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1 Inledning 

1.1 Problematiken  
Sverige är ett land med hög skilsmässofrekvens. Det är dessutom många ogifta par som 

separerar. När en relation upplöses och barn finns med i bilden uppkommer många frågor som 

måste lösas angående barnets situation. Huvudregeln i svensk rätt är att föräldrar fortsätter att 

ha gemensam vårdnad om barnet även efter en separation. Vid gemensam vårdnad har båda 

föräldrarna lika stor rätt att besluta om viktiga frågor som rör barnet, så som var barnet ska 

bo, var barnet ska gå i skolan, hur barnet ska vårdas vid sjukdom eller dylikt. Om föräldrarna 

kan komma överens i dessa frågor uppstår i regel inte några större problem. Det blir däremot 

problematiskt om föräldrarna inte kan enas. Vid dylika situationer får i sista hand behörig 

domstol besluta om frågor rörande barnet med utgångspunkt i barnets bästa.1  

En av de viktigaste frågorna som uppstår när föräldrar separerar är var barnet ska bo. 

Frågor rörande barnets boende kan vara svårlösta om föräldrarna inte är överens. Situationen 

kan också försvåras av att ena föräldern vill flytta till en annan stad inom Sverige, eller till ett 

annat land. Enligt svensk gällande rätt krävs den andra vårdnadshavarens samtycke för att en 

sådan flytt ska kunna komma till stånd med barnet. Om ett sådant samtycke inte ges är 

alternativen antingen att ansöka om ensam vårdnad hos domstol eller avstå från att flytta.2 

Båda alternativen innehåller brister, både utifrån principen om barnets bästa och principen om 

fri rörlighet inom den Europeiska unionen (EU). Ett tredje alternativ skulle kunna vara att 

behörig domstol beslutar om att ena föräldern får flytta trots att den andra föräldern motsätter 

sig det. Internationellt benämns ett sådant beslut ”relocation order” (fortsättningsvis 

relocation). Ett domstolsbeslut som beviljar en ansökan om relocation innebär således att ena 

föräldern får flytta med barnet trots att den andra föräldern motsätter sig detta.3 Ett beslut om 

relocation är idag möjligt att erhålla i många av EU:s medlemsstater, dock inte i Sverige.4 

Möjligheten till relocation med barn är ett kontroversiellt ämne som varit föremål för 

diskussion under de senaste decennierna.5   

																																																								
1 Se kapitel 4 för redovisning av gällande rätt. 
2 Se kapitel 4 för vidare behandling. 
3 K. Boele-Woelki m fl, Principles of European Family Law Regarding Parental Responsibilities, s 
137 ff. 
4 Relocation är till exempel möjligt i England och Spanien. Relocation-regleringen för dessa två länder 
behandlas vidare under kapitel 5. 
5 Se till exempel principer som växt fram både på initiativ av Europarådet och av experter på området 
inom ramen för CEFL.	
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Behovet av att kunna erhålla ett beslut om relocation ställdes på sin spets i ett fall som 

prövats av Stockholms tingsrätt.6 Omständigheterna i fallet var sådana att modern och fadern 

erhöll en dom om äktenskapsskillnad i augusti 2010. Domstolen hade dock redan i maj 

interimistiskt beslutat att barnen skulle stadigvarande bo med modern och ha visst umgänge 

med fadern. Modern fick ett anställningserbjudande i Danmark som hon ville ta. Med 

anledning av detta ville modern flytta till Danmark tillsammans med barnen. Fadern motsatte 

sig dock att barnen flyttade med modern till Danmark. Modern vände sig då till domstol och 

yrkade i första hand på gemensam vårdnad men att barnen skulle vara bosatta hos henne, och 

i andra hand på ensam vårdnad. Fadern yrkade på liknande sätt, men till sin egen fördel. 

Domstolen ställdes inför ett par svåra frågor om vårdnad och boende. Angående ensam 

vårdnad tillämpas det mycket restriktivt, om inte båda föräldrarna motsätter sig gemensam 

vårdnad. Angående boendefrågan hade modern uttryckligen meddelat att barnen skulle flytta 

utomlands om hon blev boendeförälder. Domstolens slutsats blev att det inte förelåg skäl för 

ensam vårdnad varför gemensam vårdnad alltjämt skulle råda. Angående boendet 

konstaterade domstolen att den har att besluta om med vem barnet ska bo hos, inte var barnet 

ska bo. Ett beslut som skulle innebära att domstolen tilldelade boendet till den förälder som 

ämnade flytta till ett annat land trots att den andra föräldern motsatte sig en sådan flytt var 

enligt domstolen inte möjligt att fatta. En sådan flytt – oavsett om domstolen de facto tilldelat 

modern boendet – skulle innebära att modern skulle göra sig skyldig till ett olovligt 

bortförande av barnen om inte samtycke till flytt från fadern förelåg. Således fann domstolen 

att det saknades stöd i lag för att besluta om att barnen skulle vara bosatta med modern 

eftersom hon uttryckligen meddelat att hon skulle flytta till Danmark. Domstolen hamnade 

således i en återvändsgränd där det enda möjliga och lagliga alternativet var att besluta att 

fadern skulle vara boendeförälder.  Domstolen gav indikation på att en mer flexibel lösning 

hade varit önskvärd. Jag anser att det starkt kan ifrågasättas om den begränsade lösning som 

svensk rätt erbjuder, för en situation som ovan, är förenlig med principen om barnets bästa. 

En princip som alltid ska komma i främsta rummet i frågor som rör barn.  

1.2 Syfte och frågeställningar 
Världen globaliseras och familjer skapas allt oftare över landsgränserna. Dessutom är det allt 

vanligare att föräldrar separerar. Det är vanligt att folk vill ha en förändring efter en avslutad 

relation. En sådan förändring innebär många gånger en önskan om att börja om på nytt, vilket 

																																																								
6 Stockholms tingsrätt, mål nr 2024-10, dom 2010-10-07. 
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många vill göra på en ny plats eller i sitt hemland om man har varit bosatt i ett annat land 

under relationen. Det kan finnas många olika anledningar till att en förälder önskar flytta. 

Syftet med denna uppsats är att utreda huruvida svensk rätt är i behov av en ny reglering 

angående en möjlighet för ena föräldern att flytta med sitt barn trots att den andra föräldern 

motsätter sig detta, så kallat relocation. För att utröna om det föreligger ett behov av att 

lagstadga en möjlighet till relocation med barn ska ett antal viktiga aspekter diskuteras: 

principen om barnets bästa, barnets rätt till nära och god kontakt med båda föräldrarna, 

problematiken om olovligt bortförande av barn samt rätten att fritt röra sig inom EU. Den 

huvudsakliga frågeställningen i denna framställning är om en lagstadgad möjlighet till 

relocation borde införas i svensk rätt. För att kunna besvara denna huvudfråga kommer 

följande delfrågor att uppställas:	

	

- Skulle en möjlighet till relocation anses vara förenlig med principen om barnets bästa?  

- Skulle en relocation-reglering vara förenlig med principen om barnets rätt till nära och 

god kontakt med båda föräldrarna? 

- Skulle en lagstadgad möjlighet till relocation kunna bidra till en minskning av fall om 

olovligt bortförande av barn och således fylla ett legitimt syfte? 

1.3 Metod och material 
Jag har använt mig av en rättsdogmatisk metod. På grund av ämnets karaktär medför denna 

metod att det material som till stor del legat till grund för mitt arbete består av såväl EU-

rättsliga instrument, internationella instrument som nationell rätt. För att tolka EU-rätten har 

jag använt mig av relevant doktrin på området samt EU-domstolens praxis. Gällande 

tolkningen av 1980 års Haagkonvention om de civila aspekterna på internationella 

bortföranden av barn (1980 års Haagkonvention) har relevant doktrin varit värdefull. 

UNICEF:s handbok om barnkonventionen har varit den primära vägledningen för tolkning av 

FN:s konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen), men även doktrin har fyllt en stor 

funktion. Europadomstolens praxis har varit mycket användbar för tolkningen av den 

europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de 

grundläggande friheterna (Europakonventionen). För vägledning av 1996 års Haagkonvention 

och Bryssel II-förordningen har jag använt mig av doktrin. 
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1.4 Avgränsning 
Eftersom att framställningen sker inom ramen för internationell privat- och processrätt lämnas 

de straffrättsliga aspekterna utanför denna framställning. Framställningen kommer att 

fokusera på möjligheten till relocation i EU-interna situationer, det vill säga när en förälder 

önskar flytta med barnet mellan två medlemsstater. En del utvalda internationella instrument 

behandlas inom ramen för detta arbete på grund av sin betydelse för både svensk och 

europeiska rätt inom ämnet som är föremål för diskussion.  

Varken lag (1904:26 s 1) om vissa internationella rättsförhållanden rörande äktenskap och 

förmynderskap eller den nordiska konventionen innehållande internationellt privaträttsliga 

bestämmelser om äktenskap, adoption eller förmyndarskap behandlas i denna framställning 

på grund av EU-rättens företräde inom området för föräldraansvar, genom 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 (Bryssel II-

förordningen). 1980 års Europarådskonvention faller också utanför framställningen på grund 

av dess ringa betydelse i sammanhanget.  

1.5 Terminologi  
Jag vill förtydliga hur jag definierar vissa frekvent använda begrepp: 

Relocation – när en förälder får flytta med sitt barn ifrån den andra föräldern utan dennes 

samtycke. 

Ursprungsstat – den stat där barnet hade sitt hemvist omedelbart före ett olovligt 

bortförande eller kvarhållande. 

Tillflyktsstaten – den stat där barnet befinner sig efter ett olovligt bortförande eller 

kvarhållande. 

Hemviststat – den stat där barnet anses ha hemvist. 

Olovligt bortförande – vid användning av olovligt bortförande åsyftas även olovligt 

kvarhållande men på grund av praktiska anledningar används endast olovligt bortförande som 

term för båda situationerna förutom när sammanhanget kräver att de särskiljs.   

Föräldraansvar – eftersom det saknas en enhetlig definition av begreppet inom EU 

används begreppet i bred bemärkelse i framställningen. Med begreppet föräldraansvar åsyftas 

en person med föräldraansvar enligt tillämplig rättsordning. Relocation med barn omfattas av 

begreppet föräldraansvar. Begreppet inkluderar även frågor rörande olovligt bortförande av 

barn. 
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Hemvist – var barnet juridiskt sett anses vara bosatt. Begreppet används i många av de 

internationella instrumenten som avgörande faktor för vilket land som har jurisdiktion. 

Återförande – jag använder begreppet återförande snarare än och synonymt med begreppet 

återlämnande och överflyttning i framställningen, förutom då lagtext citeras.  

1.5 Disposition 
I kapitel 2 redovisas den EU-rättsliga reglering som sätter ramen för det aktuella området för 

denna uppsats, nämligen föräldraansvar. För att förstå EU-rättens relevans och betydelse i 

sammanhanget görs en kortfattad redovisning av EU-rättens normhierarki och uppbyggnad. 

Därefter presenteras en genomgång av de för framställningen relevanta EU-rättsliga 

instrumenten. Under detta kapitel behandlas 1980 års Haagkonvention trots att denna inte är 

ett EU-rättsligt instrument i strikt bemärkelse. Anledningen till detta är att Bryssel II-

förordningen hänvisar till Haagkonventionen i fall rörande olovligt bortförande av barn. 

Hänvisningen leder till att denna del av Haagkonventionen är bindande för medlemsstaterna 

och på så vis kan betraktas som del av EU-rätt. I kapitel 3 behandlas de internationella 

överenskommelser som Sverige har tillträtt och som är av betydelse för sammanhanget. Även 

relevanta principer som uppkommit på det internationella planet kommer att behandlas under 

denna rubrik. Kapitel 4 består av en redovisning av hur det svenska interna regelverket 

angående föräldraansvar ser ut idag. Följande kapitel, kapitel 5, innehåller en komparativ 

studie gällande möjligheten till relocation. De rättsordningar som behandlas under detta 

kapitel är de i England och Spanien på grund av att dessa två länder tillåter relocation med 

barn i någon form, dock på olika vis i förhållande till varandra. I kapitel 6 behandlas de stora 

frågor som uppkommer på grund av gällande svensk rätts avsaknad av möjligheten till 

relocation. Vidare i kapitel 7 diskuteras eventuella problem som kan uppstå om en lagstadgad 

möjlighet till relocation införs i svensk rätt. Framställningen avslutas med en slutdiskussion 

under kapitel 8 där resultaten av uppsatsens utredning kommer att redovisas.  

2 Det EU-rättsliga regelverket för föräldraansvar 

2.1 Vissa grundläggande principer enligt EU-rätten 
Sverige är medlem i EU sedan år 1995.7 Medlemsstaterna inom EU har förbundit sig till att ge 

upp delar av sin lagstiftningskompetens och suveränitet till förmån för ett EU-rättsligt 

																																																								
7 Betänkande 1994/95:UU5.  
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samarbete.8 Unionens två grundläggande fördrag är fördraget om Europeiska unionen (FEU) 

och fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (FEUF), den så kallade primärrätten. 

Primärrätten inkluderar också Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna 

2010/C 83/02 (EU-stadgan), vilken behandlas i nästkommande avsnitt.9 Av artikel 3.2 FEU 

framgår att den fria rörligheten är ett av unionens mål. Artikel 2 fastslår att legalitetsprincipen 

råder inom EU, vilket har betydelse för såväl den interna som den externa 

beslutsfördelningen. Internt måste de olika institutionerna inom EU respektera varandras 

befogenheter. Externt bidrar legalitetsprincipen till att EU endast får handla inom ramen för 

sina tilldelade befogenheter.10 I artikel 5 FEU stadgas principen om tilldelade befogenheter 

och principen om subsidiaritet.  

Principen om tilldelade befogenheter innebär att unionen endast erhåller de befogenheter 

som medlemsstaterna tillskriver den genom fördraget. Övrig befogenhet ska tillfalla 

medlemsstaterna. Enligt artikel 2 FEUF kan unionen tilldelas exklusiv kompetens på ett 

område vilket innebär att endast EU får lagstifta på det aktuella området. Det huvudsakliga 

syftet med Europeiska gemenskapen var ursprungligen av rent ekonomisk natur men har 

kommit att modifieras med tiden. Detta syfte har präglat de områden som i fördraget utgör 

den exklusiva kompetensen då alla dessa är av ekonomisk art, artikel 3 FEUF.  

Vid delad befogenhet mellan medlemsstaterna och unionen får medlemsstaterna lagstifta 

på det delade området endast om unionen inte utövat sin lagstiftningskompetens på samma 

område.11 På de områden där unionen saknar exklusiv kompetens får unionen endast utöva sin 

befogenhet om unionens mål inte på ett tillfredsställande sätt kan uppnås av medlemsstaterna 

själva.12 Enligt artikel 2.5 FEUF får unionen även lagstifta på områden där medlemsstaterna 

innehar lagstiftningskompetensen i syfte att stödja, samordna eller komplettera medlems-

staternas åtgärder. Unionen innehar, förutom de befogenheter som listas i artikel 2 FEUF, en 

restkompetens enligt artikel 352 FEUF. Restkompetensen innebär att Europeiska rådet 

innehar en möjlighet att anta lämpliga bestämmelser på områden som faller utanför unionens 

befogenhet, om rådet är enhälligt och har inhämtat Europaparlamentets godkännande.  

Unionens kompetensutövning ska alltid ske med beaktande av subsidiaritets- och 

proportionalitetsprinciperna i enlighet med artikel 5.3-4 FEU. Subsidiaritetsprincipen innebär 

att unionen endast ska vidta åtgärder om det är nödvändigt för att nå de gemensamma målen i 

																																																								
8 Prop 1994/95:19. 
9 U Bernitz & A Kjellgren, Europarättens grunder, s 36 f.  
10 U Bernitz & A Kjellgren, Europarättens grunder, s 36 f.  
11 U Bernitz & A Kjellgren, Europarättens grunder, s 30 ff. 
12 U Bernitz & A Kjellgren, Europarättens grunder, s 30 ff. 
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fördragen och medlemsstaterna själva inte kan uppnå dessa mål i tillräcklig utsträckning.13 

Proportionalitetsprincipen fastslår att de åtgärder unionen vidtar för att uppnå ett särskilt mål 

inte ska överskrida vad som är behövligt för att uppnå det utsatta målet.14 Det stadgas i artikel 

4.3 FEU att medlemsstaterna och unionen lyder under en lojalitetsplikt gentemot varandra, 

den så kallade lojalitetsprincipen. Lojalitetsprincipen är en viktig princip för samarbetet 

mellan medlemsstaterna och unionens institutioner, och understryker framför allt medlems-

staternas skyldighet att verka för en välfungerande union.15 

EU kan på grundval av fördragen utfärda olika rättsakter, till exempel förordningar, 

direktiv och beslut. Dessa rättsakter kallas sekundärrätt.16 Sekundärrätten måste alltid vara 

förankrad i primärrätten.17 EU:s kompetens att lagstifta på den internationella privat- och 

processrättens område uppkom vid Amsterdamfördragets ikraftträdande år 1999.18 De frågor 

som kan bli föremål för lagstiftning på EU-nivå inom de privat- och processrättsliga området 

är de frågor som har gränsöverskridande följder, vilket framgår av artikel 81.1 FEUF.19 EU 

saknar behörighet att lagstifta inom familjerättens materiella del.20 För att lagstifta inom den 

internationella familjerätten krävs som huvudregel ett särskilt förfarande, enligt artikel 81.3 

FEUF. Det särskilda förfarandet innebär att beslutet ska fattas med enhällighet i Europeiska 

rådet sedan detta hört Europaparlamentet. Europeiska rådet kan fatta beslut i enlighet med det 

normala lagstiftningsförfarandet i artikel 81.2 FEUF på förslag av Europakommissionen om 

det anges vilka delar av familjerätten som har gränsöverskridande följder. Europeiska rådet 

måste besluta med enhällighet efter att ha hört Europaparlamentet. Båda förfarandena 

innehåller dock en vetorätt för medlemsstaterna i frågor inom den internationella familje-

rätten.21 

2.2 EU-stadgan 
År 2000 skapades en stadga för fundamentala rättigheter inom EU, EU-stadgan.22 EU-

stadgans uppkomst är starkt kopplad till EU:s utveckling från att vara en renodlad ekonomisk 

gemenskap till att vara en union där den sociala aspekten får en allt större betydelse i 

																																																								
13 U Bernitz & A Kjellgren, Europarättens grunder, s 41. 
14 U Bernitz & A Kjellgren, Europarättens grunder, s 43. 
15 U Bernitz & A Kjellgren, Europarättens grunder, s 45 f. 
16 U Bernitz & A Kjellgren, Europarättens grunder, s 54. 
17 U Bernitz & A Kjellgren, Europarättens grunder, s 54 f.  
18 M Lindqvist, Olovligt bortförande av barn inom EU, 28. 
19 Tidigare artikel 65 i EG-fördraget. 
20 M Lindqvist, Olovligt bortförande av barn inom EU, s 28. 
21 J Meeusen m fl, International Family Law for the European Union, s 13. 
22 I Cameron, An Introduction to the European Convention on Human Rights, s 179. 
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kombination med utvecklingen som sker inom samhället, vetenskapen och tekniken.23 

Inledningsvis var stadgan inte juridiskt bindande, utan endast politiskt bindande. Tanken var 

till en början att staterna skulle ratificera stadgan men efter ett par misslyckade försök 

övergavs denna idé. Sedan Lissabonfördragets ikraftträdande är stadgans juridiskt bindande 

verkan fastslagen i artikel 6 FEU.24 Syftet med stadgan är att skydda unionens gemensamma 

värden för en fredlig framtid inom Europa. 25  Europakonventionen var en betydande 

inspirationskälla vid utarbetandet av EU-stadgan. Även andra internationella förpliktelser som 

EU åtagit sig spelade en viss roll för stadgans utformning. Dessa instrument ska därför 

beaktas vid tolkning av EU-stadgan och får inte inskränkas genom stadgan. 26 

Av artikel 7 EU-stadgan framgår att rätten till familjeliv ska respekteras. Barnets 

rättigheter följer av artikel 24. Enligt artikeln har barnet rätt till det skydd och den omvårdnad 

som krävs för dess välfärd. Barnets röst ska beaktas med hänsyn till dess mognad och ålder. 

