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Barnets vilja avgörande för 
svensk domsrätt*

1. Inledning

Att en växande andel av den svenska befolkningen har anknytning till utländska
stater sätter spår i den svenska rättsutvecklingen. Ett av de rättsområden där
tvister med anknytning till flera stater ökar är vårdnad om barn. Sådana s.k.
internationella vårdnadstvister tenderar att vara mer komplexa än nationella
tvister. Inte sällan kompliceras de materiella bedömningarna av upptrappade
föräldrakonflikter. Risken för att barnet egenmäktigt förs bort eller kvarhålls
utanför jurisdiktionen är betydligt större än i vårdnadstvister utan internationell
anknytning. Till detta kommer att de internationella privaträttsliga kollisions-
reglerna rörande domsrätt, lagval och erkännande endast är, som det har
uttryckts, fläckvis lagfästa och i stället kompletteras av internationella konven-
tioner och lämplighetsbedömningar i doktrin och praxis.1 En tvist rörande
domsrätt i ett internationellt vårdnadsmål avgjordes av HD i NJA 2002 s. 390.
Här formulerade HD vad man betecknade som en huvudprincip för konstruktio-
nen av hemvist för egenmäktigt bortförda barn när återförande till ursprungslan-
det inte kunnat ske. Avgörandet inger vissa betänkligheter ur barnrättsliga,
internationellt privaträttsliga samt europarättsliga perspektiv.

2. Bakgrund

Fråga var om vårdnaden om två pojkar, födda 1988 och 1991. Pojkarna och
deras föräldrar var medborgare i Libanon och Österrike. Genom det österrikiska
medborgarskapet var familjen också medborgare i EU. Barnen var födda inom
äktenskap och föräldrarna hade fram till 1998 gemensam vårdnad. Familjen
hade hemvist i Österrike till juli 1998 när fadern mot moderns vilja förde barnen
till Libanon. Österrikisk domstol tillerkände modern vårdnaden om sönerna i
november 1998 och dömde till äktenskapsskillnad i februari 1999. Fadern erhöll
ensam vårdnad om sönerna genom ett avgörande av libanesisk domstol i augusti
1998. Från Libanon flyttade fadern med barnen till Sverige. I egenskap av med-

1 Bogdan M., Svensk internationell privat- och processrätt, Norstedts Juridik 1999, s. 203.
* Ett varmt tack till JD Anna Singer för värdefulla kommentarer.
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borgare i EU fick de permanent uppehållstillstånd2 i oktober 1999 och folkbok-
fördes i maj 2000. 

Den österrikiska domen genom vilken modern erhållit ensam vårdnad om
barnen erkänns av svensk domstol och andra myndigheter med stöd av 5 §
VerkstL.3 Det saknas lagstöd för att i Sverige erkänna den libanesiska domen
enligt vilken fadern, stick i stäv med den österrikiska domen, hade ensam vård-
nad om barnen. Således antecknades i det svenska folkbokföringsregistret att
modern var ensam vårdnadshavare. Trots att fadern saknade behörighet att
agera som vårdnadshavare enligt svensk rätt har svenska myndigheter godtagit
att han ansökt om permanent uppehållstillstånd för barnen hos Migrationsverket
och skrivit in dem i svensk skola.4 Fadern har alltså medgivits uppehållstillstånd
i egenskap av medborgare i EU, men rättstridigt tillåtits företräda barnen med
stöd av en dom som inte erkänns i Sverige, meddelad i en stat utanför EU.

Den 12 oktober 2000 yrkade fadern vid Ängelholms TR att han skulle tiller-
kännas ensam vårdnad om barnen enligt svensk rätt. I svaromålet yrkade
modern i första hand att faderns talan skulle avvisas då svensk domsrätt inte
kunde anses föreligga. Hennes yrkande grundade sig på att barnen inte kunde
anses ha hemvist i Sverige eftersom de vistats i landet endast en kort tid och utan
hennes, den legala vårdnadshavarens, medgivande. Fadern invände att svensk
domstol var behörig då barnen måste anses ha hemvist eller åtminstone stadig-
varande vistas i Sverige.

