child Abduction: The 1996 Hague Convention on the International Protection of Children, s. 
157. 
130 Mål C-428/15 Child and Family Agency v. J.D, p. 42. 
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gör anspråk på behörighet enligt artikel 15 i Bryssel II-förordningen. I bedömningen ska 

beaktas huruvida en överföring av målet kan tillföra ett faktiskt och konkret mervärde när 

det gäller att fatta beslut som rör barnet.131 Det har dock poängterats att rent materiella 

bestämmelser inte ska beaktas utan att det snarare rör sig om processuella frågor som 

exempelvis bevisupptagning.132 I samtliga förhandsavgöranden som har presenterats 

ovan har omständigheterna varit sådana att barnet befinner sig tillsammans med en 

vårdnadshavare eller åtminstone förälder i en medlemsstat och att den andra 

vårdnadshavaren/parten i tvisten befinner sig i en annan medlemsstat. Om barnet befinner 

sig i en annan medlemsstat än den där frågan om föräldraansvar ska avgöras är det inte 

svårt att föreställa sig att en del svårigheter med utredningen i målet förekommer. Det 

kan exempelvis tänkas att det blir mer komplicerat att inhämta utredning från sociala 

myndigheter och att de sociala myndigheterna i sin tur har svårigheter att bedriva en 

utredning gällande ett barn som befinner sig i ett annat land.  

 Att artikel 15 innehåller ett grundläggande kriterium om att den andra 

medlemsstatens domstol måste vara bättre lämpad att pröva målet hänger samman med 

kriteriet att en överföring måste vara till barnets bästa. Det får anses fastställt att 

kriterierna ska uppfyllas var för sig men att avgöra frågan om vilken domstol som är bäst 

lämpad utan att se till vad det innebär för barnet tycks snarast omöjligt.133 I mål C-436/13 

(E. v. B.) lyfte EU-domstolen att frågan om behörighet i mål om föräldraansvar framför 

allt ska avgöras utifrån barnets bästa.134 Domstolens resonemang byggde framför allt på 

betydelsen av ingresspunkt 12 i Bryssel II-förordningen, vilken ska beaktas även vid 

tillämpningen av artikel 15 i förordningen. Det ovan anförda talar för att barnets bästa 

inte kan bortses från när en nationell domstol ska avgöra vilken medlemsstats domstol 

som är bäst lämpad.  

 

6.4 Innebörden av barnets bästa 
Genom att kriteriet om barnets bästa förts in som en grundläggande förutsättning för att 

det över huvud taget ska vara möjligt att överföra ett mål från en EU-medlemsstats 

domstol till en annan EU-medlemsstats domstol har lagstiftaren gjort tydligt att artikel 15 

i Bryssel II-förordningen är en regel som är till för barnet och inte föräldrarna. I mål C-

																																																								
131 Mål C-428/15 Child and Family Agency v. J.D, p. 57.	
132 Mål C-428/15 Child and Family Agency v. J.D. p. 57. 
133 Se avsnitt 5.4.3. 
134 Mål C-436/13 E. v. B. p. 45. 
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428/15 (Child and Family Agency v. J.D.) blev detta än tydligare då domstolen fastställde 

att det inte är någon annan persons handlande eller konsekvenserna för någon annan 

person som ska beaktas utan endast barnets handlande och konsekvenserna för barnet.135  

Barnets grundläggande rättigheter i EU fastställs i artikel 24 i EU:s rättighetsstadga. 

Rättighetsstadgan är juridiskt bindande och tillämplig i EU:s medlemsstater när de 

tillämpar EU-rätten.136 Det innebär att stadgan är tillämplig när medlemsstaterna 

tillämpar Bryssel II-förordningen och bör tas hänsyn till i diskussionen om huruvida en 

överföring är till barnets bästa. I mål C-428/15 (Child and Family Agency v. J.D.) nöjer 

sig EU-domstolen med att konstatera att det för att en överföring ska anses vara till 

barnets bästa krävs att den nationella domstolen har säkerställt att en överföring inte har 

menlig inverkan på barnet.137 Med rättighetsstadgans artikel 24 och de rättigheter som 

barn tillskrivs genom denna i åtanke tycks en sådan tolkning av begreppet ofullständig. 