Barnets bästa ska vara avgörnde vid frågor som rör barn. Detta innebär att barnets bästa ska 

vara det avgörande kriteriet vid frågor som rör barn.27 Barnet ska ha rätt att regelbundet 

upprätthålla ett personligt förhållande till och direkt kontakt med båda föräldrarna, förutom 

när det strider mot barnets bästa. Artikel 15 stadgar att varje unionsmedborgare har rätt att 

söka arbete, arbeta, etablera sig samt tillhandahålla tjänster i varje medlemsstat. Artikel 45.1 

föreskriver att varje unionsmedborgare har rätt till rörelse- och uppehållsfrihet inom unionen. 

Enligt artikel 51 tillämpas endast EU-stadgan gentemot medlemsstaterna när de tillämpar 

unionsrätten, det vill säga inte vid renodlade interna situationer eller situationer som faller 

utanför EU-rätten.  

2.3 Bryssel II-förordningen 
Bryssel II-förordningen är grundad på EU-fördragen, särskilt artikel 81 FEUF. Den nuvarande 

Bryssel II-förordningen är en reviderad version av förordning (EG) nr 1347/2000 av den 29 

maj 2000 om domstols behörighet och om erkännande och verkställighet av domar i 

äktenskapsmål och mål om föräldraansvar för makars gemensamma barn (gamla Bryssel II-

förordningen).28 Den gamla Bryssel II-förordningen byggde i sin tur på konventionen av den 

28 maj 1998 om domstols behörighet och om erkännande och verkställighet av domar i 

																																																								
23 Se EU-stadgans förord.  
24 I Cameron, An introduction to the European Convention on Human Rights, s 181. 
25 Se EU-stadgans förord. 
26 Se EU-stadgans förord och artikel 53 EU-stadgan. 
27 K Boele-Woelki m fl, Principles of European Family Law Regarding Parental Responsibilities, s 37. 
28 Se ingresspunkt 28 i Bryssel II-förordningen. 
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äktenskapsmål (Brysselkonventionen).29 Enligt artikel 1 tillämpas förordningen på 

äktenskapsfrågor och frågor rörande föräldraansvar, dock med vissa begränsningar. 

Innebörden av begreppet föräldraansvar varierar i medlemsstaternas olika rättsordningar.30 

Bryssel II-förordningen definierar begreppet vilket innebär att det ska tolkas autonomt vid 

tillämpning av förordningen.31 

2.3.1	Definitioner	

Bryssel II-förordningen definierar några utvalda begrepp i artikel 2. Begreppet medlemsstat 

inkluderar alla medlemsstater utom Danmark. Föräldraansvar definieras som ”alla rättigheter 

och skyldigheter som en fysisk och juridisk person har tillerkänts genom en dom, på grund av 

lag eller genom överenskommelse med rättslig verkan, med avseende på ett barn eller dess 

egendom. Föräldraansvar omfattar bland annat vårdnad och umgänge.” Vårdnad innebär de 

rättigheter och skyldigheter som hänför sig till omvårdnaden om barnets person, särskilt rätten 

att bestämma var barnet ska bo. Umgänge definieras som rätten att för en begränsad tid ta 

barnet till en annan plats än den där barnet har hemvist. Bryssel II-förordningen definierar 

olovligt bortförande av barn som ”ett bortförande eller ett kvarhållande av ett barn som strider 

mot den vårdnad som har anförtrotts en person genom dom, på grund av lag eller genom en 

överenskommelse med rättslig verkan enligt lagen i den medlemsstat där barnet hade hemvist 

omedelbart före bortförandet eller kvarhållandet, och under förutsättning att denna vårdnad 

verkligen utövades, antigen gemensamt eller för sig, vid tidpunkten då barnet bortfördes eller 

hölls kvar eller skulle ha utövats om inte bortförandet eller kvarhållandet hade ägt rum. 

Vårdnaden skall anses utövas gemensamt när en av personerna med föräldraansvar, enligt en 

dom eller på grund av lag, inte får besluta var barnet skall bo utan medgivande från en annan 

person med föräldraansvar.”  

2.3.2	Medlemsstaternas	behörighet	

Enligt huvudregeln i artikel 8 föreligger domsrätt för domstolarna i det land där barnet har 

hemvist vid tidpunkten då talan väcks. Undantag från denna huvudregel stadgas bland annat i 

artiklarna 9 och 10. När ett barn lagligen förvärvar nytt hemvist kan domstolarna i 

ursprungsmedlemsstaten behålla sin behörighet under vissa i artikel 9 angivna omständig-

heter. I artikel 10 regleras vad som gäller angående behörigheten när ett barn olovligen 

																																																								
29 Se ingresspunkt 6 i den gamla Bryssel II-förordningen.	
30 K Boele-Woelki m fl, Principles of European Family Law Regarding Parental Responsibilities, s 25 
ff.   
31 J Meeusen m fl, International Family Law for the European Union, s 350. 
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bortförts till en annan medlemsstat än barnets ursprungsmedlemsstat. I dylika fall behåller 

barnets ursprungsstat sin behörighet tills barnet har fått hemvist i en annan medlemsstat och 

den drabbade föräldern godtagit det olovliga bortförandet/kvarhållandet.  

2.3.3	Återlämnande	av	barn	

Artikel 11 i Bryssel II-förordningen stadgar hur förfarandet ska gå till vid ansökan om 

återlämnande av barn i en EU-intern situation. Artikeln hänvisar och bygger på reglerna i 

1980 års Haagkonvention, för vilken redovisas nedan. Bestämmelsen utgör en utökad 

möjlighet för ursprungsmedlemsstaten att återfå barnet i de fall tillflyktsstaten har beslutat om 

att vägra ett återlämnande med stöd av artikel 13 i 1980 års Haagkonvention. Artikel 11 

understryker också rätten för barnet och den drabbade föräldern att komma till tals under 

återlämningsprocessens gång. Vid revideringen av gamla Bryssel II-förordningen var en av de 

större diskussionerna om Bryssel II-förordningen skulle innehålla regler om olovligt 

bortförande av barn eller om 1980 års Haagkonvention skulle bestå utan inskränkningar. 

Reglerna som numera råder blev följden av en kompromiss mellan medlemsstaterna.32 

Bryssel II-förordningen har som huvudsakligt syfte att underlätta den fria rörligheten på den 

inre marknaden. Dock med den ambitionen att värna om barnets rättigheter i större 

utsträckning än sin föregångare och underlätta för skapandet av familjebildningar över 

landsgränserna. 33  Bestämmelserna om olovligt bortförande av barn kan ses som en 

skyddsmekanism för en situation som uppstår som en negativ konsekvens av den fria 

rörligheten.34 På så vis har en avvägning mellan rätten till familjeliv och barnets rättigheter å 

ena sidan och den fria rörligheten å andra sidan beaktats inom den gällande Bryssel II-

förordningen.  

Enligt artikel 60 (e) har förordningen företräde framför 1980 års Haagkonvention på 

områden reglerade i Bryssel II-förordningen. Gällande fall av olovliga bortföranden av barn 

hänvisar förordningen till 1980 års Haagkonventions bestämmelser. Dessa tillämpas således i 

dylika fall, dock med vissa inskränkningar i Bryssel II-förordningen. Enligt artikel 11 p 1-5 

Bryssel II-förordningen föreskrivs till exempel hur 1980 års Haagkonvention ska tillämpas 

mellan medlemsstaterna. Dessutom föreskriver Bryssel II-förordningen i art 11 p 6-8 en 

																																																								
32 M Lindqvist, Olovligt bortförande av barn inom EU, s 32. 
33 M Lindqvist, Olovligt bortförande av barn inom EU, s 33. 
34 M Lindqvist, Olovligt bortförande av barn inom EU, s 34. 
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möjlighet för ursprungsstaten, tillika för Bryssel II-förordningen, att inneha sista ordet 

gällande frågan om ett barn ska återföras eller inte. 35 

2.3 1980 års Haagkonvention  
1980 års Haagkonvention har i dagsläget tillträtts av 95 stater.36 Konventionen har därför stor 

betydelse på området rörande olovligt bortförande av barn. Enligt artikel 1 har konventionen 

till syfte att säkerställa ett snabbt återförande av barn som olovligen har förts bort till en 

fördragsslutande. Konventionen ska också tillförsäkra att vårdnads- och umgängesrätten som 

råder i en fördragsslutande stat respekteras i en annan fördragsslutande stat. Det föreskrivs i 

artikel 4 att konventionen tillämpas till dess att barnet har uppnått en ålder om sexton år. 

Enligt artikel 2 är de fördragsslutande staterna skyldiga att vidta alla lämpliga åtgärder för att 

uppnå konventionens syfte. De snabbaste nationella förfarandena som finns tillgängliga ska 

användas. Ett skyndsamt återförande anses minimera den negativa påverkan på barnet som ett 

olovligt bortförande ofta bidrar till.37 1980 års Haagkonvention definierar ett bortförande som 

olovligt om det strider mot en vårdnadsrätt som anförtrotts en person, en institution eller ett 

organ enligt lagen i den stat där barnet hade hemvist omedelbart före bortförandet. En 

förutsättning är att denna rätt verkligen utövades vid tidpunkten för bortförandet. En 

vårdnadsrätt kan också uppkomma genom ett juridiskt eller administrativt avgörande eller 

genom en rättsligt bindande överenskommelse. Artikel 5 definierar både vårdnad och 

umgänge. Vårdnad innebär de rättigheter som hänför sig till vården av barnets person och 

särskilt rätten att bestämma var barnet ska bo. Umgänge innebär rätten att för en begränsad tid 

ta barnet till en annan plats än den där barnet har sitt hemvist. Artikel 12 stadgar en 

presumtion för återlämnande av barnet om ansökningsförfarandet inletts inom ett år från det 

olovliga bortförandet. Även om ettårsfristen passerat ska behörig myndighet besluta om 

återlämnande av barnet såvida barnet inte funnit sig till rätta i sin nya miljö. I artiklarna 12 

och 13 stadgas ett fåtal vägransgrunder för domstolen i tillflyktsstaten att tillämpa när 

situationen kräver det. Detta innebär att artiklarna ska tolkas restriktivt. När en förälder endast 

																																																								
35 N Lowe, A supra-national approach to interpreting the 1980 Hague Child Abduction Convention – a 
tale of two European courts, s 49 f. 
36  Se Haagkonferensens hemsida: https://www.hcch.net/en/instruments/conventions/status-
table/?cid=24, senast besökt den 28 augusti 2016. 1980 års Haagkonvention har transformerats till 
svensk rätt genom lagen (1980:14) om erkännande och verkställighet av utländska avgöranden m.m. 
och överflyttning av barn. 
37 Se t ex W Duncan, The work of judges in support of the 1980 Hague Convention on Child 
Abduction and speed of appeals against Hague return orders, s 170 f och C Simmonds, European Case 
Law Update, s 152.  
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innehar en rätt till umgänge med barnet föreskriver artikel 21 en möjlighet för denna förälder 

att ansöka om att umgänget säkerställs och realiseras.  

1980 års Haagkonvention förutsätter att konventionsstaterna har en tilltro till de övriga 

konventionsstaternas rättssystem. Konventionen bygger således på ett ömsesidigt förtroende 

konventionsstaterna emellan.38 Syftet med ett snabbt förfarande är att tillgodose barnets rätt 

till att inte olovligt bortföras. Vårdnadstvisten ska sedan prövas ordentligt i domstol i 

ursprungsstaten. Eftersom barnet hade hemvist i den staten omedelbart före det olovliga 

bortförandet anses domstolarna i denna stat bäst lämpade att pröva ett sådant mål. 39 

Ursprungsstaten behåller således sin jurisdiktion enligt såväl artikel 16 i Haagkonventionen 

som artikel 10 i Bryssel II-förordningen.  

3	Relevanta	internationella	instrument	och	rekommendationer	

3.1  Europakonventionen  

Av artikel 6 FEU framgår att EU i dess helhet är bunden av Europakonventionen, vilket 

således gäller alla medlemsstater. Europakonventionen har dessutom inkorporerats i svensk 

rätt.40 Syftet med Europakonventionen är att bevara och utveckla de mänskliga rättigheterna 

och de grundläggande friheterna. I artikel 8 i Europakonventionen stadgas en rätt till skydd 

för privat- och familjeliv. Artikeln innebär att var och en har rätt till respekt för sitt privat- och 

familjeliv, sitt hem och sin korrespondens. En offentlig myndighet får endast inskränka på 

denna rätt med stöd av lag samt om det är nödvändigt med hänsyn till statens säkerhet, den 

allmänna säkerheten, landets ekonomiska välstånd eller till förebyggande av oordning eller 

brott eller till skydd för hälsa eller moral eller för andra personers fri- och rättigheter. 
Europadomstolen har tolkat begreppet familjeliv brett.41 Detta har resulterat i att artikeln 

skyddar en familjekonstellation såväl före som efter en separation.42 Alla familjemedlemmar 

skyddas av artikel 8 individuellt, men familjen skyddas också som enhet. 43  Vid en 

familjesplittring är det ofta svårt att tillgodose alla familjemedlemmars intressen fullt ut 

																																																								
38 C Simmonds, European Case Law Update, s 152.  
39 P McEleavy, The movement of children in Europe: mutual trust, distrust and human rights, s 172 ff. 
40 Lag (1994:1219) om den europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna 
och de grundläggande friheterna. 
41 I Cameron, An introduction to the European Convention on Human Rights, s 124. 
42 J Meeusen m fl, International Family Law for the European Union, s 121. 
43 J Meeusen m fl, International Family Law for the European Union, s 104. 
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eftersom intressena ofta går isär efter en separation. Flera fall rörande vårdnad om barn har 

behandlats av Europadomstolen.44  

Av Europadomstolens rättspraxis kan även utläsas att det föreligger svårigheter för 

konventionsstaterna att fullgöra sina skyldigheter enligt olika internationella instrument när 

flera instrument är tillämpliga på samma situation, om än i olika skeden. Problemet har 

aktualiserats i ett flertal fall rörande olovligt bortförande av barn.45 I dylika fall ska de 

nationella domstolarna som huvudregel få till stånd ett skyndsamt återlämnade enligt 

Haagkonventionen.46 Enligt Europadomstolen kan dock en Haagprocess i vissa fall kränka 

rätten till familjeliv enligt artikel 8 i Europakonventionen. Detta kan gälla såväl för den 

förälder som måste återföra barnet som för den kvarlämnade föräldern samt för barnet.47 

Inom doktrin råder delade meningar i vad mån, om överhuvudtaget, Europadomstolens 

avgöranden inkräktar på Haagkonventionens kärna, eller om Europadomstolens praxis snarare 

ligger i linje med filosofin bakom Haagkonventionen; nämligen att ett skyndsamt återförande 

är förenligt med barnets bästa. Professor Linda J Silberman48 anser till exempel att 1980 års 

Haagkonvention i sig är ett instrument som värnar om barnets bästa genom att ha en 

skyndsam återförandeprocess och att vårdnadsprocessen prövas i staten där barnet anses ha 

hemvist. Samtidigt anser hon dock att fallen Neulinger and Shuruk v Schweiz49 och Raban v 

Rumänien50  har undergrävt balansen som Haagkonventionen är byggd på. 51 Ordförande för 

Europadomstolen, Jean Paul Costa, hävdar å andra sidan att rättsfallen är en bekräftelse på att 

de två konventionerna lever i samklang. Enligt Costa var inte överträdelsen av artikel 8 i 

Europakonventionen baserad på Haagprocessen som sådan, utan på grund av den tidsutdräkt 

som uppkommit i fallet. Tidsutdräkten var framför allt orsakad av att prövningen ägde rum i 

Europadomstolens två instanser. 52 

Redovisningen ovan redogör för en del av de svårigheter som kan uppkomma i fall av 

olovligt bortförande av barn. Dessa svårigheter måste i möjligaste mån bekämpas. 