I samband med att fadern stämde om ensam vårdnad i Sverige ansökte
modern om att barnen skulle återföras till Österrike i enlighet med den i Haag
den 25 oktober 1980 dagtecknade konventionen om de civila aspekterna på
internationella bortförande av barn (Haagkonventionen). En förklaring till att
modern inte tidigare initierat ett förfarande enligt Haagkonvention var att hon
trott att sönerna befann sig i Libanon, som till skillnad från Sverige inte har till-
trätt Haagkonventionen.5 Moderns ansökan bifölls i mars 2001 av LR i Skåne

2 Migrationsverkets beslut 9396077, 9396075, 9396073. 
3 Lag (1989:14) om erkännande och verkställighet av utländska vårdnadsavgöranden m.m. och

om överflyttning av barn, bl.a. förkortad EVL, 1989 års lag eller VerkstL, vilket är den förkort-
ning som används i det följande. I det aktuella fallet hade vårdnadsfrågan inte samband med
äktenskapsmål. Det betyder att det, oaktat målets anknytning till Österrike som obestridligen var
barnens hemvistland fram till dess de egenmäktigt bortförts, inte var aktuellt att tillämpa Rådets
förordning (EG) nr 1347/2000 av den 29 maj 2000 om domstols behörighet och om erkännande
och verkställighet av domar i äktenskapsmål och mål om föräldraansvar för makars gemen-
samma barn (den s.k. Bryssel II-förordningen) jfr artikel 1(a), efter förordningens ikraftträdande
den 1 mars 2001. 

4 Rättslig kompetens att företräda barn i dessa fall är enligt svensk rätt förbehållen den legala
vårdnadshavaren. Se Schiratzki J., Barnrättens grunder, Studentlitteratur, 2002 s. 85 ff.

5 I svensk rätt är Haagkonventionen implementerad genom VerkstL. Också den i Luxemburg den
20 maj 1980 dagtecknade konventionen om erkännande och verkställighet av vårdnad om barn
samt om återställande av vård av barn (Europarådskonventionen) är införlivad i svensk rätt
genom VerkstL.
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län6 men KamR i Göteborg7 vägrade överflyttning med hänvisning till de tret-
ton- och tioåriga barnens vilja. Utgången i kammarrätten kom att bli avgörande
inte enbart för barnens fortsatta vistelse i Sverige utan även för HD:s bedömning
av huruvida barnen hade hemvist i Sverige och om svensk domsrätt förelåg.

3. Barns hemvist efter egenmäktiga bortföranden

Barnets hemvist är enligt såväl autonom svensk lag som de internationella kon-
ventioner Sverige har tillträtt ett avgörande kriterium för domsrätt i vårdnads-
mål.8 Hemvistets centrala roll har medfört att tolkningen av begreppet har rönt
allt större uppmärksamhet.9 

En utgångspunkt är att ett barns hemvist normalt följer vårdnadshavarnas. För
det fallet vårdnadshavarna har hemvist i skilda stater har HD vid bedömningen
av om svensk domsrätt föreligger i vårdnadsmål slagit fast att barn, generellt
sett, inte etablerar ny hemvist mot en vårdnadshavares vilja (NJA 1995 s. 241
och NJA 1997 s. 196). Att vårdnadshavaren inte samtyckt till vistelsen kan
sägas innebära att hemvistrekvisitets krav på stadigvarande vistelse inte är upp-
fyllt.10 I princip kan ju vårdnadshavaren i kraft av sin legala bestämmanderätt
över barnet kräva att barnet återförs till ursprungslandet. I praktiken har en vård-
nadshavare som önskar att barnet återförs till honom eller henne relativt begrän-

6 LR i Skåne län, mål nr 533-01, dom 8 mars 2001.
7 KamR i Göteborg, mål nr 1493-2001, dom 30 april 2001. RegR beslöt den 4 juli 2001 att inte

meddela prövningstillstånd.
8 Jfr 3:6 lag (1904:26 s. 1) om vissa internationella rättsförhållanden rörande äktenskap och för-

mynderskap (IÄL); artikel 3 Bryssel II-förordningen; 8 § 1 st. KF 1931:429 om vissa internatio-
nella rättsförhållanden rörande äktenskap, adoption och förmynderskap.