Det bör vara en viss skillnad på en bedömning där det säkerställs att barnet inte kommer 

påverkas menligt av en överföring och en bedömning där en domstol ser till barnets 

grundläggande rättigheter enligt artikel 24 i EU:s rättighetsstadga.   

 Att barnets bästa är en princip som ska genomsyra tillämpningen av Bryssel II-

förordningen framkommer dels i förordningens ingress, dels i flera av EU-domstolens 

förhandsavgöranden.138 I tolkningen av vad som är till barnets bästa bör vägledning 

hämtas i artikel 24 i EU:s rättighetsstadga som i sin tur bör tolkas med grund i FN:s 

barnkonvention. I kapitel 4 har redogjorts för de artiklar i barnkonventionen som 

motsvarar artikel 24 i rättighetsstadgan. Kapitlet avslutas med en sammanställning av de 

rättigheter som bör beaktas när det gäller frågor om vårdnad. Denna studie syftar inte till 

att utreda vilka hänsyn som bör tas när en vårdnadsfråga ska avgöras utan snarare till att 

utreda vilka hänsyn som bör tas när en fråga om behörighet i mål om föräldraansvar ska 

avgöras. Barnets rättigheter enligt artikel 24 och i förlängningen även barnkonventionen 

bör ändå betraktas som relevanta för den nationella domstolen att förhålla sig till. Det 

eftersom det i ingresspunkt 33 i Bryssel II-förordningen fastställs att förordningen syftar 

särskilt till att säkerställa barnets grundläggande rättigheter enligt just artikel 24 i 

rättighetsstadgan.  

																																																								
135 Mål C-428/15 Child and Family Agency v. J.D. p. 66.  
136 Se artikel 51 i EU:s rättighetsstadga.  
137 Mål C-428/15 Child and Family Agency v. J.D. p. 58.  
138 Se exempelvis ingresspunkt 12 och 13, mål C-436/13 E. v. B. p. 45 samt mål C-428/15 Child and 
Family Agency v. J.D. p. 42. 
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När den behöriga domstolen har att avgöra frågan om vilken domstol som är bäst 

lämpad att pröva ett mål ska den enligt EU-domstolen inte beakta de materiella regler 

som kan komma att tillämpas i den andra domstolen.139 Ett sådant beaktande skulle strida 

mot principen om ömsesidigt erkännande.140 Eftersom domstolen anser att innehållet i de 

materiella reglera inte ska beaktas vid denna bedömning  får det antas att de materiella 

reglerna inte heller ska beaktas i bedömningen av vad som är till barnets bästa. Det kan 

innebära en svår gränsdragning för de nationella domstolarna när de dels ska ta hänsyn 

till de rättigheter barnet har enligt artikel 24 i rättighetsstadgan, dels inte beakta vilka 

konsekvenser en överföring kan få för utgången i målet. Utgången i målet kommer i dessa 

fall bero på vilket lands rätt som tillämpas, alltså vilka materiella regler som aktualiseras. 

Barnets bästa är ett komplext begrepp som är avsett att vara flexibelt och 

anpassningsbart.141 Barnrättskommittén har uttryckt att om det finns flera möjliga 

tolkningar av vad som är barnets bästa i en viss situation ska den tolkning som bäst 

tillgodoser barnets behov ha företräde.142 Eftersom artikel 24 i rättighetsstadgan, som 

konstaterat ovan, ska tolkas utifrån motsvarande bestämmelser i barnkonventionen bör 

det vara så begreppet ska tolkas även vid tillämpningen av artikel 15 i Bryssel II-

förordningen. I bedömningen av vad som är till barnets bästa i en specifik situation är det 

därmed relevant att titta på de rättigheter som stadgas i artikel 24 i rättighetsstadgan. När 

det gäller frågor om behörighet i mål om föräldraansvar innebär det att de nationella 

domstolarna är skyldiga att ge alla barn som kan bilda en åsikt rätt att uttrycka den.143 

Denna skyldighet är långtgående.144 Barnrättskommittén har uttryckt att även gäller de 

minsta barnen ska beredas tillfälle att yttra sin åsikt och att åsikten ska tillmätas betydelse 

i förhållande till barnets ålder och mognad.145 Förutom det ska även barnets rätt till en 

personlig relation och direkt kontakt med båda föräldrarna beaktas. I de 

förhandsavgöranden som redogörs för i denna framställning framgår det inte att samtliga 

av dessa faktorer tas hänsyn till i bedömningen. Det kan förvisso bero på de aktuella 

barnens ålder.  