																																																								
44 Se exempelvis K och T mot Finland samt Scozzari och Giunta mot Italy. 
45 Se t ex Neulinger och Shuruk mot Schewiz samt X mot Latvia. 
46 Se redovisning ovan under avsnitt 2.3. 
47 M Jänterä-Jareborg, Barnets bästa och Sveriges ansvar för överflyttning av olovligen bortförda barn, 
s 398 ff.  
48 Linda J Silberman är professor i juridik vid NYU School of Law i USA. 
49 Neulinger och Shuruk mot Schweiz. 
50 Raban mot Rumänien.  
51 L Silberman, Recent US and European decsions on the 1980 Hague Convention on Child 
Abduction: a perspective from the USA in tribute to William Duncan, s 55. 
52 J-P Costa, The Best Interests of the Child: Recent Case-law from the European Court of Human 
Rights, s 184. 
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3.2 FN:s barnkonvention 
FN:s barnkonvention antogs år 1989 av FN:s generalförsamling.53  Med sina 196 stater är 

konventionen den mest ratificerade konventionen i världen.54 Barnkonventionen har bidragit 

till att frågan om barnets rättigheter har nått en helt ny dimension globalt.55 Barnkonventionen 

är juridiskt bindande men innehar också en funktion som moralisk vägledning gällande barns 

rättigheter.56 Eftersom barnkonventionen är juridiskt bindande har konventionsstaterna en 

skyldighet att tolka den inhemska lagstiftningen fördragskonformt och alltid beakta 

barnkonventionen i frågor som rör barn. 57  FN:s kommitté för barnets rättigheter 

(barnrättskommittén) är det organ som ger vägledning angående hur barnkonventionen ska 

tolkas.58 Enligt barnrättskommittén är de fyra fundamentala rättigheterna att återfinna i artikel 

2 om diskrimineringsförbud, artikel 3 om barnets bästa, artikel 6 om rätten till liv och 

utveckling samt artikel 12 om rätten för barnet att komma till tals.59 Dessa fyra artiklar ska 

tjäna som grund för tolkning av de övriga artiklarna i konventionen. Barnrättskommittén har 

betonat att barnkonventionen alltid ska tolkas i sin helhet, det vill säga att tolkningen av en 

artikel i konventionen alltid ska tolkas mot bakgrund av konventionens övriga artiklar.60  

Den artikel som är av störst principiell betydelse i barnkonventionen är artikel 3 som 

fastslår att principen om barnets bästa alltid ska komma i första rummet i frågor som rör 

barn.61 Översättningen kan anses vara mindre lyckad då den engelska versionen stadgar att 

barnets bästa ska vara ”a primary consideration”, det vill säga ett av de avgörande kriterierna, 

och inte det avgörande kriteriet.62 Anledningen till att det i den engelska versionen föreskrivs 

att det ska vara ett av de avgörande kriterierna är på grund av att den ska tillämpas i alla 

frågor som rör barn. Vissa frågor som rör barn synes inte vara av sådan vikt för barnets 

utveckling att barnets intressen ska komma i första rummet. 63  Vårdnadsfrågor tillhör 

kärnområdet för frågor som rör barnets bästa, varför det dock kan ifrågasättas om några andra 

intressen än barnets ska kunna väga tyngre i dessa frågor.64  

																																																								
53 Se FN:s hemsida: treaties.un.org, senast besökt den 28 augusti 2016.  
54 Se UNICEF:s hemsida: https://unicef.se/barnkonventionen, senast besökt den 28 augusti 2016. 
55 M Lindqvist, Olovligt bortförande av barn inom EU, s 38 ff. 
56 G. Van Bueren, International Law on the Rights of the Child, s 13 ff.  
57 SOU 2016:19 s 88 ff.  
58 Se barnkonventionen artikel 43. 
59 Se t ex General Comment No. 5, p. 12 och General Comment No. 12, p. 2. 
60 Handbok om barnkonventionen, s. 48 
61 SOU 2016:19 s 97 ff. 
62 J Schiratzki, Barnrättens grunder, s 28. 
63 M Lindqvist, Olovligt bortförande av barn inom EU, s 43. 
64 M Lindqvist, Olovligt bortförande av barn inom EU, s 42 ff. 
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Artikel 3 riktar sig både till barnkollektivet och barnet som individ.65 Genom att vidta alla 

lämpliga lagstiftnings- och administrativa åtgärder åtar sig konventionsstaterna att tillförsäkra 

barnet sådant skydd och sådan omvårdnad som dess välfärd kräver. Höga kräv ställs därmed 

på konventionsstaterna. Begreppet barnets bästa saknar definition varför principens innehåll 

måste bedömas i varje enskilt fall.66 Barnrättskommittén har inte uppställt några kriterier för 

hur principen om barnets bästa ska tolkas.67 Barnkonventionens övriga artiklar kan dock tjäna 

som grund för vad som generellt sett kan anses vara barnets bästa.68 Tolkningen av begreppet 

barnets bästa ska inte innebära ett åsidosättande av barnkonventionens övriga artiklar, utan 

betraktas som en grund för samtliga artiklar och utgöra en utfyllnadsfunktion vid behov.69 I 

svenska förarbeten till 2006 års nya vårdnadsregler fastslogs att principen om barnets bästa 

innebär att ett barnperspektiv ska föreligga vid beslutfattandet i vårdnadsfrågor. Besluts-

fattaren ska se på situationen med barnets ögon och försöka sätta sig in i hur de olika 

beslutsalternativen kan påverka barnet.70 Barnets vilja ska också beaktas om barnet uppnått en 

tillräcklig ålder och mognad.71  

Det föreskrivs i artikel 12 en rätt för barnet att komma till tals om detta är förenligt med 

barnets bästa. Barnets åsikter ska beaktas med hänsyn till barnets mognad och ålder. Det ska 

enligt artikel 12 finnas en möjlighet för barnet att komma till tals antingen direkt eller indirekt 

genom förmedling av en företrädare eller lämpligt organ.    

Artikel 18 stadgar en ansvarsfördelning mellan staten och föräldrarna angående 

föräldraansvaret. Enligt artikeln innehar föräldrarna det primära ansvaret för barnets 

uppfostran och utveckling. Artikeln föreskriver dock konventionsstaterna ska göra sitt bästa 

för att säkerställa att principen om föräldrarnas gemensamma ansvar för barnets utveckling 

och uppfostran efterlevs. Det åligger också konventionsstaterna att på lämpligt sätt bistå 

föräldrarna med att uppfylla detta ansvar. Artikeln betonar således vikten av ett gemensamt 

föräldraansvar, och staternas skyldighet att möjliggöra detta. 72  Konventionsstaterna kan 

således anses ha ett stort ansvar gällande barnets utveckling och uppfostran även om det 

primära ansvaret ligger på vårdnadshavarna. Det är konventionsstaterna som genom 

																																																								
65 SOU 2016:19 s 97 ff. 
66 Boele-Woelki m fl, Principles of European Family Law Regarding Parental Responsibilities, s 36. 
67 SOU 2016:19 s 97 ff. 
68 SOU 1997:116 s 135. 
69 Handbok om barnkonventionen, s 47.	
70 Prop. 2005/2006:99 s 39.	
71 Prop. 2005/2006:99 s 39. 
72 Handbok om barnkonventionen, s 175. 
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lagstiftning ska sätta ramarna för föräldrarnas föräldraansvar varför staternas roll spelar en 

betydande roll i sammanhanget.73  

En av de viktigaste aspekterna gällande barnets bästa är barnets behov av sina föräldrar. 

Detta innebär ett varaktigt och nära förhållande till båda föräldrarna.74 Om däremot barnets 

intressen kommer i konflikt med andra intressen, såsom föräldrarnas intressen, ska barnets 

intressen ges en absolut prioritet.75 Enligt artikel 9 ska konventionsstaterna säkerställa att 

barnet inte mot sin vilja skiljs från sina föräldrar såvida inte barnets bästa kräver det och ett 

sådant beslut är förenligt med inhemsk lag. Artikeln stadgar att ett sådant skiljande kan vara 

nödvändigt i vissa fall. Ett sådant fall kan exempelvis vara när föräldrarna lever åtskilda och 

ett beslut om barnets boende måste fattas. Innan ett beslut om skiljande fattas ska alla berörda 

parter beredas möjlighet att uttrycka sina åsikter. Om ett barn skiljs från en förälder ska 

konventionsstaterna respektera rätten för barnet att ha personlig och direkt kontakt med den 

förälder det inte bor hos, såvida detta inte strider mot barnets bästa. Vid en sådan situation 

läggs stor vikt vid barnets rätt till kontakt med föräldern det skiljs ifrån.76 Artikel 10 betonar 

barnets rätt till att regelbundet upprätthålla ett personligt förhållande med båda sina föräldrar 

när dessa bor i olika stater och ett beslut enligt artikel 9 fattats. Endast i undantagsfall kan 

denna rätt inskränkas.  

Artikel 11 stadgar att konventionsstaterna förbinder sig att motverka olovligt bortförande 

av barn till ett annat land. Konventionsstaterna ska främja ingåendet av bilaterala och 

multilaterala överenskommelser för att uppfylla detta ändamål. 

3.3 1996 års Haagkonvention 
Sverige är sedan år 2013 bunden av konventionen om behörighet, tillämplig lag, erkännande, 

verkställighet och samarbete i frågor om föräldraansvar och åtgärder till skydd för barn (1996 

års Haagkonvention).77 Konventionen antogs vid Haagkonferensen för internationell privaträtt 

år 1996.78 Konventionen motsvarar i princip innehållet i Bryssel II-förordningen gällande 

frågor rörande föräldraansvar.79 Det mest särskiljande från Bryssel II-förordningen är att 1996 

																																																								
73 Handbok om barnkonventionen, s 174. 
74 SOU 2016:19 s 97 ff. 
75 SOU 2016:19 s 97 ff.	
76 SOU 1997:116 s 137. 
77 1996 års Haagkonvention har införlivats i svensk rätt genom lag (2012:318) om 1996 års 
Haagkonvention. 
78 Se Haagsekretariatets hemsida: https://www.hcch.net/en/instruments/conventions/full-text/?cid=70, 
senast besökt den 28 augusti 2016. 
79 Se artikel 1-4 i 1996 års Haagkonvention för dess tillämpningsområde.	
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års Haagkonvention även innehåller lagvalsregler.80 1996 års Haagkonvention tillämpas enligt 

artikel 2 på barn upp till 18 års ålder. 

1996 års Haagkonvention stadgar hur myndigheterna i de fördragsslutande staterna ska 

hantera fall av olovligt bortförande av barn. I likhet med 1980 års Haagkonvention definieras 

i artikel 1.2 ett bortförande som olovligt när det strider mot en vårdnadsrätt som verkligen 

utövades. Enligt artikel 7 behåller domstolarna i staten där barnet hade omedelbar hemvist 

före bortförandet sin behörighet tills barnet har fått hemvist i en annan stat. Barnet förvärvar 

nytt hemvist om detta godkänts av den som innehar en vårdnadsrätt. Barnet kan också 

förvärva nytt hemvist om det varit bosatt i den andra staten under ett år och den med 

vårdnadsrätt inte har agerat för att ett återlämnande av barnet ska komma till stånd. Barnet ska 

dessutom ha funnit sig till rätta i sin nya miljö. Tillämplig lag regleras i artikel 15. Där 

föreskrivs att myndigheterna i de fördragsslutande staterna som huvudregel ska tillämpa sin 

egen lag vid utövandet av sin behörighet i enlighet med konventionen. I artikel 15.3 stadgas 

att föräldraansvar som föreligger enligt lagen i den stat där barnet har hemvist består efter en 

ändring av hemvistet. När ett barn förvärvar nytt hemvist kan en person som inte redan har 

föräldraansvar erhålla det med stöd av den nya hemviststatens lag enligt artikel 15.4. 

Utövandet av föräldraansvaret ska enligt artikel 17 bestämmas av lagen i den stat där barnet 

har hemvist. När barnets hemvist förändras, förändras tillämplig lag med det. 

 I förhållande till 1980 års Haagkonvention stadgar artikel 50 i 1996 års Haagkonvention 

att den senare inte ska påverka tillämpningen av den förra. Det föreligger dock inget hinder 

mot att åberopa bestämmelser i 1996 års Haagkonvention för återförande av barn som 

olovligen bortförts eller för förordnade av umgängesrätt. Bryssel II-förordningen har enligt 

artikel 61 i Bryssel II-förordningen företräde framför 1996 års Haagkonvention när barnet har 

hemvist i en medlemsstat samt när en dom meddelad i en medlemsstat inom EU ska erkännas 

eller verkställas i en annan medlemsstat. En sådan dom ska erkännas och verkställas i en 

medlemsstat oavsett om barnet i fråga har hemvist i en icke-medlemsstat som är part i 

konventionen. Lagvalsreglerna i 1996 års Haagkonvention tillämpas dock enligt den rådande 

meningen inom EU-staterna på grund av avsaknad av lagvalsregler i Bryssel II-förordningen 

och 1980 års Haagkonvention.81 

																																																								
80 Se artikel 1.c i 1996 års Haagkonvention.  
81 N Lowe, The Applicable Laws Provisions of the 1996 Hague Convention on the Protection of 
Children and the Impact of the Convention on International Child Abduction, s 51 ff. 
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3.4 Europarådets rekommendationer  
Det ökade antalet konflikter som aktualiserar frågan om relocation med barn, det vill säga att 

en förälder lagligen får flytta med barnet mot den andra förälderns vilja, beror på principen 

om delat föräldraansvar i kombination med en högre skilsmässofrekvens och den ökade 

mobiliteten.82 I anledning av det har Europarådet nyligen utarbetat rekommendationer för att 

förebygga och lösa tvister om barnets boende, inkluderat relocation med barn. 

Rekommendationen består av 11 principer.83  Rekommendationen täcker både nationella och 

internationella situationer av relocation. Den inkluderar inte olovliga bortföranden under 1980 

års Haagkonvention eftersom rekommendationen har till syfte att förebygga sådana olovliga 

bortföranden.84 Att Europarådet har funnit ett behov av att utarbeta rekommendationer 

angående barnets boende är enligt min mening ett bevis på att denna fråga är att anse som 

viktig i en internationell kontext. Rekommendationen visar tydligt på att vår världs ständiga 

utveckling leder till ett behov av flexibla lösningar för barnets boende.  

Lieke Coenraad85 har utfört en studie, inkluderat 14 jurisdiktioner, med utgångspunkt i 

denna rekommendation. 86  Hälften av studiens länder hade redan vid studietillfället 

bestämmelser om internationell relocation. 87  De övriga av studiens länder behandlar 

relocation som kopplat till utövande av föräldraansvar och på så vis kan de tillämpa 

relocation-institutet ändå.88 Studien visar således att specifika bestämmelser som möjliggör 

relocation inte nödvändigtvis krävs för att kunna besluta om relocation.  

Princip 1 uppmanar medlemsstaterna i Europarådet att framför allt genom lagstiftning 

införa bestämmelser om relocation. Principen erlägger lagstiftaren den svåra uppgiften att 

balansera adekvat förutsebarhet och flexibilitet vid fall av relocation.89 Princip 4 tar upp vilka 

																																																								
82 L Coenraad, A European approach to child relocation issues, s 312 ff. 
83 Se Europarådets rekommendation ”CM/Rec(2015)4”, så kallad ”the Recommendation”. 
Rekommendationen inkluderar en förklarande memorandum ”Explanatory Memorandum CM(2015)5 
add1final.” Studien tog också del av material från Washington deklarationen om internationell familje-
relocation – från ett möte om internationell relocation organiserat av Haagkonferensen 2010. CEFL-
principerna låg också till grund för framtagningen av rekommendationen. 
84 L Coenraad, A European approach to child relocation issues, s 312 ff. 
85 Lieke Coenraad är professor i privaträtt och konfliktlösning vid Amsterdam universitet och domare i 
appellationsdomstolen i Amsterdam, Nederländerna.  
86 L Coenraad, A European approach to child relocation issues, s 312 ff. Länderna föremål för studien 
var: Bulgarien, Danmark, Tyskland, Frankrike, Irland, Nederländerna, Ryssland, Serbien, Slovenien, 
Spanien (inkluderat Katalonien) och Storbritannien (England och Wales, Nordirland och Skottland). 
87 Vilka var följande länder: Bulgarien, Katalonien (som har lagstiftningsbefogenhet på detta område), 
Storbritannien (England och Wales, Nordirland och Skottland), Danmark och Frankrike. 
88  Tyskland, Irland, Nederländerna, Ryssland, Serbien, Slovenien och Spanien exklusive Katalonien. 
89 L Coenraad, A European approach to child relocation issues, s 312 ff. 
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medel som kan användas av lagstiftaren för att motverka tvister om relocation. Ett exempel är 

bestämmelser som uppmanar föräldrar att diskutera och reflektera över hur en eventuell 

framtida flytt skulle kunna skötas. Enligt Coenraad kan punkten fylla ett visst syfte på så sätt 

att förutsebarheten ökar för föräldrarna om relocation skulle aktualiseras i ett senare skede. En 

sådan överenskommelse skulle även kunna fungera som vägledning för domstolen om den 

senare skulle behöva ta ställning till en ansökan av relocation av barnet.90 Princip 7 stadgar att 

ensidig relocation inte ska äga rum om inte samtycke från den andra föräldern eller ett 

domstolsbeslut finns. Detta gäller såvida inte nationell rätt föreskriver annat. Nämnas kan att 

länderna i Coenraads studie har en explicit eller implicit skyldighet för föräldern att informera 

den andra föräldern om en flytt.91 En sådan informationsskyldighet fyller en normativ roll och 

bidrar till klarhet för den förälder som önskar flytta gällande kraven för en ensidig flytt.92 

Princip 5 stadgar att staterna ska uppmana till överenskommelse mellan föräldrarna genom 

alternativ tvistelösning. Principen stadgar dock inte hur det ska ske. Alternativ tvistelösning är 

dessutom inte alltid lämpligt. Ett exempel på när alternativ tvistelösning inte bör användas är 

när det förekommer våld eller misstankar om våld i hemmet.93 Princip 6 stadgar rätten för en 

förälder att få ansökan om relocation prövat av domstol eller annan behörig myndighet. 

Prövningen ska vara barnfokuserad och barnets bästa ska vara avgörande. Detta innebär att en 

individuell prövning måste ske i varje enskilt fall. Princip 10 betonar att tidsaspekten för 

prövningen av relocation har en stor betydelse för processen i dess helhet. Dessa principer 

borde kunna användas som vägledning för tvister rörande relocation med barn för att skydda 

barnet och dess intressen.	94	

3.5 CEFL:s europeiska familjerättsprinciper  

3.5.1	CEFL	

År 2001 skapades kommissionen för europeisk familjerätt (CEFL).95 CEFL:s huvudsyfte är 

att skapa principer för den europeiska familjerätten.96 Genom att analysera och jämföra regler 

i de nationella rättsordningarna arbetas principerna fram. CEFL var ett akademiskt initiativ 

skapad av en grupp ledande rättsforskare inom europeisk familjerätt och internationell 

																																																								
90 L Coenraad, A European approach to child relocation issues, s 312 ff. 
91 L Coenraad, A European approach to child relocation issues, s 312 ff. 
92 L Coenraad, A European approach to child relocation issues, s 312 ff. 
93 L Coenraad, A European approach to child relocation issues, s 312 ff. 
94 L Coenraad, A European approach to child relocation issues, s 312 ff. 
95 Se CEFL:s hemsida: http://ceflonline.net/history/, senast besökt den 28 augusti 2016. 
96 Principerna finns tillgängliga i svensk översättning framtagen av Maarit Jänterä-Jareborg på 
följande länk: http://ceflonline.net/wp-content/uploads/Principles-PR-Swedish.pdf. 
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privaträtt.97 Dessa principer är inte bindande.98 På grund av principernas icke-bindande 

karaktär fungerar principerna som rekommendationer med syfte att fylla en vägledande 

funktion. Avsikten med dessa rekommendationer att harmonisera familjerätten i Europa samt 

underlätta för den fria rörligheten inom EU.99	Enligt gruppens ordförande professor Katarina 

Boele-Woelki – en av grundarna till kommissionen – inkluderas både internationellt 

privaträttsliga regler och materiella regler i skapandet av europeisk familjerätt. Familjerätten i 

västvärlden har genomgått stora förändringar de senaste decennierna och ländernas 

familjerättsliga reglering harmoniseras allt mer.100 EU:s internationella privaträtt bygger starkt 

på den växande synkronisering av materiell familjerätt som råder i medlemsstaterna.101 Enligt 

Boele-Woelki hade det inte gått att skapa ett regionalt samarbete på området utan detta 

närmande. Enligt Boele-Woelki samlever inte bara den materiella familjerätten och den 

internationella privaträtten utan de samarbetar även på det långsiktiga planet.102   

3.5.2	Principer	för	den	europeiska	familjerätten	

Principerna slår bland annat fast att barnets alltid ska komma i främsta rummet. Barnet ska ha 

rätt att höras i frågor som rör barnet om det är rimligt med tanke på barnets ålder och mognad, 

princip 3:6. Barnets intressen ska alltid skyddas vid intressekonflikt mellan barnets intressen 

och intressena hos en person med föräldraansvar enligt princip 3:7. Principen om föräldrars 

gemensamma föräldraansvar fastslås i princip 3:11. Föräldraansvaret påverkas inte av en 

separation mellan föräldrarna enligt princip 3:10. Föräldrar med gemensamt föräldraansvar 

ska fatta viktigare frågor rörande barnet gemensamt, princip 3:12. Princip 3:14 föreskriver att 

föräldrarna vid oenighet angående utövandet av föräldraansvar får vända sig till behörig 

myndighet. Myndigheten ska i första hand försöka hjälpa föräldrarna nå en 

samförståndslösning, och i andra hand avgöra frågan åt dem. Om endast en person har 

föräldraansvar utövas detta ensamt av den personen enligt princip 3:16. Princip 3:19 

föreskriver att det är personerna med föräldraansvar som är ansvariga att sörja för barnets 

utveckling och välfärd.  