9 Till de författare som intresserat sig för frågan hör Beaumont P.R., McEleavy P.E., The Hague
Convention on International Child Abduction, Oxford University Press, 1999; Clive E.M., The
Concept of Habitual Residence, The Juridical Review 1997. Part 3; Bogdan a.a. s. 142; Jänterä-
Jareborg M., Svensk domstol och utländsk rätt: En internationellt privat- och processrättslig stu-
die, Iustus Förlag 1997, s. 42 ff.; Pérez-Vera E., Convention on the Civil Aspects of Internatio-
nal Child Abduction, Convention and Recommendation adopted by the Fourteenth Session and
Explanatory Report; Schiratzki J., Friends at odds – Construing Habitual Residence for Children
in Sweden and the United States, International Journal of Law, Policy and the Family, 2001,
s. 297-326; Örtenhed K., Hemvistbegreppet, Iustus Förlag, 1991; Örtenhed K., Hemvistbedöm-
ningen vid olovligt kvarhållande eller bortförande av barn, JT 2001-02, s. 929-940 rörande
RÅ 2001 ref. 53. Jfr också 1996 års konvention om domstolsbehörighet, tillämplig lag, erkän-
nande, verkställighet och samarbete i fråga om föräldraansvar och åtgärder till skydd för barn.
Sverige har ej tillträtt denna konvention men verkar för att samtliga EU-stater skall beredas till-
fälle att tillträda den.

10 Den för svensk familjerätt vägledande definitionen av hemvist återfinns i 7:2 IÄL vari stadgas
att: ”Den som är bosatt i viss stat anses vid tillämpning av denna lag ha hemvist där, om bosätt-
ningen med hänsyn till vistelsens varaktighet och omständigheterna i övrigt måste anses stadig-
varande.” 
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sade möjligheter att genom ett rättsligt förfarande utverka ett återförande av bar-
net. 

4. Återförande av egenmäktigt bortförda eller kvarhållna barn

De legala medel som enligt svensk rätt står till buds för att utverka ett återfö-
rande är, för det fallet en vårdnadsdom inte omfattas av Bryssel II-förordningen,
att antingen ansöka om verkställighet enligt Europarådskonventionen (5 §
VerkstL) eller, som modern i det aktuella fallet gjorde, begära att barnet återförs
enligt Haagkonventionen (11 § VerkstL). I bägge fallen är en första förutsätt-
ning för att barnet skall återföras att de aktuella staterna har tillträtt respektive
konvention. I relation Sverige-Österrike är bägge konventionerna tillämpliga.
En andra förutsättning för ett överförande i enlighet med Haagkonventionen är
att den som begär överflyttning är vårdnadshavare. En tredje förutsättning är att
barnet enligt svensk rätt anses ha hemvist i det landet från vilket det bortförts. I
det aktuella fallet besvarades denna fråga, oaktat barnens inte helt kortvariga
vistelse i Libanon, jakande av såväl LR som KamR. En fjärde förutsättning för
bifall av en vårdnadshavares begäran att barnet skall återföras är att ingen av de
grunder för vägran av återförande eller verkställighet som respektive konven-
tion innehåller föreligger (6, 12 §§ VerkstL). I NJA 2002 s. 390 var det som
framkommit en av dessa materiella grunder, barnens vilja, som var avgörande
för att KamR:n i Göteborg, vägrade överflyttning av barnen till vårdnadshava-
ren i Österrike. 

5. En ny huvudprincip

I NJA 2002 s. 390 formulerade HD med utgångspunkt i det förhållandet att
överflyttning av barnen inte var aktuell en ny huvudprincip för fastställande av
hemvist för barn som egenmäktigt förts till Sverige:

En huvudprincip måste vara att ett barn som egenmäktigt har bortförts till Sverige inte skall anses
ha hemvist här, så länge det står öppet om ett återförande av barnet till ursprungslandet enligt 1989
års lag kommer att ske. Men även om ett sådant återförande inte är aktuellt – antingen därför att en
ansökan om detta har avslagits eller därför att vårdnadshavaren under lång tid avstått från att göra
ansökan – bör hemvist för barnet inte utan vidare anses etablerat här i landet i de fall vårdnadsha-
varen är emot att barnet vistas här. Om den ena av föräldern tillerkänts vårdnaden genom en dom
som gäller här i riket, skulle det sålunda innebära en urholkning av konventionsskyddet att grunda
en bedömning av hemvistet uteslutande på den andra förälderns planer för barnet. Det finns emel-
lertid anledning att beakta om barnet uttryckt en bestämd vilja i fråga om sitt boende eller vistats
här i landet under en längre tid. 
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Mot bakgrund av att något återförande av barnen till Österrike inte var aktuellt
– eftersom barnen själva ville stanna i Sverige och barn och far var inställda på
stadigvarande bosättning i Sverige – fann HD att barnen hade hemvist i Sverige.
Givet att barnets hemvist är huvudregel för domsrätt i vårdnadsmål förelåg där-
med svensk domsrätt.