I mål C-211/10 (Povse v. Alpago) är barnet 2 år när tvisten inleds och fyller senare 

3 år. Att ett så litet barn skulle kunna förstå frågan om behörighet och uttrycka en åsikt 

																																																								
139 Mål C-428/15 Child and Family Agency v. J.D. p. 57.  
140	Mål C-428/15 Child and Family Agency v. J.D. p. 57.	
141 Barnrättskommitténs allmänna kommentar nr 14 s. 10.  
142 Barnrättskommitténs allmänna kommentar nr 14 s. 5. 
143 Handbok om barnkonventionen, s. 125.  
144 Barnrättskommitténs allmänna kommentar nr 12 p. 41.	
145 Barnrättskommitténs allmänna kommentar nr 7 p. 5.	
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om densamma är förmodligen inte troligt, men EU-domstolen har helt avstått från att 

belysa detta. Något domstolen däremot belyser är att barnets rätt att upprätthålla en 

personlig relation och direkt kontakt med båda föräldrarna hör nära samman med 

tillvaratagandet av barnets bästa.146 I mål C-436/13 (E. v. B.) är barnet 5 år när tvisten 

inleds men hinner bli 8 år gammal innan målet når EU-domstolen. Barnet är äldre än i 

målet ovan, men inget framkommer om att det skulle ha givits möjlighet att yttra sig i 

målet. Inte heller barnets rätt till en personlig relation och direkt kontakt med båda 

föräldrarna tas upp av EU-domstolen. I det tredje målet, mål C-428/15 (Child and Family 

Agency v. J.D.) aktualiseras frågan om föräldraansvar redan innan barnet har fötts. Som 

nyfödd under tvistens gång ges barnet, kanske naturligt nog, inte möjlighet att yttra sig. 

EU-domstolen kommenterar inte detta. Sammanfattningsvis bör det, för att barnets 

rättigheter enligt artikel 24 i EU:s rättighetsstadga ska kunna betraktas som tillgodosedda, 

vara nödvändigt att den nationella domstolen gör en mer nyanserad bedömning än endast 

den att en överföring inte kommer påverka barnet menligt. 

 

7 Avslutande ord 
Jag har författat denna studie i syfte att analysera artikel 15 i Bryssel II-förordningen 

utifrån de förhandsavgöranden som lämnats av EU-domstolen. Under arbetet med studien 

har kunnat konstateras att artikel 15 är en regel som finns till för barnet, och inte för 

föräldrarna. Det har också kunnat konstateras att artikel 15 innehåller tre kriterier som 

samtliga måste vara uppfyllda för att bestämmelsen ska vara tillämplig. EU-domstolen 

har lämnat tre förhandsavgöranden som berör artikel 15 i Bryssel II-förordningen. I två 

av dem tas artikeln upp utan att kommenteras vidare av domstolen och i ett av dem utgör 

tillämpningen av artikel 15 huvudfrågan. När det gäller hur den särskilda anknytningen 

ska bedömas får EU-domstolen anses ha lämnat relativt tydliga riktlinjer. Hur kriterierna 

bättre lämpad domstol och barnets bästa ska tolkas är däremot fortfarande inte helt klart. 

Jag menar att EU-domstolen borde ha brukat möjligheten att tydliggöra kriterierna i mål 

C-428/15 (Child and Family Agency v. J.D.) när den hade chansen. Som rättsläget är nu 

är det fortfarande oklart om kriteriet bättre lämpad domstol helt går att separera från 

																																																								
146 Mål C-211/10 Doris Povse v. Mauro Alpago p. 64. 
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kriteriet barnets bästa, och än mer oklart vad som faktiskt kan anses påverka ett barn 

menligt.  
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