Angående barnets boende regleras det i princip 3:20 att det i första hand är personerna med 

föräldraansvar som bor åtskilda som ska komma överens om var barnet ska bo. I princip 3:21 
																																																								
97 Se CEFL:s hemsida: http://ceflonline.net/history/. 
98 K Boele-Woelki, The European Agenda: an Overview of the Current Situation in the Field of 
Private International Law and Substantive Law, s 149 ff. 
99 Se preambeln till CEFL-principerna.  
100 M Jänterä-Jareborg, En harmoniserad familjerätt för Europa?, s 328 ff. 
101 M Jänterä-Jareborg, En harmoniserad familjerätt för Europa?, s 328 ff. 
102 K Boele-Woelki, The European Agenda: an Overview of the Current Situation in the Field of 
Private International Law and Substantive Law, s 149 ff.	
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stadgas en uttrycklig möjlighet för ena föräldern att flytta med barnet. Detta får ske i 

samförstånd med den andra föräldern eller genom ett domstolsbeslut. Enligt princip 3:25 ska 

barnet och föräldrarna ha en rätt till regelbundet umgänge. Umgänget innebär att barnet 

tillbringar en begränsad tid hos eller träffar den icke-boendeföräldern. Annan möjlig 

kommunikation ska även göras tillgänglig för att en god kontakt ska kunna upprätthållas.103 

Enligt princip 3:29 har varje förälder en rätt att erhålla information om barnets personliga 

situation. Alla beslut om föräldraansvar ska fattas av behörig administrativ eller judiciell 

myndighet enligt princip 3:35. Princip 3:36 föreskriver att alternativ tvistelösning ska finnas 

tillgänglig för alla tvister rörande föräldraansvar. 

CEFL beslutade att införa en särskild princip om relocation, princip 3:21 på grund av 

utvecklingen inom EU, med särskilt beaktande av den fria rörligheten.104 Principen lyder: 

 

Princip 3:21 Flyttning 

(1) När en person som har föräldraansvar önskar att ändra barnets boende inom eller utom 

landet skall han eller hon i förväg informera annan person som har föräldraansvar. 

(2) Om denne motsätter sig ändringen av barnets boende, får båda innehavarna av 

föräldraansvar vända sig till behörig myndighet för beslut. 

(3) Den behöriga myndigheten skall beakta omständigheter såsom: 

(a) barnets ålder och synpunkter; 

(b) barnets rätt att upprätthålla en personlig relation till en annan person med 

föräldraansvar; 

(c) förmågan och beredvilligheten hos de personer som delar föräldraansvaret att 

samarbeta 

med varandra; 

(d) deras personliga situation; 

(e) geografiska avstånd och tillgänglighet; 

(f) den fria rörligheten av personer. 

 

Principen gör ingen skillnad på flytt inom eller utom jurisdiktion utan tar sikte på flytt med 

barnet på ett generellt plan.105 Omständigheter som enligt princip 3:21 bör beaktas kan inte 

																																																								
103 K Boele-Woelki m fl, Principles of European Family Law Regarding Parental Responsibilities ,s 
176 ff.  
104 K Boele-Woelki m fl, Principles of European Family Law Regarding Parental Responsibilities, s 
141. 
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anses vara uttömmande.106 Principerna har till ändamål att underlätta den fria rörligheten, men 

princip 3:21 innebär en avvägning av barnets rätt till god och nära kontakt med sina 

vårdnadshavare och rätten för en förälder att utnyttja sin fria rörlighet om ett legitimt syfte 

finns.107  

4 Föräldraansvar enligt intern svensk rätt 

4.1 Föräldrabalken  
 

Enligt 6 kap 3 § 2 st FB fortsätter föräldrarnas gemensamma vårdnad efter en 

äktenskapsskillnad. Den gemensamma vårdnaden kan upplösas med stöd av 6 kap 5, 7 eller 8 

§§ FB. Domstolen får ex officio eller på yrkande av part besluta om ändring av vårdnaden, 6 

kap 5 § 3 st. Enligt samma lagrum ska domstolen vid beslut om vårdnad fästa särskild vikt vid 

föräldrarnas förmåga att samarbeta i frågor som rör barnet. Domstolen får inte besluta om 

gemensam vårdnad om båda vårdnadshavarna motsätter sig det. Det finns även en möjlighet 

för föräldrarna att avtala om vårdnaden enligt 6 kap 6 § FB. Ett sådant avtal måste vara 

skriftligt och godkännas av socialnämnden.  

En vårdnadshavare innehar både en rätt och en skyldighet att bestämma i frågor som rör 

barnets personliga angelägenheter, 6 kap 11 § FB. Bestämmelsen kompletteras av 6 kap 13 § 

FB som stadgar att vårdnadsplikten gäller båda vårdnadshavarna tillsammans vid gemensam 

vårdnad, dock med vissa inskränkningar. När en gemensam vårdnadsplikt föreligger kan ena 

vårdnadshavaren i vissa fall ensidigt besluta i frågor som rör barnet och som inte kan skjutas 

upp utan olägenhet, om den andra vårdnadshavaren är förhindrad att ta del i sådana beslut. 

Däremot får beslut av ingripande betydelse för barnets framtid, såsom beslut om skola eller 

bosättning, inte beslutas ensidigt av ena vårdnadshavaren, enligt 6 kap 13 § st 2 FB.  

En viktig fråga som uppkommer vid vårdnadshavares separation eller skilsmässa är var 

barnet ska bo. Enligt 6 kap 14 a § FB kan rätten besluta om med vem barnet ska vara bosatt 

om ena eller båda vårdnadshavarna ansöker om det. Däremot föreligger inget hinder för rätten 

att besluta om växelvist boende om barnets bästa kräver det.108 Ett beslut om växelvist boende 

ställer dock vissa krav på vårdnadshavarna, huvudsakligen gällande deras förmåga att 
																																																																																																																																																																													
105 K Boele-Woelki m fl, Principles of European Family Law Regarding Parental Responsibilities, s 
141. 
106 K Boele-Woelki m fl, Principles of European Family Law Regarding Parental Responsibilities, s 
141.	
107 C G Jeppesen de Boer, Parental relocation Free movement rights and joint parenting, s 81 f. 
108 Å Saldeen, Barn- och föräldrarätt, s 219 ff.  
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samarbeta och ta hänsyn till vad som är bäst för barnet i varje enskilt fall.109 6 kap 2 a § FB 

fastslår att barnets vilja ska beaktas i lämplig utsträckning utifrån barnets ålder och mognad. 6 

kap 14 a § 2 st FB stadgar en möjlighet för föräldrarna att avtala om barnets boende. Ett 

sådant avtal måste, som vid avtal om vårdnad, vara skriftligt och godkännas av 

socialnämnden.  

Om rätten eller föräldrarna själva beslutar om att barnet helt eller huvudsakligen ska vara 

bosatt hos ena vårdnadshavaren har barnet rätt till umgänge med den andra vårdnadshavaren 

enligt 6 kap 15 § FB. Rätten till umgänge är inte en absolut rättighet för en förälder, utan det 

är barnets intressen och behov som är avgörande. Umgänge kan bestå av att föräldern som 

inte bor med barnet träffar barnet vissa bestämda tidpunkter. Sådant umgänge kombineras 

ibland med annan kontakt till exempel per telefon, mail eller dylikt. I undantagsfall kan 

umgänge endast bestå av kontakt per telefon, via mail eller liknande. 110  Denna 

undantagslösning kan till exempel användas om föräldrarna bor långt ifrån varandra eller om 

ena föräldern har en inskränkt rörelsefrihet.111 Barnets bästa styr hur umgänget utformas och 

varierar från fall till fall. Föräldrarna har ett gemensamt ansvar att få till stånd ett fungerande 

umgänge mellan barnet och den icke-boendeföräldern. Rätten kan besluta om umgänge 

mellan barnet och barnets icke-boendeförälder på ansökan av föräldern eller socialnämnden. 

Detta gäller oavsett om föräldern har del i vårdnaden eller inte. Det stadgas i 6 kap 15 b § FB 

att kostnader som uppstår i samband med utövande av umgänge fördelas mellan föräldrarna 

efter vad som är skäligt med hänsyn till föräldrarnas ekonomiska situation och andra 

omständigheter.  

Rätten har det yttersta ansvaret att se till att frågor om vårdnad, boende och umgänge för 

barnet utreds tillfredsställande, 6 kap 19 § FB. Domstolen kan höra barnet i frågor om 

vårdnad, boende och umgänge om det föreligger särskilda skäl och det är uppenbart att barnet 

inte tar skada av det. Barn under 12 år torde ytterst sällan höras inför rätten.112 Enligt 6 kap 19 

§ 4 st FB kan barnet också få sin röst hörd genom socialnämnden. Socialnämnden ska försöka 

klarlägga barnets inställning om detta inte är olämpligt.113 Rätten får enligt 6 kap 18 a § FB 

uppdra åt medlare att försöka nå en samförståndslösning mellan föräldrarna. En sådan lösning 

ska vara förenlig med barnets bästa.  

																																																								
109 Å Saldeen, Barn- och föräldrarätt, s 238 ff.  
110 Å Saldeen, Barn- och föräldrarätt, s 240 ff.  
111 Å Saldeen, Barn- och föräldrarätt, s 240 ff. 
112 Å Saldeen, Barn- och föräldrarätt, s 205 ff. 
113 Å Saldeen, Barn- och föräldrarätt, s 210.  
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4.2	Gemensam	vårdnad	som	huvudregel	i	svensk	rätt		

År 2007 förelåg gemensam vårdnad för 94 % av barnen efter en skilsmässa.114 Statistiken 

visar att ensam vårdnad tilldelas i mycket få fall. I 17 % av fallen bor barnet hos båda 

föräldrarna. 115  Reglerna rörande vårdnad, boende och umgänge har varit föremål för 

kontinuerlig reform under de senaste decennierna. Ett av huvudmålen med förändringarna av 

reglerna har varit att underlätta för föräldrar att också efter en separation ha gemensam 

vårdnad om sina barn. Ett gemensamt vårdnadsansvar har antagits typiskt sett vara till barnets 

bästa.116 Gemensam vårdnad har också antagits underlätta möjligheten för föräldrarna att 

komma överens. Detta på grund av att ena föräldern är mer benägen att acceptera att 

boendeföräldern beslutar i vardagliga frågor så länge ett rättsligt vårdnadsansvar åligger båda 

föräldrarna gemensamt.117 Svensk rätt överlämnar ett stort utrymme åt föräldrar som har 

gemensam vårdnad att i samråd besluta om frågor som rör deras barn.118 Genom normen om 

gemensam vårdnad förutsätter i princip lagstiftaren att föräldrarna kan komma överens i alla 

relevanta frågor. Det kan diskuteras om detta är förankrat i verkligheten.119 Enligt förarbetena 

till 2006 års ändringar i FB förutsätts att föräldrarna har ett någorlunda konfliktfritt samarbete 

för att de ska tilldelas gemensam vårdnad.120 Enligt förarbetena bör inte gemensam vårdnad 

användas som ett medel för att få föräldrar att samarbeta i de fall föräldrarna saknar viljan och 

förmågan att samarbeta. Det föreligger då en risk för att föräldrarnas konflikt tar för stort 

utrymme i perspektiv till barnets bästa. 121  De måste i vart fall kunna hantera sina 

meningsskiljaktigheter på ett sätt som inte drabbar barnet.122  

Eftersom båda föräldrarnas samtycke krävs kan de anses inneha en form av vetorätt 

gentemot varandra i frågor av större betydelse rörande barnet.123 Föräldrar som separerat har i 

många fall motstridiga intressen sinsemellan, och ibland även olika målsättningar för 

barnet.124 Ett exempel är att ena föräldern vill flytta på grund av jobb medan den andra vill bo 

kvar på grund av familj eller liknande. Det kan i dylika situationer vara svårt att komma 

överens om hur föräldraansvaret ska utövas. Det kan således uppstå problem när föräldrarna i 

																																																								
114 K Boele-Woelki, Principles of European Family Law Regarding Parental Reponsibility, s 22 ff. 
115 K Boele-Woelki, Principles of European Family Law Regarding Parental Reponsibility, s 22 ff. 
116 A Singer, Barnets bästa: om barns rättsliga ställning i familj och samhälle, s 116. 
117 A Singer, Barnets bästa: om barns rättsliga ställning i familj och samhälle, s 117. 
118 Se redovisningen under avsnitt 4.1. 
119 E Ryrstedt, Kravet på konsenus – till barnets bästa?, s 340. 
120	Prop 2005/06:99 s 51.	
121 Prop 2005/06:99 s 51. 
122 Prop 2005/06:99 s 51. 
123 J Schiratzki, Barnrättens grunder, s 103. 
124 J Schiratzki, Barnrättens grunder, s 103 ff.  
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samråd ska besluta i frågor rörande boende och umgänge. Det kan inte uteslutas att en 

förälder ibland agerar utan att samråda med den andra vårdnadshavaren, trots att detta inte är 

tillåtet enligt lag.125 

Professor Eva Ryrstedt 126  utförde en komparativ undersökning angående sex olika 

rättsordningarnas syn på konsensus i gemensam vårdnad. 127  Av Ryrstedts komparativa 

undersökning framkom att den svenska lagstiftaren har en stark tilltro till föräldrarnas 

samarbetsförmåga. Denna tilltro återspeglas inte i många andra rättsordningar. 128  I till 

exempel Danmark krävs att föräldrarna kan samarbeta för att gemensam vårdnad ska tilldelas 

dem, medan det i England finns tvistelösning i stor utsträckning.129 Rätten har i dessa fall 

bredare behörighet att fatta beslut i frågor som rör vårdnad, boende och umgänge med barnet, 

vilket öppnar för fler flexibla lösningar.130  

4.3	Den	svenska	tvistelösningsmodellen	vid	vårdnadstvister	

När möjligheten för domstolar att tilldela föräldrar gemensam vårdnad mot den ena förälderns 

vilja år 1998 infördes i svensk lagstiftning uppkom ett behov av tvistelösning i de fall konflikt 

skulle uppstå.131 Den svenska tvistelösningsmodellen är dock begränsad. Domstolen kan 

endast aktualiseras som ett substitut i frågor som rör vårdnad, boende och umgänge. 

Lagstiftaren har dessutom föreskrivit vissa begränsningar som rättstillämparen har att förhålla 

sig till i dessa frågor.132 Gällande vårdnadsfrågor måste exempelvis domstolen besluta om 

ensam vårdnad när båda föräldrarna motsätter sig gemensam vårdnad.133 När rätten ska 

besluta om boende eller umgänge måste den förutsätta att föräldrarna kan samarbeta i viss 

mån för att gemensam vårdnad ska fungera i praktiken.134  

Antalet vårdnadsrelaterade tvister har på senare år ökat, vilket ställer högre krav på 

samhällets hantering av de konflikter som ligger bakom tvistemålen.135 

																																																								
125 E Ryrstedt, Kravet på konsenus – till barnets bästa?, s 340. 
126 Eva Ryrstedt är professor i civilrätt vid Lunds universitet.  
127 E Ryrstedt, Konsensus — Förutsättning eller belastning för ett gemensamt föräldraansvar. De 
länder som ingick i undersökningen var följande: Sverige, Australien, England, Tyskland, Finland, 
Danmark och Norge. 
128 E Ryrstedt, Kravet på konsenus – till barnets bästa?, s 340 ff. 
129 E Ryrstedt, Kravet på konsenus – till barnets bästa?, s 340 ff. 
130 E Ryrstedt, Kravet på konsenus – till barnets bästa?, s 340 ff. 
131 A Singer, Barnets bästa: om barns rättsliga ställning i familj och samhälle, s 132. 
132 A Singer, Barnets bästa: om barns rättsliga ställning i familj och samhälle, s 131. 
133 Se avsnitt 4.1. 
134 Prop 2005/06:99 s 51. 
135 A Singer, Barnets bästa: om barns rättsliga ställning i familj och samhälle, s 115. 
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4.4	Barnets	bästa	i	vårdnadstvister	

Vårdnadsfrågor ska lösas med principen om barnets bästa som avgörande faktor. Barnets 

bästa kan inte ges någon närmare definition utan det är det enskilda barnets behov och 

intressen som ska tillgodoses. Innehållet ges därför i det enskilda fallet.136 Fastställandet av 

barnets bästa ska ske genom en objektiv aspekt, det vill säga genom vetenskapliga studier och 

beprövad erfarenhet, samt genom en subjektiv aspekt, nämligen vad barnet själv ger uttryck 

för att vilja.137 Vid motstridigheter mellan vad som objektivt uppfattas som barnets bästa och 

barnets vilja måste en avvägning göra. Det är dock viktigt att väga in perspektivet om barnet 

som rättighetssubjekt i denna avvägning.138 Singer konstaterar också att barnets vilja alltför 

ofta hamnar i skuggan av den objektiva bedömningen av vad som är barnets bästa.139 

Domstolen tolkar vanligtvis innebörden av barnets bästa i vårdnadsmål i enlighet med de 

grundläggande presumtionerna; att vårdnaden ska vara gemensam och att barnet har ett behov 

av nära och god kontakt med båda sina föräldrar.140 

4.5 Barnets boende efter en separation  
Huvudregeln i svensk rätt är att föräldrar har gemensam vårdnad efter en separation.141 I NJA 

2007 s 382 fastslås att gemensam vårdnad förutsätter att föräldrarnas konflikt inte är så 

djupgående att gemensam vårdnad är oförenlig med barnets bästa, det vill säga att det 

föreligger en realistisk möjlighet för föräldrarna att samarbeta och lösa frågor som rör barnet 

utan att regelbundet inhämta extern hjälp. Av rättspraxis kan utläsas att gemensam vårdnad 

aktualiseras i majoriteten av fallen och att kravet på djupgående konflikt således tolkas 

restriktivt.142 En rådande uppfattning är att det inte är förenligt med barnets bästa att besluta 

om gemensam vårdnad när båda föräldrarna motsätter sig det.143 Lagstiftaren har beslutat att 

rättstillämparen inte får tilldela föräldrarna gemensam vårdnad i dessa fall.144 Domstolen 

måste i dylika fall tilldela ena föräldern ensam vårdnad.145 Om en förälder har ensam vårdnad 

om barnet har denne en ensidig rätt att besluta i viktiga frågor som rör barnet, till exempel var 

																																																								
136 Å Saldeen, Barn- och föräldrarätt, s 229. 
137 SOU 1997:116 s 34. 
138 A Singer, Barnets bästa: om barns rättsliga ställning i familj och samhälle, s 36. 
139 A Singer, Barnets bästa: om barns rättsliga ställning i familj och samhälle, s 41. 
140 J Schiratzki, Barnrättens grunder, s 115. 
141 Se avsnitt 4.1. 
142 Se exempelvis NJA 1999 s 451 och NJA 1992 s 93. 
143 Prop 2005/06:99 s 49 ff. 
144 Prop 2005/06:99 s 49 ff. 
145 Prop 2005/06:99 s 49 ff. 
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barnet ska bo.146 Domstolen måste göra två olika prövningar beroende på om vårdanden 

tilldelas ena eller båda föräldrarna.147 Vid gemensam vårdnad kan domstolen behöva besluta 

om var barnet ska bo om föräldrarna inte kan komma överens i frågan. Frågan om boende 

behandlas då av domstolen separat från frågan om vårdnad. Vid ensam vårdnad beslutar den 

ensamma vårdnadshavaren om alla frågor rörande barnet, inkluderat boendefrågan. 