6. Kommentar

Enligt den nya huvudprincipen ges faktiska omständigheter, dvs. barnens vis-
telse i riket, avgörande betydelse för konstruktionen av hemvist. Legala fakto-
rer, dvs. att barnen till följd av egenmäktighet vistas i landet mot en ensam vård-
nadshavares vilja, ges däremot endast marginell betydelse. Den nya
huvudprincipen förefaller bygga på likartade ställningstaganden som de som
ligger till grund för RÅ 1995 ref. 99 och RÅ 1996 ref. 52 rörande överflyttning
av barn enligt Haagkonventionen (11 § VerkstL).

I dessa avgöranden framhåller RegR:n att det inte är rimligt att ett egenmäk-
tigt bortförande eller kvarhållande permanent, dvs. fram till barnets myndighet,
blockerar dess möjlighet att etablera en ny hemvist. Här kan emellertid erinras
om att konstruktionen av hemvist skiljer sig något åt beroende på vilket rättsom-
råde som är aktuellt. VerkstL tillhör exempelvis den s.k. traktatstyrda lagstift-
ningen, varför särskild hänsyn bör tas till Haagkonventionens syfte och termi-
nologi när dess hemvistbegrepp tolkas.11 Avgörande för fastställande av hem-
vist, eller habitual residence enligt originaltextens terminologi, vid
tillämpningen av Haagkonventionen är faktiska omständigheter, också när
dessa inte motsvarar de legala förhållandena.12 Vid fastställande av hemvist vid
avgörande av domsrätt i vårdnadsmål har tidigare betonats att så väl de faktiska,
dvs. vistelse och varaktighet, som de legala momenten, dvs. att barnets vistelse
är legal och i enlighet med vårdnadshavarens vilja, måste vara uppfyllda.
Genom HD:s nya huvudprincip flyttas den svenska tolkningen av hemvist i
samband med avgörande av domsrätt i vårdnadsmål närmare konstruktionen av
hemvist enligt Haagkonventionen.

Att en av vårdnadshavarna har motsatt sig barnets vistelse i det presumtiva
domsrättslandet och att hemvistets legala moment därför inte är uppfyllt kan
vara en av förklaringarna till att HD i NJA 1997 s. 196 har avstått från att
utveckla frågan om barnets hemvist. En annan förklaring är att utrymmet för
domsrätt är något större i internationella vårdnadsmål som har samband med
äktenskapsmål än i andra internationella vårdnadstvister.13 I NJA 1997 s. 196

11 SOU 1976:39 s. 119-122. Se även Jänterä-Jareborg M., Olovliga bortföranden av barn enligt
Haagkonventionen, De lege, Juridiska Fakulteten i Uppsala årsbok 7, 1997, s. 239-266.

12 Jfr Pérez-Vera a.a. s. 65-66; Bogdan a.a. s. 142 ff.; Schiratzki a.a. s. 309 f.
13 NJA II 1973 s. 572 f., 593 f., NJA II 1964 s. 453 f.
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fastslog i stället HD att barnen genom vistelse fått en sådan anknytning att det
var motiverat med svensk domsrätt, oaktat att vistelsen p.g.a. att den ena vård-
nadshavarens samtycke saknades, inte kunnat kvalificeras som hemvist.14 I
NJA 2002 s. 390 går HD alltså längre. Den nya huvudprincipen medger, inte
endast att barn genom vistelse kan anses ha sådan anknytning till Sverige att det
är motiverat med svensk domsrätt, utan även att barn etablerar hemvist genom
vistelse tillsammans med en förälder som är skild från vårdnaden genom ett
utländskt beslut om vårdnad som erkänns här i riket. 