Domstolen måste därför beakta boendefrågan redan vid bedömningen av vem som ska 

tilldelas ensam vårdnad. 148  Av rättspraxis framgår dock att domstolen för liknande 

resonemang vid beslut om vem av föräldrarna som ska tilldelas ensam vårdnad som vid beslut 

om vem av föräldrarna som ska vara boendeförälder.149 Kontinuitetsprincipen har fått ett 

starkt genomslag vid båda dessa bedömningar. 150  Principen om kontinuitet innebär att 

domstolarna ofta undviker att flytta ett barn från dess invanda miljö. Avsikten är att tillgodose 

barnets behov av stabilitet och kontinuitet och bygger på tanken att en förflyttning av barnet 

till en ny och kanske obekant miljö kan vara skadlig. I praxis kan man se hur denna 

målsättning ofta kommer att vägas mot barnets behov av nära och god kontakt med båda 

föräldrarna.151 

4.5.1	Fråga	om	barnets	boende	vid	gemensam	vårdnad	–	vägledning	i	svensk	rättspraxis	

När domstolen beslutar om gemensam vårdnad måste den ta ställning till var barnet ska vara 

bosatt när föräldrarna inte själva kan besluta om detta. Att besluta om barnets boende är i 

många fall en svår uppgift för domstolen. Denna uppgift kompliceras ytterligare när ena 

föräldern planerar att flytta med barnet till en annan ort eller ett annat land. Domstolen synes i 

dessa fall gynna den föräldern som inte har för avsikt att flytta.  

Göteborgs tingsrätt152 prövade nyligen ett mål där föräldrarna hade gemensam vårdnad om 

sin dotter. Till en början var båda föräldrarna bosatta i Göteborg och dottern bodde hos dem 

växelvis. När fadern var utomlands flyttade modern med dottern till Malmö utan faderns 

samtycke. Av uppgifter som framkommit i domstolen verkade dottern ha trivts bra i såväl 

Malmö som Göteborg. Fadern väckte talan vid domstol om att dottern skulle vara bosatt hos 

honom. Modern yrkade på att dottern skulle fortsätta bo hos henne i Malmö. Domstolen 

konstaterade inledningsvis att ingen av föräldrarna verkade vara olämplig som boende-

																																																								
146 Å Saldeen, Barn- och föräldrarätt, s 210 ff.		
147 A Singer, Barnets bästa: om barns rättsliga ställning i familj och samhälle, s 120 ff.	
148 A Singer, Barnets bästa: om barns rättsliga ställning i familj och samhälle, s 120 ff. 
149	A Singer, Barnets bästa: om barns rättsliga ställning i familj och samhälle, s 125.	
150 A Singer, Barnets bästa: om barns rättsliga ställning i familj och samhälle, s 120 ff.	
151 A Singer, Barnets bästa: om barns rättsliga ställning i familj och samhälle, s 125. 
152 Göteborgs tingsrätt, mål nr 1379-14, dom 2015-03-25. 
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förälder. Domstolen var dock tvungen att avgöra frågan om boende då föräldrarna bodde i 

olika städer och inte kunde komma överens i frågan. Enligt utredningen som gjordes av 

familjerätten hade dottern uttryckt en vilja om att bo mer hos modern, men att hon önskade att 

hennes föräldrar bodde i samma stad så att hon kunde fortsätta bo hos båda föräldrarna. 

Domstolen konstaterade att domstolar allmänt sett bör vara försiktiga med att flytta ett barn 

från dess invanda miljö eftersom det ofta skadar barnet att flyttas till en främmande miljö. 

Enligt domstolen krävdes således starka skäl för att en permanent flytt av barnet till Malmö 

skulle komma till stånd. Barnet hade endast bott ett par månader i Malmö medan det bott i 

Göteborg hela sin uppväxt. Domstolens sammanvägda bedömning resulterade i att barnet 

skulle bo kvar i Göteborg hos fadern. Detta grundades på två anledningar: dels på grund av att 

det saknades starka skäl för att flytta på barnet, dels på grund av att fadern ansågs kunna 

tillgodose dotterns behov av kontakt med båda föräldrarna på ett bättre sätt än modern.  

Ett mål som prövades av Nacka tingsrätt153 år 2015 har många likheter med målet i 

Stockholms tingsrätt som behandlas i inledningen av denna uppsats.154 I målet i Nacka 

tingsrätt hade föräldrarna gemensam vårdnad om sina barn. Modern hade fått ett 

jobberbjudande i Danmark och ville på grund av detta flytta dit tillsammans med barnen. 

Fadern motsatte sig detta. Båda parterna i målet ansökte om ensam vårdnad, de motsatte sig 

dock inte gemensam vårdnad. Tingsrätten kom fram till att det inte förelåg skäl att tilldela 

endera av parterna ensam vårdnad utan att gemensam vårdnad låg i linje med barnets bästa. 

Nästa fråga för bedömning blev således var barnen skulle bo. Tingsrätten framhöll att det 

krävs starka skäl för att frångå principen om kontinuitet. Ett sådant skäl skulle kunna vara att 

fadern var diagnostiserad bipolär och på grund av detta inte kunde ta hand om barnen. 

Tingsrätten gjorde dock bedömningen att fadern var kapabel till att ta hand om barnen på ett 

tillfredsställande sätt trots sin diagnos. På grund av att fadern ansågs vara en lämplig 

boendeförälder och att modern uppgivit att hon skulle flytta till Danmark beslutade tingsrätten 

att barnen skulle vara bosatta hos fadern. Kontinuitetsprincipen vägde starkast i detta fall. 

Tingsrätten påpekade att ändrade förhållanden, till exempel att modern valde att inte flytta till 

Danmark, borde ge upphov till att en ny överenskommelse kommer till stånd i enlighet med 

barnets bästa. I hovrätten155 kom parterna själva fram till en samförståndslösning som innebar 

att barnen skulle bo varannan vecka hos föräldrarna och att de skulle vara folkbokförda hos 

																																																								
153 Nacka tingsrätt, mål nr T 7396-13, dom 2015-02-09. 
154 Se kapitel 1. 
155 Svea hovrätt, mål nr 2172-15, dom 2015-09-18. 
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modern. Detta kan vara en indikation på att det finns utrymme för samförståndslösningar om 

ett mer flexibelt system finns att tillgå gällande vårdnad och boende. 

Ett vårdnadsmål156 som efter överklagande blev föremål för prövning i hovrätten för Skåne 

och Blekinge handlade dels om prövning av ensam vårdnad, dels om var barnet skulle vara 

bosatt. Domstolen prövade inledningsvis om det förelåg skäl för att tilldela modern ensam 

vårdnad om sonen. Först utredde domstolen om det förelåg en risk för barnet att utsättas för 

brottslighet hos fadern. Detta besvarades nekande. Därefter prövades om föräldrarnas 

samarbetssvårigheter var av sådan djup karaktär att ensam vårdnad skulle vara mest förenligt 

med barnets bästa. Hovrätten konstaterade att föräldrarnas konflikt inte verkade vara av sådan 

karaktär att det var omöjligt för dem att samarbeta. Enligt hovrätten saknades således skäl för 

att tilldela modern ensam vårdnad och beslutade därför om gemensam vårdnad. Hovrätten var 

med anledning av detta tvungen att besluta om var barnet skulle bo eftersom att föräldrarna 

inte kunde nå en lösning i samförstånd. Domstolen uppmärksammade att fadern verkade vara 

mer mottaglig för att tillgodose sonens behov av nära och god kontakt med båda föräldrarna. 

Däremot hade sonen varit bosatt hos modern under en längre period. På grund av hans unga 

ålder på tre år och hans sena utveckling ansåg hovrätten att han inte borde slitas upp ur sin 

invanda miljö. Kontinuitet vägde således tyngre än utsikterna för god kontakt med båda 

föräldrarna.  

Av rättsfallen kan slutsatsen dras att domstolarna lägger stor vikt vid kontinuitetsprincipen 

och att det krävs mycket starka skäl för att frångå den.  

4.5.2	Fråga	om	barnets	boende	vid	ensam	vårdnad	–	vägledning	i	svensk	rättspraxis	

Vid tilldelning av ensam vårdnad måste domstolen göra en liknande bedömning av barnets 

bästa som vid bedömningen av var barnet ska vara bosatt när föräldrarna har gemensam 

vårdnad. 157  Denna bedömning sker dock i ett tidigare skede, nämligen redan vid 

vårdnadsbedömningen. Domstolen har lagt stor vikt vid kontinuitetsprincipen även vid 

bedömningen av vem som ska tilldelas ensam vårdnad. När en förälder tilldelas ensam 

vårdnad erhåller denne en ensidig rätt att besluta i frågor som rör barnet, såsom barnets 

boendeort. Detta måste domstolen beakta vid tilldelning av ensam vårdnad.  

Omständigheterna i en vårdnadstvist inför hovrätten för Västra Sverige158 i början av 2015 

var sådana att båda föräldrarna motsatte sig gemensam vårdnad om sin son. Domstolen var 

således tvungen att besluta om att tilldela ena föräldern ensam vårdnad. Sonen hade varit 
																																																								
156 Hovrätten över Skåne och Blekinge, mål nr T 2157-14, dom 2015-03-24.	
157 A Singer, Barnrättens grunder: om barns rättsliga ställning i familj och samhälle, s 115. 
158 Hovrätten för västra Sverige, mål nr T 3301-14, dom 2015-02-23.	
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bosatt med fadern alltsedan föräldrarna separerade. Det fanns indikationer om våld i något 

olika grad i båda hemmen. Detta gjorde bedömningen mer problematisk. Domstolen fastslog 

initialt att principen om kontinuitet är stark men att principen måste vägas mot övriga 

omständigheter i det enskilda fallet. För att ett barn ska flyttas från en välfungerande miljö bör 

det enligt domstolen krävas att alternativet leder till en förbättrad situation för barnet. 

Domstolen konstaterade att barnets risk att fara illa på grund av en vuxen persons våldsamma 

beteende inte är lägre hos modern än hos fadern. Domstolen gick sedan vidare med att utreda 

vem av föräldrarna som bäst tillgodoser sonens behov av god kontakt med båda föräldrarna. 

Enligt domstolen förelåg en risk för att moderns insyn i barnets situation skulle inskränkas 

och att barnet kunde komma att olovligen kvarhållas hos fadern om fadern tilldelades 

vårdnaden. Däremot framhöll domstolen att en mycket stor risk för att faderns insyn skulle 

inskränkas om modern erhöll ensam vårdnad. Tillräckliga skäl för att frångå 

kontinuitetsprincipen förelåg därför inte. Fadern erhöll på grund av det anförda ensam 

vårdnad.   

4.5.3	Principerna	om	kontinuitet	och	god	kontakt	med	båda	föräldrarna	

Professor Anna Singer159 ifrågasätter om det i vissa fall finns en grund för de antaganden om 

barns behov som görs i samband med beslut rörande barn. Sådana antaganden gäller ofta 

barnets behov av kontinuitet och behov av kontakt med båda föräldrarna. 160  Singer 

konstaterar att det är odiskutabelt att barnet har ett behov av en nära och god kontakt med 

båda föräldrarna men att det i vissa fall har lagts för stor vikt vid denna princip vid tilldelning 

av vårdnaden. Andra viktiga omständigheter har hamnat i skymundan till förmån för denna 

princip.161 Ett exempel är ett mål som var föremål för prövning i Svea hovrätt162 där 

vårdnaden om barnet flyttades över från modern till fadern trots att barnet bott hos modern 

och endast sporadiskt träffat fadern under flera år. Anledningen till överflyttning av vårdnad 

var att modern saboterat umgänget mellan barnet och fadern. I detta fall vägde således 

principen om god kontakt med båda föräldrarna tungt.  

I många fall ges dock kontinuitetsprincipen företräde framför en god kontakt med båda 

föräldrarna. I NJA 1998 s 675 bedömdes fadern tillgodose barnet behov av god kontakt med 

båda föräldrarna i större grad än modern. Domstolen ansåg dock att det skulle vara en för stor 

förändring för barnet att flyttas ifrån modern. Slutsatsen blev att modern alltjämt behöll den 

																																																								
159 Anna Singer är professor i civilrätt, särskilt familjerätt, vid Uppsala universitet. 
160 A Singer, Barnets bästa: om barns rättsliga ställning i familj och samhälle, s 35. 
161 A Singer, Barnets bästa: om barns rättsliga ställning i familj och samhälle, s 120. 
162 Svea hovrätt, T 193/98, dom 1999-02-04. 
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ensamma vårdnaden om barnet. I ytterligare ett fall prövat i högsta domstolen, NJA 1986 s 

338, hade modern fört barnet till Ungern när hon hade erhållit ensam vårdnad intermistiskt. 

Fadern hade endast fått träffa dottern i ringa mån och tillsammans med andra. På grund av att 

barnet funnit sig till rätta i Ungern där det bott i två år kom domstolen fram till att modern 

borde tilldelas vårdnaden trots faderns begränsade rätt till umgänge.  

Enligt min mening bör kontinuitet som huvudregel ligga i barnets intresse. Ett alltför stort 

hänsynstagande till kontinuitetsprincipen kan dock innebära att en förälder som konsekvent 

försvårar barnets umgänge med den andra föräldern gynnas om barnet bott hos denne under 

en längre period.163 Hänsynen till kontinuitet innebär i sådana fall att barnets möjligheter till 

en god kontakt med båda sina föräldrar begränsas på ett negativt sätt.164 Denna välrotade 

princip om kontinuitet synes även avskräcka domstolarna från att överlåta boendet på 

föräldern med avsikt att flytta.165 Enligt min mening är det problematiskt att domstolarna 

schematiskt ger kontinuitetsprincipen sådan tyngd. Detta kan nämligen leda till att en flytt inte 

äger rum i ett fall där en flytt av barnet skulle vara motiverat utifrån barnets bästa.   

När domstolen tilldelar ena föräldern ensam vårdnad inskränks den andra förälderns 

vårdnadsrätt totalt.166 Detta är således ett ingripande beslut som kräver stor noggrannhet och 

viktiga överväganden. Jag menar att en presumtion som principen om kontinuitet väger tungt i 

ett sådant fall kan undergräva barnets intressen i det enskilda fallet. Ett sådant intresse kan 

vara god och nära kontakt med den andra föräldern. Ett intresse som också ska väga tungt vid 

bedömning av vårdnadstvister.167 Jag anser att kontinuitet bör vara en faktor av stort värde, 

men det kan finnas ytterligare faktorer av större eller likvärdig betydelse i det enskilda fallet.  

I praxis kan man se att domstolarna ibland använder principerna om kontinuitet och god 

kontakt med båda föräldrarna som generella presumtioner för vad som är barnets bästa.168 En 

sådan tillämpning innebär att det finns en risk för att man bortser från viktiga aspekter i det 

enskilda fallet. 169  Principen om barnets bästa är ett odefinierat begrepp. Begreppet är 

beroende av det enskilda barnets behov och dennes specifika situation.170 Jag anser att det är 

																																																								
163 Se t ex NJA 1998 s 675 och mål från Hovrätten över Skåne och Blekinge, mål nr T 2157-14, dom 
2015-03-24. 
164 A Singer, Barnets bästa: om barns rättsliga ställning i familj och samhälle, s 125. 
165 Se redovisningen under avsnitt 4.5.1 och 4.5.2.  
166 P Boshier & J Wademan, The Strengths and Weaknesses of the Hague Abduction Convention: A 
New Zealand Perspective, s 6 f.  
167 A Singer, Barnets bästa: om barns rättsliga ställning i familj och samhälle, s 120. 
168 Å Saldeen, Barn- och föräldrarätt, s 229. 
169 A Singer, Barnets bästa: om barns rättsliga ställning i familj och samhälle, s 126. 
170 M Lindqvist, Olovligt bortförande av barn inom EU, s 44. 
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riskfyllt att bli för statisk i bedömningen genom att följa presumtioner om barnets bästa 

eftersom det kan leda till att barnets bästa inte tillgodoses i det enskilda fallet.  

4.6	Relocation	och	svensk	rätt		

Enligt svensk gällande rätt kan en förälder endast flytta med sitt barn om den andra föräldern 

samtycker till flytt eller om föräldern har ensam vårdnad om barnet. 171  I Sverige är 

huvudregeln att föräldrar har gemensam vårdnad om sitt barn. Ensam vårdnad tilldelas sällan 

den ena föräldern.172 I realiteten innebär detta att möjligheten till relocation med barn enligt 

svensk rätt är mycket begränsad när ett samtycke från den andra föräldern inte finns. Jag anser 

att det är problematiskt att en förälder måste ansöka om ensam vårdnad för att kunna flytta 

med sitt barn när föräldrarna inte kan nå en samförståndslösning. Ensam vårdnad innebär 

nämligen att den andra förälderns bestämmanderätt inskränks fullt ut.173 Enligt mig vore det 

således önskvärt att i svensk rätt tillåta ena föräldern att flytta med sitt barn mot den andra 

förälderns vilja. Föräldrarna kan i dylika fall fortsättningsvis ha gemensam vårdnad om 

barnet. På så vis behåller föräldern som inte flyttar ett rättligt föräldraansvar och en 

bestämmanderätt över barnet.174 Det saknas idag en sådan möjlighet enligt svensk rätt.175  

5 En blick utåt  

5.1 Allmänt 

Det finns inget bindande internationellt instrument som uttryckligen behandlar möjligheten 

till relocation.176 Däremot ingår relocation i begreppet föräldraansvar och faller således under 

både Bryssel II-förordningen och 1996 års Haagkonvention.177 Som tidigare redovisats har 

också Europarådet utarbetat rekommendationer som bland annat omfattar möjligheten till 

relocation.178 Dessutom har CEFL tagit fram principer som inkluderar en möjlighet till 

relocation.179 Ämnet är således aktuellt inom den internationella sfären.  

																																																								
171  Se t ex Stockholms tingsrätt, mål nr 2024-10, dom 2010-10-07. 
172 Se avsnitt 4.1 
173 P Boshier & J Wademan, The Strengths and Weaknesses of the Hague Abduction Convention: A 
New Zealand Perspective, s 6 f. 
174 Se avsnitt 4.1 för redovisning av vad gemensam vårdnad innebär. 
175 K Boele-Woelki m fl, Principles of European Family Law Regarding Parental Responsibilities, s 
139 f.  
176 K Boele-Woelki m fl, Principles of European Family Law Regarding Parental Responsibilities, s 
139 f. 
177 Se avsnitt 2.3 och 3.3. 
178 Se avsnitt 3.4. 
179 Se avsnitt 3.5. 
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Möjligheten att flytta med sitt barn varierar mellan olika länder.180 I vissa länder kan en 

boendeförälder flytta med barnet inom landet utan den andra förälderns samtycke.181 I andra 

länder krävs att båda föräldrarna samtycker för att en flytt lagligen ska kunna äga rum. 182 I de 

fall föräldrarna inte kan komma överens i frågan kan domstolen enligt vissa rättsordningar 

besluta om relocation, medan det i andra rättsordningar krävs att föräldern tilldelas ensam 

vårdnad eller liknande för att kunna flytta med barnet på lagligt vis.183 Möjligheten att 

lagligen flytta med sitt barn mot den andra vårdnadshavarens samtycke finns i ett flertal 

länder.184 Denna möjlighet har framför allt vuxit fram i stater med ett common law-system, 

till exempel USA och England.185 Trenden sprider sig dock genom Europa och alltfler länder 

anammar detta institut.186  

5.2 England 

5.2.1	Allmänt	

Enligt engelsk rätt erhåller föräldrar som är gifta per automatik föräldraansvar, så kallat 

”parental responsibility”187 för barnet.188 Om föräldrarna är ogifta när barnet föds erhåller 

modern föräldraansvar. Fadern måste dock registreras som far till barnet på barnets 

födelsebevis för att erhålla föräldraansvar. Om fadern inte registreras måste han antingen ingå 

ett föräldraansvarsavtal med modern eller erhålla ett beslut om faderskap från domstol.189 

Föräldraansvaret utövas som huvudregel gemensamt även efter en separation.190 

Om en förälder har för avsikt att flytta med barnet inom Storbritannien tillämpas engelsk 

lag, ”the Children Act 1989”191. I engelsk rätt har en talan om relocation väckts med stöd av 

Section 13 om det finns en ”residence order”, det vill säga ett beslut som reglerar upplägget 

																																																								
180 T ex Tyskland, Frankrike, Spanien, England, Bulgarien och Nederländerna. 
181 K Boele-Woelki, Principles of European Family Law Regarding Parental Responsibilities, s 139 ff. 
Detta är fallet i t ex England och Wales. 
182 K Boele-Woelki, Principles of European Family Law Regarding Parental Responsibilities, s 139 ff. 
Till exempel Sverige, Frankrike och Tyskland. 
183 K Boele-Woelki, Principles of European Family Law Regarding Parental Responsibilities, s 139 ff.  
184 K Boele-Woelki, Principles of European Family Law Regarding Parental Responsibilities, s 139 ff 
185 Se t ex J D Morley & J H Maguire, International Relocation of Children: American and English 
Approches, s 77 ff. 
186 Till exempel Storbritannien, Bulgarien, Frankrike, Tyskland, Spanien, Nederländerna och Irland. 
187 Begreppet ”parental responsibility” definieras i Section 3 (1) the Children Act 1989 som ” all the 
rights, duties, powers, responsibilities and authorities which by law a parent of a child has in relation 
to the child and the child’s property.”. 
188 Section 3 i the Children Act 1989. 
189 Section 4 i the Children Act 1989. 
190 Section 4 i the Children Act 1989. 
191 The Children Act 1989, 1989 Chapter 41, 16 november 1989. 
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för barnets boende. I övriga fall väcks en sådan talan med stöd av Section 8 av the Children 

Act 1989. Sådana ansökningar prövas med utgångspunkt i principen om barnets bästa i 

Section 1 (1). Den förälder som önskar flytta permanent med barnet utanför jurisdiktionen 

måste ansöka om ”right to leave” hos domstol enligt Section 13(1)(b).  

En förälder som är ”the primary caretaker”, det vill säga föräldern med det primära 

ansvaret för den dagliga omvårdnaden av barnet,  har fram till nyligen kunnat flytta inom 

Storbritannien utan ett domstolsbeslut. Denna praxis har dock kommit att förändras så att en 

prövning liknande den vid flytt utanför jurisdiktionen numera görs. 192 I målet Re C193 

fastslogs att det avgörande numera är principen om barnets bästa för såväl flytt inom som 

utanför jurisdiktionen. Båda föräldrarnas intressen ska dock vägas in i bedömningen.194 Enligt 

Section 8 kan domstolen utfärda en ”residence order”. Med ett sådant beslut kan 

boendeföräldern föra barnet utanför Storbritannien under en period om en månad i taget.195 

Om däremot en förälder i Storbritannien vill flytta med barnet till ett annat land erbjuder 

engelsk rätt två alternativ – med samtycke från den andra föräldern eller genom ett beslut från 

domstol.196 Engelsk rätt föreskriver således ingen lagstadgad möjlighet, utan det blir ett beslut 

för rättstillämparen i varje enskilt fall. Varje fall ska bedömas individuellt och utifrån 

omständigheterna i det enskilda fallet.197 I de flesta fall där ena föräldern önskar flytta med 

barnet ansöker denne om att erhålla ett dylikt beslut hos behörig domstol. Förklaringen är att 

en uppgörelse med den andra föräldern sällan kan komma till stånd.198 

År 2012 beviljades 72 % av relocation-ansökningarna i England. 199  Den sökande 

förälderns motiv till flytt synes ha en stor betydelse för om ansökan beviljades eller inte.200 

Tre av de huvudanledningar som stod ut i ansökningarna som beviljades var att föräldern som 

önskade flytta hade fått ett nytt jobberbjudande, ville återvända till hemlandet eller ville få en 

																																																								
192 A Foweather, The internal and external relocation of children.  
193 Re C (Internal Relocation) [2015] EWCA 1305 
194 A Foweather, The internal and external relocation of children. 
195 Expertsvar gällande England tillgänglig genom: http://uk.practicallaw.com/9-623-
0745?qaq=W_q1&qaq=W_q2&qaq=W_q3&qaq=W_q4&qaq=W_q5&qaq=W_q6&qaq=W_q7&qaq=
W_q8&qaq=W_q9&qaq=W_q10&qaq=W_q11&qaq=W_q12&qaq=W_q13&qaq=W_q14&qaq=W_q
15&qaq=W_q16&qaq=W_q17&qaq=W_q18&qaq=W_q19&qaq=W_q20&qaq=W_q21&qaq=W_q22
&qaq=W_q23&qaid=5-622-2479, senast besökt den 28 augusti 2016. 
196 Se guiden upprättad av ”International Family Law Group LLP” vilken finns tillgänglig på följande 
länk: http://www.iflg.uk.com/userFiles/child_relocation.pdf. 
197 A Foweather, The internal and external relocation of children. 
198 A Foweather, The internal and external relocation of children. 
199 R George & O Cominetti, International relocation in English law: Thorpe LJ’s discipline and its 
application, s 152 ff. 
200 R George & O Cominetti, International relocation in English law: Thorpe LJ’s discipline and its 
application, s 152 ff.	
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ny start i livet. Av dessa anledningar var den mest frekventa anledningen, 92% av fallen, att 

vederbörande hade fått ett erbjudande om nytt jobb i en annan stat. I 74 % av de beviljade 

ansökningarna ville vederbörande att återvända till sitt hemland. En önskan om att få en ny 

start i livet var anledningen i 45 % av de beviljade ansökningarna.201 I slutändan är det 

domstolen som i varje enskilt fall avgör om en ansökan om relocation beviljas eller inte. 

5.2.2	Äldre	rättspraxis	

År 1970 kom avgörandet Poel v. Poel202 där modern ville flytta till Nya Zeeland med sin nya 

man på grund av att mannen fått ett jobberbjudande där. Domstolen konstaterade att barnets 

bästa skulle vara den avgörande faktorn och att domstolen i ett fall som detta inte skulle lägga 

sig i vad den föräldern med vårdnad väljer att göra med livet. Modern fick således tillåtelse att 

flytta med barnet. Domstolen la stor vikt vid att hon var den primära vårdnadshavaren. År 

2001 kom avgörandet Payne v. Payne203 som under lång tid varit det vägledande avgörandet i 

engelsk rätt när ena föräldern önskade flytta utomlands tillsammans med barnet. Föräldern 

som avsåg att flytta i förevarande mål var modern som hade det primära vårdnadsansvaret. 

Domstolen kom fram till att modern skulle påverkas negativt av att inte tillåtas flytta med 

barnet till sitt hemland. Detta skulle i sin tur påverka barnets välmående på ett negativt sätt.204 

Resultatet blev en intresseavvägning mellan god och bra kontakt med båda föräldrarna och 

barnets påverkan av moderns reaktion över att inte tillåtas flytta. I Payne v Payne ansåg 

således domstolen att det var mest förenligt med barnets bästa att låta barnet flytta med 

modern. Avgörandet skapade en metod för domstolarna att tillämpa i fall där ena föräldern 

önskade flytta med barnet. Metoden innebar att domstolen först skulle utröna om föräldern 

med avsikt att flytta hade ett genuint syfte med flytten. Sedermera om det praktiska upplägget 

var realistiskt. Om ett realistiskt och genuint syfte ansågs föreligga skulle domstolen väga in 

alla konsekvenser av en flytt; såsom påverkan på den kvarlämnade föräldern om barnet 

flyttade, påverkan på föräldern som önskade flytta om flytten inte ägde rum, om flytten 

innebar en förbättring för barnets välmående, påverkan på barnet av att dras upp ur sin 

invanda miljö etc. Slutsatserna skulle sedan ses i ljuset av principen om barnets bästa och 

barnets bästa skulle väga tyngst vid beslutsfattandet. 

																																																								
201 R George & O Cominetti, International relocation in English law: Thorpe LJ’s discipline and its 
application, s 152 ff. 
202 Poel v Poel [1970] WLR 1469. 
203 Payne v Payne [2001] EWCA Civ 166, [2001] Fam 473, [2001] 1 FLR 1052. 
204 U Kilkelly, A Children’s Rights Perspective.  
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Payne v. Payne var rådande gällande rätt i England under en lång period och spelar 

fortfarande en betydande roll.205 Lord Justice Thorpes influens inom området internationell 

relocation i England har varit mycket stor.206 Hans resonemang i Payne v. Payne blev det 

prejudicerande för frågor om internationell relocation.207	På senare år har det dock börjat 

ifrågasättas om utfallet av avgörandet tillgodoser principen om barnets bästa på ett 

tillfredsställande sätt. Kritiken har bestått i att moderns intressen och lidande fick för stor 

betydelse vid beslutsfattandet, snarare än principen om barnets bästa. 208	

5.2.3	Nyare	rättspraxis	

På grund av den växande kritiken mot Payne v. Payne har flera senare avgöranden betonat 

vikten av att barnets bästa är det avgörande kriteriet. Ett av dessa avgöranden är K v. K209 från 

år 2011 där domstolen modifierade den vägledande metod som skapats genom avgörandet 

Payne v Payne. I K v. K förtydligades att barnets bästa ska vara avgörande i fall då ena 

föräldern önskar flytta med barnet samt att negativ påverkan på den föräldern som önskade 

flytta inte skulle ha företräde framför en god och nära kontakt med den andra föräldern. 

Denna nyanserade metod har anammats i nyare rättspraxis.210  

År 2012 kom fallet ”F”.211 Omständigheterna i fallet var sådana att modern, fadern och 

barnet var spanska medborgare. De hade varit bosatta i England i ungefär två år när 

föräldrarna bestämde sig för att gå skilda vägar. Modern ansökte då om att få flytta med 

barnet tillbaka till Spanien. Fadern ville bo kvar med barnet i England och ansökte därför om 

att barnet skulle bo med honom, det vill säga en ”residence order”. Första instans betonade att 

barnet skulle trivas bra i båda miljöerna samt att båda föräldrarna var lämpliga och bra 

föräldrar. Eftersom föräldrarna inte kunde enas om barnets boende krävdes enligt domstolen 

att ett domstolsbeslut fattades angående barnets boende. Domstolen kom fram till att modern 

skulle få flytta med barnet till Spanien och reglerade i samma beslut vilka veckor under året 

fadern skulle ha rätt till umgänge med barnet. Faktorer som domstolen tog i beaktande vid 

bedömningen var båda föräldrarnas situation och personliga förhållanden, den kvarlämnande 

																																																								
205 Se t ex rättsfallet ”Re C” under avsnitt 5.2.1. 
206 R. George och O Cominetti, International relocation in English law: Thorpe LJ’s discipline and its 
application, s 149. 
207 R. George och O Cominetti, International relocation in English law: Thorpe LJ’s discipline and its 
application, s 149. 
208 R George & O Cominetti, International relocation in English law: Thorpe LJ’s discipline and its 
application, s 153. 
209 K v K (Children) [2011] EWCA Civ 793, [2012] Fam 134. 
210 Se exempelvis fallet ”Re C”, fallet ”Re F” och fallet ”K v K”. 
211 Re F (Relocation) [2012] EWCA Civ 1301. 
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förälderns möjlighet att flytta med, barnets åsikter och framför allt vad som kunde anses vara 

mest förenligt med principen om barnets bästa. Fadern överklagade till appellations-

domstolen. Överklagandet ogillades eftersom första instans antagits ha gjort en korrekt och 

välgrundad bedömning i enlighet med gällande rätt.  

När engelska domstolar får in en ansökan om relocation gör de en gedigen utredning av de 

relevanta omständigheterna i det enskilda fallet. Payne v. Payne utgör grunden för 

bedömningen. 212  Enligt senare praxis ska dock en individuell bedömning av relevanta 

omständigheter göras i varje fall. Principen om barnets bästa ska alltid väga tyngst.213  

5.3 Spanien 

5.3.1	Föräldraansvar	enligt	spansk	rätt,	så	kallat	patria	potestad	

Föräldraansvaret, så kallat ”patria potestad”, följer av artikel 154 i den spanska civillagen. 214 

Begreppet föräldraansvar är inte definierat i spansk rätt.215 Domstolen har dock fastslagit att 

föräldraansvar är en funktion, etablerad för barnets bästa, som innehåller fler skyldigheter än 

rättigheter för föräldrarna gentemot barnet. 216  Föräldraansvaret är en konsekvens av 

föräldraskapet, vilket innebär att endast föräldrar kan ha – och automatiskt erhåller – ett 

föräldraansvar. 217  Enligt spansk rätt 218  görs ingen åtskillnad på föräldraansvaret om 

föräldrarna är gifta eller ogifta.219 För att en förälder ska erhålla ett föräldraansvar måste det 

dock fastställas att personen är förälder till barnet. Detta sker genom registrering eller 

erkännande av föräldraskapet hos den behöriga myndigheten för registrering. Det kan också 

fastställas genom ett domstolsbeslut.220  Föräldraansvaret är tvingande och kan således inte 

avtalas bort. Däremot kan avtal om hur föräldraansvaret ska utövas upprättas. 221  Ett sådant 

																																																								
212 Se t ex J Bolch, Important family law cases: Payne v Payne. Se också de senare rättsfallen 
redovisade för under avsnittet. 
213 Se exempelvis ”Re C”. 
214 Den spanska civillagen i originalversion ”Real Decreto de 24 de julio de 1889 por el que se publica 
el Código Civil”, senast modifierad 6 oktober 2015, finns tillgänglig på: 
https://www.boe.es/buscar/pdf/1889/BOE-A-1889-4763-consolidado.pdf. 
215 C González Beilfuss, national report: Spain, s 1.   
216 Se t ex spanska högsta domstolens avgörande STS 31.12.1996. 
217 C González Beilfuss, national report: Spain, s 11.   
218 Spanien är indelat i vissa så kallade ”autonoma regioner” vilka innehar en viss 
lagstiftningsbefogenhet på det civilrättsliga området, bland annat familjerätt. Denna uppsats behandlar 
den nationella lagstiftningen i stort. Därmed redovisas inte för innehåller i de olika regionala reglerna 
om inte sammanhanget så kräver. 
219 Artikel 108 i spanska civillagen. 
220 Artikel 113 i ff spanska civillagen. 
221 C González Beilfuss, national report: Spain, s 12.  	
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avtal måste dock enligt artikel 90 i spanska civillagen godkännas av domstol för att vara 

giltigt.  

Enligt artikel 156 i spanska civillagen är föräldraansvaret när föräldrarna bor tillsammans 

som huvudregel delat mellan föräldrarna, så väl före som efter en separation. Grundtanken 

med konceptet föräldraansvar är att detta ska utövas gemensamt av föräldrarna, alternativt av 

ena föräldern med den andra förälderns uttryckliga eller implicita samtycke.222 Föräldrarna 

ska därför i samråd besluta i viktigare frågor som rör barnet. Detta gäller till exempel var 

barnet ska bo och vilken utbildning barnet ska erhålla.223 Om föräldrarna inte kan nå en 

samförståndslösning angående viktigare frågor som rör barnet kan de väcka talan i domstol. 