6.1 Betydelsen av erkännande och verkställighet

Till skillnad från HovR över Skåne och Blekinge berör HD inte frågan om den
österrikiska domsrätten. HovR konstaterar att omständigheterna i målet, främst
det förhållandet att barnen egenmäktigt bortförts, talar för att de alltjämt har
hemvist i Österrike. HovR noterar vidare att inget hindrar fadern från att väcka
talan om vårdnaden i österrikisk domstol. Med hänvisning till att den österri-
kiska vårdnadsdomen inte har kunnat verkställas p.g.a. hänsynen till barnens
vilja finner HovR:n att svensk domsrätt får anses föreligga då det framstår ”som,
lämpligast, bland annat från utredningssynpunkt, att internationella vårdnads-
frågan handläggs vid svensk domstol”. HovR:ns bedömning bygger på NJA
1997 s. 196 vari hänvisas till NJA 1997 s. 154, där HD formulerade principen
att internationella vårdnadsmål bör prövas i det land som har bäst möjlighet att
utreda vårdnadsfrågan förutsatt att domar därifrån erkänns enligt svensk rätt.
Noteras kan att NJA 1997 s. 154 rörde svensk domstols möjlighet att inte ta upp
ett vårdnadsmål till prövning trots att rättsligt utrymme för att göra så fanns. 

Svensk rätt medger alltså att utredningsskäl kan ges stor tyngd vid avgörande
av om svensk domsrätt föreligger i mål om vårdnad, i synnerhet om en dom från
hemvistlandet kan verkställas av svenska myndigheter. Det är på denna grund
som HovR finner att svensk domsrätt föreligger. Någon utredning rörande
utrymmet för att enligt det ursprungliga hemvistlandets lag, dvs. österrikisk rätt,
överföra behörigheten att pröva vårdnadsfrågan till en annan stat redovisas inte
av någon av de svenska instanserna. 

6.2 Barnets vilja avgör hemvisten

Att bedömningen av barnens hemvist i NJA 2002 s. 390 grundas på endast den
ene förälderns planer för barnen kan som HD anför uppfattas som motsägelse-
fullt i förhållande till ambitionen att motverka internationella bortföranden av

14 Se även NJA 1995 s. 241 samt Schiratzki J., Barnets bästa i ett mångkulturellt Sverige, Skrifter
utgivna av Juridiska fakulteten vid Stockholms universitet, s. 120 f.
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barn. Att en förälders planer för barnet efter ett egenmäktigt bortförande tillåts
trumfa ut den andres är emellertid snarare regel än undantag i HD:s praxis.15

Nytt är dock att domsrätt i vårdnadsmålet konstrueras genom att barnet formellt
anses ha etablerat hemvist. Nytt är också att så sker i relation till en stat till vil-
ken det föreligger svenskt konventionsstöd för att erkänna och verkställa vård-
nadsdomar (5 § VerkstL). Nytt är även att omyndiga barns vilja att inte återföras
till det ursprungliga hemvistlandet tillmäts avgörande betydelse för dess etable-
rande av hemvist i vårdnadsmålet. 

Då avgörandet understryker betydelsen av barnets vilja kan det vara på sin
plats att något diskutera utredningen av denna. Den utredning som ligger till
grund för bedömningen av barnens vilja i NJA 2002 s. 390 har genomförts
genom att barnen samtalat med en socionom i faderns hem.16 Utredaren hade
inte möjlighet att träffa barnen mer än en gång.17 I RÅ 2002 ref. 1 rörande över-
flyttning av en tolvårig pojke till vårdnadshavaren i England ifrågasatte
KamR:n i Stockholm om endast ett sammanträffande mellan utredare och barn
är tillräckligt för att utreda en tolvårings vilja. RegR:n tog inte ställning i denna
fråga men fann att barnets vilja att stanna hos fadern i Sverige inte utgjorde hin-
der mot överflyttning enligt 12 § VerkstL. En viktig faktor i RÅ 2002 ref. 1 var
att barnet, såsom det redovisats i utredningen, inte hade reflekterat över konse-
kvenserna av sin viljeyttring. Inte heller av utredning i NJA 2002 s. 390, sådan
den redovisas i KamR:ns dom, framkommer att barnen har funderat över sådana
konsekvenser. Däremot framhålls att ”[den tioårige pojken] kände en tydlig
längtan efter sin mamma men allteftersom tiden gått anslöt han sig till bro-
dern”.18 