Domstolen måste i dessa fall besluta om vem av föräldrarna som ska tilldelas beslutanderätten 

av frågor rörande barnet. Det finns inget hinder för att ett sådant beslut ändras i ett senare 

skede.224 Den spanska civillagen förutsätter att barnet bor tillsammans med personerna som 

innehar föräldraansvar, det vill säga föräldrarna.225 Det är dock viktigt att särskilja på 

situationerna när föräldrarna bor tillsammans och när de inte gör det.226 Artikel 156 i spanska 

civillagen stadgar nämligen att när föräldrarna bor åtskilda utövas föräldraansvaret av den 

föräldern som barnet bor tillsammans med. Detta innebär att boendeföräldern innehar en 

generell rätt att ensidigt besluta i frågor som rör barnet. Den andra föräldern har dock en 

möjlighet att ansöka hos domstol om att föräldraansvaret ska utövas gemensamt även i dessa 

fall.227 Föräldraansvaret kan av behörig domstol tilldelas den ena föräldern helt eller delvis 

om domstolen finner det motiverat.228 Rätten till föräldraansvar fråntas en förälder endast i 

ytterst få fall. Således har båda föräldrarna i regel föräldraansvar om barnet.229 

5.3.2	Barnets	boende	

Artikel 154 i spanska civillagen stadgar att en förälder med föräldraansvar har en skyldighet 

att bo tillsammans med barnet. Formuleringen är aningen missvisande. En ”skyldighet att bo 

med barnet” kan även innebära att en intellektuell och emotionell kommunikation föreligger i 

de fall barnet inte de facto bor med föräldern. Ett barn kan bo separat från en förälder om ett 

legitimt syfte finns, till exempel för att studera utomlands.230 Beslut om barnets boende 

																																																								
222 C González Beilfuss, national report: Spain, s 21.   
223 C González Beilfuss, national report: Spain, s 1 ff.   
224 C González Beilfuss, national report: Spain, s 21.   
225 C González Beilfuss, national report: Spain, s 2.   
226 C González Beilfuss, national report: Spain, s 22. 
227 Se artikel 156 st 5 i spanska civillagen. 
228 Se artiklarna 156-158 i spanska civillagen. 
229 C González Beilfuss, national report: Spain, s 27 ff.	
230 C González Beilfuss, national report: Spain, s 2.   
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omfattas inte uttryckligen av föräldraansvaret enligt artikel 154. Däremot anses ett sådant 

beslut inkluderas i föräldraansvaret.231 När endast ena föräldern bor tillsammans med barnet 

utöver denne, som tidigare nämnt, föräldraansvaret. Boendeföräldern kan således ensidigt 

besluta om barnets boende. Spansk rätt ger dock föräldrarna en möjlighet att avtala om att 

båda föräldrarnas samtycke krävs i frågor om barnets boende. 232  Om ett sådant avtal 

föreligger kan boendeföräldern inte flytta med barnet utan den andra förälderns samtycke.233 

Om föräldrarna i dylika fall inte kan komma överens får frågan avgöras av domstol.234 

Domstolen innehar även befogenhet att besluta om att ändring av barnets boende ska föregås 

av ett godkännande från domstolen.235 Ett sådant beslut har dock till syfte att motverka 

olovliga bortföranden och ska endast fattas om det föreligger en risk för att barnet olovligen 

bortförs.236 Enligt artikel 158 i den spanska civilrättslagstiftningen kan domstolen vidta alla 

nödvändiga åtgärder som krävs för att motverka ett bortförande av barnet. Domstolen kan 

framför allt besluta om ett utreseförbud, ett förbud att utfärda pass åt barnet eller begära att 

behörig domstol tar upp frågan om ändring av barnets boende.   

Det finns inga kriterier för om en ansökan om flytt ska beviljas eller inte av domstolen. Av 

spansk rättspraxis kan dock utläsas att domstolen lägger stor vikt vid möjligheten till kontakt 

med den andra föräldern samt hur resekostnader ska distribueras.237 Eftersom beslut om 

barnets boende inkluderas i det vittgående föräldraansvaret saknar vårdnadsförhållandena 

betydelse i sammanhanget.238 

5.3.3	Barnets	bästa	och	rätten	till	en	personlig	relation	med	föräldrarna	

Den spanska familjerättsliga regleringen angående frågor som rör barn bygger på principen 

om barnets bästa. Spansk lagstiftning varken definierar principen eller uppställer 

bedömningskriterier för vad som är att anse som barnets bästa.239 Domstolen måste därför 

avgöra principens innehåll i varje enskilt fall. Detta sker med hjälp av de faktiska 

omständigheterna och tidigare rättspraxis.240 Ett avgörande från 2009 är av särskild betydelse 

																																																								
231 C González Beilfuss, national report: Spain, s 2 ff.   
232 C González Beilfuss, national report: Spain, s 23.  
233 C González Beilfuss, national report: Spain, s 23. 
234 Se artikel 156 st 5 i spanska civillagen. 
235 Se artikel 103.1 och artikel 158.3 i spanska civillagen. 
236 C González Beilfuss, national report: Spain, s 23. 
237 C González Beilfuss, national report: Spain, s 23. 
238 C González Beilfuss, national report: Spain, s 1 ff. 
239 C González Beilfuss, national report: Spain, s 20. Inom ramen för en avslutad relation mellan 
föräldrarna stadgas det dock artikel 92 i spanska civillagen att syskon inte bära separeras. 
240 Expertsvar gällande Spanien tillgänglig genom: http://uk.practicallaw.com/1-622-3051#. 
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för bedömningen av vad som bör anses vara till barnets bästa.241 Avgörandet etablerade 

följande riktlinjer för att bedöma barnets bästa: barnets materiella och vitala behov, barnets 

egna åsikter beroende på ålder och mognad, barnets behov av kontinuitet, barnets egenskaper, 

den miljö barnet vistas i eller kommer att vistas i, möjliga risker för barnet med beslutet samt 

de intellektuella, personliga och professionella perspektiven för barnet.  

Barnet har en rätt att ha en personlig relation med sina föräldrar, oavsett om de innehar 

föräldraansvar eller inte.242 Rättigheten kan inskränkas av ett domstolsbeslut eller barnet har 

adopterats bort.243 Enligt spansk rättspraxis har en förälder en rätt och en skyldighet till en 

sådan relation.244 Spansk rätt talar om ”derecho de vista”, det vill säga rätt till umgänge. 

Rätten innebär en rätt att temporärt träffa barnet utan den andra föräldern, en rätt att 

kommunicera med barnet per telefon, mail eller på annat lämpligt sätt samt en rätt att bo 

tillsammans med barnet under umgängesperioden. Umgängesrätten regleras efter barnets 

bästa.245 Föräldrarna kan avtala om umgänge, ett sådant avtal måste dock underställas och 

godkännas av domstol.246 Om föräldrarna inte kan komma överens angående umgänget kan 

saken prövas av domstol.247 

5.3.4	Möjligheten	till	relocation	enligt	spansk	rätt	

Om föräldraansvaret utövas gemensamt krävs det enligt spansk rätt att samtycke från den 

andra föräldern föreligger för att flytt med barnet ska kunna äga rum. Om ett samtycke inte 

ges kan en ansökan om tillåtelse att flytta lämnas in till domstol.248 Sedan 2015 finns en ny 

lag på vilken en förälder som vill ansöka om flytt kan stödja sitt yrkande.249 I artikel 86 i 2015 

års lag stadgas en rätt för domstolen att intervenera i ett mål där parterna inte kan komma 

överens angående utövandet av föräldraansvaret. Det saknas dock rättspraxis på hur 

domstolen bedömer en ansökan om flytt enligt 2015 års lag.250 Ett alternativt förfarande är att 

ansöka om vårdnad i enlighet med den spanska civilprocesslagstiftningen. Detta kan inkludera 

en rätt att bosätta sig med barnet utomlands.251 Dessa två alternativ är dock inte rena 

relocation-regleringar. Som ett alternativt förfarande till domstolsprocess finns möjlighet till 
																																																								
241 Se avgörande JUR\2009\424105 från spanska högsta domstolen den 31 juli 2009. 
242 Se artikel 160 i spanska civillagen. 
243 C González Beilfuss, national report: Spain, s 24. 
244 Se artikel 160 i spanska civillagen. 
245 C González Beilfuss, national report: Spain, s 24. 
246 C González Beilfuss, national report: Spain, s 25. 
247 C González Beilfuss, national report: Spain, s 24 ff. 
248 C González Beilfuss, national report: Spain, s 1 ff. 
249 Lag om frivillig jurisdiktion 15/2015 av den 2 juli. 
250 Expertsvar gällande Spanien tillgänglig genom: http://uk.practicallaw.com/1-622-3051#. 
251 Artikel 769 ff the Spanish Civil Procedural Act 1/2000 of 7 January 
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medling enligt spansk rätt.252 Barnet ska höras i processer som rör barnet om det uppnått en 

tillräcklig mognad, i vart fall från 12 års ålder.253 

Riktlinjerna från 2009 års fall kan appliceras som vägledning för fall där ena föräldern önskar 

flytta.254 Utöver de riktlinjer som etablerades i 2009 års avgörande kan följande aspekter 

vägas in vid beslut om flytt: anledningen till flytten, distansen som uppkommer, om det andra 

landet är någon av parternas hemland, barnets relation med båda föräldrarna, relationen 

mellan föräldrarna, om föräldern som avser flytta kommer att underlätta kontakt mellan 

barnet och den kvarstannande föräldern samt möjligheten för den andra föräldern att flytta. 

Domstolarna har visat en tendens på restriktivitet gällande att godkänna ansökningar om 

flytt.255  

Fallen av relocation har ökat under de senaste åren.256 Ökningen beror framför allt på 

principen om fri rörlighet som råder inom EU och migration. Spanien kan dock fortfarande 

anses ligga efter i utvecklingen rörande en möjlighet till relocation i jämförelse med många 

andra medlemsstater, framför allt i jämförelse med England.257 Detta kan utläsas av två 

omständigheter. För det första finns det inte enligt spansk rätt ett särskilt förfarande för 

ansökningar om att flytta med barnet. För det andra finns det lite rättspraxis som ger 

vägledning angående vilka principer som ska tillämpas i fall av relocation.258 På grund av att 

spansk rätt saknar vägledande principer för relocation-fall ges domstolen stort utrymme att 

bestämma vilka principer och kriterier som ska tillämpas i varje enskilt fall.259 Detta kan bidra 

till brist i förutsebarhet, framför allt då Spanien saknar domstolar med specialistkompetens 

inom familjerättens område runt om i landet. Sådana domstolar finns endast i de större 

städerna.260 Det föreligger således en stor risk för att lika fall behandlas olika och att olika 

principer tillämpas i varje enskilt fall. Alla domstolar i landet är dock bundna av principen om 

barnets bästa. Principen ska vara den avgörande faktorn i samtliga fall av relocation.261  

																																																								
252 Lag 15/2005 av den 8 juli. 
253 Artikel 770.4 spanska processlagen 1/2000 av den 7 januari. 
254 Se behandling av 2009 års fall under avsnitt 5.3.3. 
255 Expertsvar gällande Spanien tillgänglig genom: http://uk.practicallaw.com/1-622-3051#. 
256 Se t ex avgörande 642/2012 från spanska högsta domstolen den 26 oktober 2012. 
257 Expertsvar gällande Spanien tillgänglig genom: http://uk.practicallaw.com/1-622-3051#. 
258 Expertsvar gällande Spanien tillgänglig genom: http://uk.practicallaw.com/1-622-3051#. 
259 C González Beilfuss, national report: Spain, s 23. 
260 Expertsvar gällande Spanien tillgänglig genom: http://uk.practicallaw.com/1-622-3051#. 
261 Expertsvar gällande Spanien tillgänglig genom: http://uk.practicallaw.com/1-622-3051#. 
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6 Behovet av en möjlighet till relocation 

6.1 Hot mot EU-rättens fria rörlighet  
EU:s primära syfte är att ha en väl fungerande inre marknad med fri rörlighet. 262 

Unionsmedborgare ska fritt kunna röra sig inom unionen och begränsningarna för att utnyttja 

den fria rörligheten ska vara få. 263  Gemensamma internationellt privaträttsliga regler 

upprättas och efterfrågas för att underlätta för personer att ta del av den fria rörligheten.264 

Principen om ömsesidigt förtroende är och har under lång tid varit en central princip för EU 

och anses vara en förutsättning för att det EU-rättsliga civilrättsliga samarbetet ska fungera.265 

Principen möjliggör för personer och familjer att fritt röra sig inom unionen och samtidigt 

upprätthålla rådande civilrättsliga förhållanden som beslutats i ursprungsmedlemsstaten.266 

Det ömsesidiga förtroendet möter allt större utmaningar i ett EU-rättsligt sammanhang, vilket 

bland annat kom till uttryck i arbetet med den tidigare revideringen av Bryssel II-

förordningen i början av millenniumskiftet.267 Om det ska vara möjligt att underlätta för barn 

– som alltför ofta blir föremål för legala åtgärder eller rättsprocesser – att fritt röra sig inom 

EU krävs att staterna litar på varandra. 268 Det krävs således en tilltro till de övriga staternas 

legala och judiciella system existerar. Principen om fri rörlighet av domar är en fastslagen 

princip i många av EU-rättens privaträttsliga instrument.269 Ett exempel är Bryssel II-

förordningen som stadgar att en dom från en medlemsstat ska erkännas utan vidare åtgärder i 

en annan medlemsstat.270 Utrymmet att vägra en dom om föräldraansvar enligt Bryssel II-

förordningen mycket begränsat.271 Dessutom kan domstolen i ursprungsmedlemsstaten förena 

en dom om vårdnad eller umgänge med ett intyg i enlighet med förordningen och 

tillflyktsstaten måste då efterleva den.272 Den fria rörligheten av domar inskränker således 

befogenheterna för de judiciella organen i tillflyktsstaten.273 

																																																								
262 P McEleavy, The movement of children in Europe: mutual trust, distrust and human rights, s 172 ff. 
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271 Se artikel 23 i Bryssel II-förordningen. 
272 Se artikel 39 i Bryssel II-förordningen. 
273 P McEleavy, The movement of children in Europe: mutual trust, distrust and human rights, s 172 ff. 
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Det ömsesidiga förtroendet förutsätts, förutom inom EU, även vid tillämpning av en 

konvention som 1980 års Haagkonvention. Konventionsstaterna har nämligen förbundit sig 

till att vid situationer av olovligt bortförande av barn tillämpa ett skyndsamt förfarande för 

återförande av barnet.274 Detta med tilltro till att ursprungsstaten gör en gedigen och korrekt 

bedömning av vårdnadsfrågan i sak. 275  Eftersom att ursprungsstaten ska göra den 

bedömningen kan inte tillflyktsstaten på förhand säkerställa att bedömningen blir adekvat. 

Detta kan leda till att tillflyktsstaten inte tillgodoser att barnets fundamentala rättigheter 

respekteras fullt ut i det enskilda fallet.  

Professor Peter McEleavy276 anser att problematiken angående olovligt bortförande av 

barn utgör ett exempel på plattform där det ömsesidiga förtroendet och barnets fundamentala 

rättigheter krockar. 277 Europadomstolens praxis har visat prov på att dessa två komponenter 

är svåra att förena i vissa fall.278 Ömsesidigt förtroende är en av EU:s hörnstenar gällande 

civilrättsliga frågor. Detta kommer starkt till uttryck i artikel 11 p. 6-8 i Bryssel II-

förordningen som ger ursprungsstaten det sista ordet i fråga om återförande av barn. 

Rättsförhållandet som rådde i ursprungsstaten före det olovliga bortförandet ska i sådana fall 

respekteras. Detta gäller oavsett om tillflyktsstatens domstolar har gjort en annorlunda 

bedömning av situationen.279 Trots att det ömsesidiga förtroendet innehåller nackdelar och 

kan uppfattas som en alltför strikt legalprincip, är det svårt att bortse ifrån att principen 

underlättar för fri rörlighet av personer. Denna frihet omfattar även barn. Den fria rörligheten 

värdesätts högt inom EU.280 På grund av detta är det av stor vikt att inte underminera 

principen om ömsesidigt förtroende, utan snarare arbeta för att principen får genomslag på 

alla nivåer i medlemsstaterna.281  

Principen om ömsesidigt förtroende på det civilrättsliga området existerar bland annat för 

att personer, såsom barn, föräldrar, familjer, studenter, fritt ska kunna röra sig inom 

unionen.282 För att principen om ömsesidigt förtroende ska kunna få fullt genomslag krävs det 

att den interna lagstiftningen de facto gör det möjligt för ett barn att flytta utanför 
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jurisdiktionen.283 Att det finns få möjligheter för en förälder att flytta med sitt barn menar jag 

är en stor inskränkning i en förälders rätt att utnyttja sin fria rörlighet. I vart fall kan gällande 

rätt på området inte anses underlätta fri rörlighet inom unionen. Svensk rätt kan därför enligt 

min mening ses som bristfällig i relation till EU-rättens krav. En begränsning av den fria 

rörligheten får endast ske när det är motiverat och proportionerligt.284 I ljuset av rätten till fri 

rörlighet anser jag det svårt att finna tillräckligt starka skäl till att den svenska lagstiftningen 

inte tillåter ena vårdnadshavaren att flytta med sitt barn mot den andra vårdnadshavarens vilja.  

Möjligheten för en förälder att lagligen flytta med barnet trots att den andra föräldern har 

del i vårdnaden har inte fått den uppmärksamhet den förtjänar. Framför allt inte i ljuset av 

rätten till fri rörlighet inom EU.285 

6.2 Olovligt bortförande av barn – ett växande problem 

6.2.1	Allt	fler	barn	bortförs	olovligen	

Ett av problemen inom den internationella familjerätten är det ökande antalet fall av olovligt 

bortförande av barn.286 Varje år förs hundratals barn bort av den ena föräldern från den andra 

föräldern, och antalet ökar.287 Fenomenet är delvis en följd av den ökade globaliseringen och 

att fler transnationella relationer skapas. När sedan dessa relationer upplöses finns 

anknytningspunkter till flera olika länder vilket kan skapa problem och konflikter. Ett av 

dessa problem är att barn kan komma att olovligen bortföras. Det råder för stor tystnad om 

problematiken angående bortförande av barn.288 För att förebygga dessa fall och råda bukt på 

sådana situationer finns 1980 års Haagkonvention.	289 Det ligger i sakens natur att ett barn kan 

komma att påverkas oerhört negativt när det förs bort olovligen av ena föräldern. Oftast när en 

förälder för bort ett barn mot den andra vårdnadshavarens vilja sker det oväntat för barnet. 

Föräldern kan dock ha planerat det under en längre tid. Barnet får sällan en chans till avsked 

av personer, saker och miljöer som står barnet nära. På grund av att ett olovligt bortförande 

kan vara mycket traumatiserade för ett barn har ett flertal internationella instrument upprättats 

																																																								
283 P McEleavy, The movement of children in Europe: mutual trust, distrust and human rights, s 172 ff. 
284 Se artikel 45 FEUF. 
285 K Boele-Woelki, Principles of European Family Law Regarding Parental Responsibility, s 29. 
286 Se Saknade barns nätverks hemsida: http://www.saknadebarn.org/fakta/statistik/, senast besökt den 
28 augusti 2016. 
287 Se Saknade barns nätverks hemsida: http://www.saknadebarn.org/fakta/statistik/, senast besökt den 
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för att råda bukt på en sådan situation.290 Lösningen är i regel att få till stånd ett snabbt 

återförande.291 Ett skyndsamt återförande presumeras ligga i linje med barnets bästa, men 

även ett återförande kan upplevas som traumatiskt för barnet. I många fall efterlevs inte 

kravet på skyndsamhet vilket motverkar syftet med instrumentet och presumtionen om att ett 

snabbt återförande är förenligt med barnets bästa.292  

6.2.2	Konsekvenser	av	ett	olovligt	bortförande	enligt	svensk	rättspraxis	

Av rättspraxis kan utläsas att konsekvenserna för den förälder som olovligen fört bort barnet 

varierat. Det finns rättsfall som tyder på att ett olovligt bortförande eller kvarhållande kan 

vara till den bortförande förälderns fördel om denne lyckas hålla barnet bortfört under 

tillräckligt lång tid. Det skulle då i regel vara till nackdel för barnet att återföras varför 

domstolarna vägrar ett återförande, eller rent av tilldelar den bortförande föräldern vårdnaden. 