För de fall HD:s dom blir vägledande betyder det att tioåringars vilja kan bli
avgörande för bedömningen av dess hemvist efter egenmäktiga bortföranden –
också när domsrätt enligt huvudregel och konventionsåtaganden tillkommer en
EU-stat vars vårdnadsdomar erkänns och är verkställbara här i riket. Ett sådant
rättsläge är inte oproblematiskt. För det första aktualiserar det kritiken mot
Sverige som en stat som inte i tillräcklig utsträckning samverkar med andra sta-
ter för att motverka egenmäktighet med barn.19 För det andra väcker domen och
dess huvudprincip frågor om hur barnets vilja skall utredas, liksom hur barnets

15 T.ex. NJA 1995 s. 241, NJA 1997 s. 196, NJA 1992 s. 93. Har barnet egenmäktigt förts hit kan
det beaktas vid domsrättsprövningen men förlorar i betydelse efter en tid. Bogdan a.a., s. 206.
Se också Jänterä-Jareborg M., Olovligt bortföranden av barn: dags att ställa Sverige vid skam-
pålen?, SvJT 2000, s. 873-898.

16 Utredningen skedde inför KamR:ns avgörande. KamR i Göteborg, mål nr 1493-2001, dom 30
april 2001, s. 4.

17 A.a.
18 A.a. s. 5.
19 Jfr t.ex. Report on Compliance with the Hague Convention on the Civil Aspect of International

Child Abduction. ”http://travel.state.gov/2000_Hague_Compliance_Report.html”; Sveriges
tredje rapport till FN:s kommitté för barnets rättigheter, Regeringskansliet 2002, s. 78.
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vilja skall balanseras mot barnets bästa och allmänna rättssäkerhetskriterier
såsom förutsägbarhet och likhet inför lagen. 

Vad gäller den första punkten ger HD inget svar på frågan varför österrikisk
domstol inte kunde ges förtroendet att avgöra vårdnadstvisten. HD:s tystnad för-
vånar med tanke på att domen meddelats efter det att det principiellt betydelse-
fulla EG-samarbetet rörande vårdnad inom ramen av Bryssel II-förordningen
inletts.20 Inte heller utvecklar HD frågan om vilka krav som bör ställas på utred-
ningen av barnets vilja.21 Själv tycker jag att det finns skäl att hörsamma de krav
på utredningens omfattning och kvalité som ställs i RÅ 2002 ref. 1. En utgångs-
punkt kan kanske också vara att ju större konsekvenser för barnet, desto nog-
grannare utredning.22 Givet betydelsen av barnets vilja och barnets bästa i det
europarättsliga samarbetet23 är det på detta plan viktigt att så långt som möjligt
verka för en harmonisering av såväl utredning som tolkning av begreppen.
Avslutningsvis kan det, inte minst mot bakgrund av den ökande förekomsten av
dubbla eller trippla medborgarskap, ifrågasättas om det är rimligt att en man
med medborgarskap i såväl EU som en stat utanför gemenskapen skall kunna
kombinera EU:s regler om fri rörlighet med de familjerättsliga fördelar som han
med stöd av sitt kön tillerkänns av en patriarkal, icke-europeisk rättsordning. 

Johanna Schiratzki

20 Jfr fotnot 3.
21 Någon självständig utredning av barnets vilja har inte gjorts av allmän domstol utan bedöm-

ningen baseras på den utredning som året innan gjorts av förvaltningsdomstol. Se KamR i Göte-
borg, Mål nr 1493-2001, dom 30 april 2001.

22 Se härtill avgörandena från den Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna i Stras-
bourg: Sommerfeld mot Tyskand, dom 11 oktober 2001; Appl. 31871/96; Sahin mot Tyskland,
dom 11 oktober 2001, Appl. 30943/96, # 47. Domarna skall prövas av en s.k. stor kammare. Se
även Hoffmann mot Tyskland, dom 11 oktober 2001, Appl. 34045/96.

23 Ett exempel är Bryssel II-förordningen art. 15 2 b som innebär att barnets vilja skall tolkas enligt
nationell rätt. 