I NJA 1992 s 93 var omständigheterna sådana att fadern fört bort ena sonen till Tunisien där 

sonen kvarhållits i tio år vid tidpunkten för prövning av vårdnadsfrågan i Högsta domstolen. 

Domstolen kom fram till att modern var den lämpligare vårdnadshavaren och således borde 

tilldelas vårdnaden om sonen. Enligt en utredning i målet hade sonen som var 13 år vid 

tillfället själv uttryckt en önskan om att kvarstanna i Tunisien. Domstolen konstaterade att en 

svensk vårdnadsdom inte skulle vara verkställbar i Tunisien. Dessutom hade sonen uttryckt en 

önskan om att bo kvar i Tunisien. Slutsatsen blev att det i detta fall skulle vara till barnets 

bästa att fadern tillerkändes vårdnaden om sonen. Detta trots att modern ansågs vara den 

bättre lämpade vårdnadshavaren. Avgörandet är ett exempel på när ett olovligt bortförande 

kan gynna den förälder som olovligen bortför ett barn. 

I NJA 1989 s 335 hade dottern före skilsmässan levt med båda föräldrarna i stor 

utsträckning. Fadern fick efter skilsmässan ensam vårdnad om föräldrarnas gemensamma 

sexåriga dotter. Modern gick då under jorden med dottern och förhindrade på så vis faderns 

vårdnadsrätt om dottern. Modern erhöll vårdnaden om dottern i hovrätten varefter umgänge 

fungerade bra mellan dottern och fadern. HD kom till slutsatsen att fadern åter skulle 

tillerkännas ensam vårdnad då det förelåg en risk för att modern skulle försvinna med dottern 

igen. Detta är ett exempel på fall som missgynnar föräldern som för bort barnet. Det kan 

argumenteras för att avgörandet är att anse vara förenligt med barnets bästa. Däremot kan det 

spekuleras i om modern skulle ha fört bort barnet om fadern inte tillerkänts ensam vårdnad 
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efter skilsmässan. När sedan modern hade vårdnad fungerade umgänget. Detta talar för att en 

bättre uppgörelse hade kunnat komma till stånd initialt.  

RÅ 1995 ref 99 behandlade ett fall av olovligt bortförande där barnet bortförts från USA 

till Sverige av modern. Sedan fördes barnet tillbaka till USA av fadern mot moderns vilja. 

Därefter förde modern återigen barnet tillbaka till Sverige mot faderns vilja. Domstolen ansåg 

att barnet förvärvat nytt hemvist i Sverige efter det första olovliga bortförandet av modern. 

Att fadern återtagit barnet till USA under en kortare period förändrade inte denna 

omständighet. Barnet kunde därmed inte anses olovligen bortfört till Sverige där barnet 

ansågs ha hemvist. Detta kan ses som ett typiskt exempel på när barnet drabbas oerhört 

mycket av föräldrarnas oförmåga att samarbeta. Rättsfallet indikerar ett behov av reglering 

som tillåter en flytt mot den andra förälderns vilja. 

6.2.3	Barnet	ska	enligt	huvudregeln	återföras	skyndsamt	

Som tidigare nämnt stadgar såväl Bryssel II-förordningen som de två Haagkonventionerna en 

huvudregel som innebär att barnet ska återlämnas skyndsamt. Syftet med en skyndsam 

process är att det skadar barnet att vara separerat från sin ena förälder som barnet har en 

relation med. Ju segare processen är desto större skada uppstår i regel för barnet och desto 

svårare är det att återföra barnet utan att det skadar barnet ytterligare. 293 Artikel 11.4 Bryssel 

II-förordningen innehåller till och med en utökad möjlighet för ursprungsstaten att begränsa 

tillflyktsstatens rätt att vägra återlämnande av barnet. Denna bestämmelse kan antas vilja fylla 

en preventiv verkan. 294 Denna bestämmelse kan således anses bidra till att motverka olovligt 

bortförande, något som generellt anses oförenligt med barnets bästa.295  

Problematiken med olovligt bortförande av barn växer och fler åtgärder för att motverka 

detta problem är således önskvärda.296 Ökning av fall om olovligt bortförande av barn är 

troligen en följd av att gemensam vårdnad tilldelas föräldrar som inte är överens om 

vårdnadsförhållandet samt att alltfler familjebildningar över landsgränserna formas. 297 

Förutom att antalet fall ökar visar statistik på att Haagprocessen alltför sällan uppfyller 

konventionens krav på skyndsamhet. År 2008 genomförde Nigel Lowe298 en undersökning av 

konventionsstaternas genomsnittstid för att nå ett beslut om återförande. Genomsnittstiden för 
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att nå ett beslut som inte överklagades visade sig vara 168 dagar. Detta är långt ifrån kravet på 

sex veckor. När ett sådant beslut överklagades var genomsnittstiden för att erhålla ett beslut 

om återförande 324 dagar, det vill säga nästan ett år.299 När skyndsamhetskravet inte 

upprätthålls kan det starkt ifrågasättas om Haagkonventionen tillgodoser kravet på barnets 

bästa.300 

6.2.4	Påverkan	av	barnbortföranden	på	familjemedlemmarna		

År 2006 genomförde Freeman en studie baserad på information från 25 stycken föräldrar med 

anledning av att deras barn varit med om ett olovligt bortförande.301 Av 25 stycken som 

intervjuades hävdade 18 stycken att barnet hade påverkats av hela processen, det vill säga alla 

rättsprocesser, föräldrarnas oförmåga att samarbeta samt att olovligen bortföras för att sedan 

återföras. Av dessa 18 var sex stycken den bortförande föräldern, och 12 stycken den 

kvarlämnande föräldern. Uppkomna effekter på barnet var bland annat:  

- fysiska symptom som sjukdom, huvudvärk under lång tid, kissa i sängen, ont i magen, 

utslag, gråt, nervös hostning 

- psykiska symptom som brist på tilltro till rättssystemet och föräldrarna, inte våga ta 

risker, distansera sig från det den håller kärt, skuld mot föräldern, känslan av stulen 

barndom, att konflikter är normalt samt oförmåga att hantera stress.  

Vissa barn har påverkats under kortare tid efter händelsen, och vissa under längre tid. Det 

kortaste mellanrummet mellan processen och intervjun var tre år. Tio barn intervjuades också 

och ett huvudtema för dessa var att de kände sig säkrast med den primära vårdnadshavaren 

och inte betraktade det som ett olovligt bortförande när denna förälder bortförde dem. Alla 

barn hade dock upplevt stress och förskjutning, primärt på grund av föräldrarnas konflikt.  

Ett olovligt bortförande producerar ofta en situation där någon av föräldrarna blir lidande. 

Studien av Freeman demonstrerar att den kvarlämnade föräldern kan bli självmordsbenägen, 

deprimerad etc. medan en förälder som inte får tillåtelse att flytta kan må lika dåligt på grund 

av att vederbörande tvingas stanna kvar i ett land där denne inte vill bo. Gemensamt för 

föräldrarna var bland annat att effekterna av bortföranden var långvariga och långtgående. 

Båda känner ofta en saknad av säkerhet i livet efter en dylik situation. Det föreligger ofta en 

oro att något ska hända, till exempel att den kvarlämnade föräldern kommer och tar tillbaka 
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barnet. Det föreligger ofta en känsla av ilska och motstånd samt brist på tilltro till det andra 

könet i allmänhet. Depression har visat vara en vanlig följd. Många föräldrar berättade också 

att andra i deras närhet, som släkt och vänner, påverkades mycket. Ett återkommande problem 

var att upprätthålla en god kontakt efter ett återförande.302 

För att minska antalet olovliga bortföranden borde fler möjligheter till lovligt bortförande 

skapas. En sådan möjlighet skulle kunna vara möjligheten att lagligt flytta med stöd av ett 

domstolsbeslut.  

6.3 Relocation – ett lovligt ”bortförande” 
Många av de aktuella internationella instrumenten rörande olovligt bortförande av barn 

definierar vad som är att anse som ett olovligt bortförande.303 Enligt 1980 års Haagkonvention 

definieras ett bortförande som olovligt om det strider mot en vårdnadsrätt som verkligen 

utövades. Enligt såväl Haagkonventionerna som Bryssel II-förordningen betonas att en 

vårdnadsrätt borde inkludera en rätt att besluta om barnets boende.304 Beslut om var barnet 

ska bo ses generellt sett som en betydande del av vårdnadsrätten.305  Det är dock de nationella 

rättsordningarna som reglerar den materiella familjerätten och på så vis innehållet i begreppet 

”vårdnad”. Detta innebär att det är de nationella rättsordningarna som avgör vad som krävs 

för att en förälder ska anses ha en vårdnadsrätt. 306  Det ankommer på de nationella 

domstolarna att avgöra när ett bortförande är att anse som olovligt enligt gällande 

rättsordning.307 Om relocation införs i svensk rätt uppkommer en möjlighet för en förälder att 

lovligen flytta med sitt barn. Ett sådant ”bortförande” kan således inte anses vara olovligt 

enligt den nationella rättsordningen, varför det inte heller kan anses som olovligt enligt 

Haagkonventionerna och Bryssel II-förordningen.  

																																																								
302 M Freeman, Effects of International Child Abduction on Children, s 129 ff. 
303 Se redovisning under kapitel 2.  
304 Se artikel 2.9 i Bryssel II-förordningen, artikel 5 i 1980 års Haagkonvention och artikel 3 i 1996 års 
Haagkovention. 
305 K Boele-Woelki, Principles of European Family Law Regarding Parental Responsibility, s 138. 
306 M Jänterä-Jareborg, En harmoniserad familjerätt för Europa?, 323 ff. 
307 Se t ex artikel 15 i 1980 års Haagkonvention. 



	 52	

6.4 Barnets rättigheter – ett samspel mellan internationella instrument och 

konventionsstaterna 

6.4.1	Barnets	rättigheter	–	materiellt	och	processuellt	

Principen om barnets bästa framhävs i internationella instrument som rör barn.308 Det är en 

vedertagen och utbredd princip som ska tillämpas vid frågor gällande barn.309 Många av de 

internationella instrument som uppkommit för att bekämpa olovliga bortföranden av barn 

reglerar vikten av att mänskliga rättigheter beaktas vid beslut. Sådana rättigheter är till 

exempel principen om barnets bästa och rätten att bli hörd för berörda parter.310 Trots att 

dessa internationella instrument betonar vikten av barnets rättigheter är det svårt att fullt 

tillgodose dessa rättigheter endast genom de internationella instrumenten. 311  I de 

internationella privaträttsliga instrumenten för föräldraansvar anges nämligen att hemvist-

statens lag som huvudregel ska reglera den materiella familjerätten i det enskilda fallet.312 När 

de interna rättsordningarna pekas ut som regelverk för den materiella delen av situationen 

uppstår en viss osäkerhet kring skyddet av familjens och dess medlemmars rättigheter. Detta 

ställer vissa krav på den interna rättsordning gällande uppfyllandet av de rättigheter som 

stadgas i olika internationella överenskommelser, exempelvis principen om barnets bästa.313 

EU:s medlemsstater måste dessutom efterleva kraven i EU-stadgan och Europa-

konventionen.314 Jag menar att det är viktigt att internationella instrument betonar barnets 

rättigheter men dessa kan endast få fullt genomslag om konventionsstaterna tar sitt ansvar för 

att tillgodose rättigheterna.  

6.4.2	Konventionsstaternas	skyldighet	att	säkerställa	barnets	skydd	och	omvårdnad	

Det kan diskuteras om svensk lagstiftning uppfyller de krav barnkonventionen uppställer i 

artikel 3 och 18. Konventionsstaterna ska göra sitt bästa för att säkerställa att barnet 

tillförsäkras det skydd och den omvårdnad som dess välfärd kräver, att föräldrarna tar sitt 

ansvar i dessa frågor och att principen om barnets bästa efterlevs. Svensk lagstiftning 

anförtror föräldrarna ett vittgående ansvar i dessa frågor, och domstolen kan endast i 

begränsad mån inskränka föräldrarnas beslutande rätt.315 Om konventionsstatens skyldighet 
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att bistå föräldrarna i dessa frågor skulle tas på allvar anser jag att en sådan skyldighet innebär 

att säkerställa att föräldrarna ges möjlighet att arbeta fram en lösning i de fall där ena 

föräldern önskar flytta. En möjlighet att erhålla ett beslut från domstolen om relocation skulle 

kunna vara ett starkt motiv för föräldrarna att samarbeta och lösa frågan på egen hand.316 

Enligt artikel 18 i barnkonventionen ska staten göra sitt bästa för att föräldrarna gemensamt 

ska kunna utöva föräldraansvaret om barnet.317 Att endast tillgodose möjligheten till flytt 

genom ensam vårdnad borde således inte vara förenlig med denna princip.  

6.4.3	Barnets	rätt	till	rättslig	prövning	vid	ett	särskiljande	från	sin	förälder	

Artikel 9 i barnkonventionen stadgar att ett barn som huvudregel inte ska skiljas från sina 

föräldrar men att det ibland är oundvikligt. Artikeln tar som exempel upp situationen då 

föräldrarna önskar bo åtskilda och ett beslut om barnets vistelseort måste fattas. 

Barnkonventionen som har tillträtts av i princip hela världen samt har ett högt vägledande 

värde gällande frågor rörande barn stadgar således att ett beslut om särskiljande mellan barnet 

och ena föräldern kan komma att behöva fattas om föräldrarna önskar bor åtskilda. Det kan 

argumenteras för att artikeln öppnar upp för en möjlighet – och eventuellt ett krav – att kunna 

fatta beslut om relocation. Barnet innehar enligt artikel 9 i barnkonventionen en rätt att få ett 

beslut om åtskiljande från sin förälder mot sin vilja underställt rättslig prövning av behörig 

myndighet. Ett sådant beslut ska fattas i överensstämmelse med tillämpliga lagar och 

förfaranden. Alla berörda ska ha fått en möjlighet att yttra sig. När en förälder väljer att flytta 

med barnet, och detta sker mot barnets vilja, tillgodoser inte svensk lagstiftning kraven i 

artikel 9 på ett tillfredställande sätt. Sverige som konventionsstat säkerställer inte i dessa fall 

en möjlighet till rättslig prövning av behöriga myndigheter angående om en flytt – och 

därmed ett åtskiljande från ena föräldern – får äga rum.  

6.4.4	Begränsad	möjlighet	för	en	förälder	att	flytta	med	barnet	

Föräldraansvaret påverkas inte av en separation mellan föräldrarna, utan fortsätter att gälla 

därefter. Detta innebär att föräldrarna måste besluta om barnets boende när de flyttar isär. Kan 

inte föräldrarna komma överens i frågan ankommer det på rätten att besluta om barnets 

boende utifrån barnets bästa.318  Att en domstol måste göra denna bedömning utan en 

möjlighet att ta ställning till om det ligger i barnets bästa att flytta eller stanna kvar kan enligt 
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mig inte anses tillgodose kravet på barnets bästa i den utsträckning som principen kräver. I 

vissa fall skulle det kunna vara till barnets bästa att flytta med den ena föräldern - även om 

dessa fall kan vara få. Det är fastslaget att det är viktigt för barnets utveckling med en god och 

nära relation till båda sina föräldrar. En bristande kontakt kan påverka barnets utveckling 

negativt.319 Detta gäller i regel trots att föräldrarna är i konflikt med varandra. Vid beslut om 

vårdnad och umgänge måste dessa aspekter vägas in med principen om barnets bästa som 

grund.320 Detta skulle således även gälla i beslut om relocation. 

Svensk rätt tillåter endast en flytt för ena föräldern om föräldern har ensam vårdnad, 

alternativt om den andra föräldern samtycker när föräldrarna har gemensam vårdnad.321 Enligt 

rådande rättspraxis tilldelas den ena föräldern ensam vårdnad i ytterst få fall.322 Således är 

denna flyttlösning dels begränsad, dels inte önskvärd eftersom det inskränker den andra 

förälderns vårdnadsrätt helt och hållet. En möjlighet att lagligen flytta med barnet och ändå 

behålla gemensam vårdnad anser jag vara mindre ingripande för den kvarstannande förälderns 

vårdnadsrätt än att ensam vårdnad tilldelas den flyttande föräldern. För den förälder som vill 

flytta kan det således ibland framstå som att det enda möjliga alternativet är att olovligen ta 

med sig barnet, på grund av bristande möjligheter att lagligen få rätt till en flytt. Jag 

ifrågasätter om detta är förenligt med artikel 11 i barnkonventionen som stadgar att 

konventionsstaterna ska vidta alla lämpliga åtgärder för att bekämpa olovligt bortförande till 

utlandet. Svensk lagstiftning ger en förälder som vill flytta få val. 

6.4.5	Relocation	som	medel	för	att	undvika	olovliga	bortföranden	

När en förälder anser att denne ställs inför ett ultimatum; att inte flytta eller att olovligen ta 

med sig barnet, har det visat sig att alltför många väljer det senare.323 Ett olovligt bortförande 

är inte bara en traumatisk upplevelse för barnet, det berövar också ofta den kvarlämnade 

förälderns kontakt med barnet. En rätt som de flesta internationella instrument och principer 

värnar starkt om.324 Genom att lagstifta om en möjlighet att lagligen flytta med sitt barn är jag 

av uppfattningen att många olovliga bortföranden skulle kunna undvikas, och förhoppningsvis 

fler överenskommelser mellan föräldrar nås, innan domstolen måste fatta beslut i frågan. Ett 

beviljande av relocation förutsätter en gedigen prövning av omständigheterna i det enskilda 
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fallet och efter de riktlinjer som lagstiftaren har valt att upprätta samt att ett sådant beslut är i 

enlighet med barnets bästa. Jag menar att en möjlighet till relocation skulle innebära en 

avvägning av familjemedlemmarnas separata intressen på ett bättre sätt än vad gällande rätt 

erbjuder idag. Det är också värt att betona att artikel 8 i Europakonventionen även skyddar 

föräldrarnas rätt till familjeliv, varför det borde finnas en möjlighet att lovligt flytta med sitt 

barn om ena föräldern önskar det.  

Att lagstifta om en möjlighet för ena föräldern att flytta med barnet utan den andra 

förälderns samtycke är givetvis inte oproblematiskt eller okontroversiellt. Det kan uppkomma 

en del problem om lagstiftaren väljer att lagstifta om en möjlighet att flytta.  

7	Problem	med	en	lagstadgad	möjlighet	till	relocation	

7.1	Barnets	rätt	till	nära	kontakt	med	båda	föräldrarna	

Enligt såväl barnkonventionen som EU-stadgan föreligger en rätt för barnet att ha god och 

nära kontakt med båda föräldrarna, såvida detta inte strider mot barnets bästa. 325 

Utgångspunkten är att barnet ska ha möjlighet att vara nära båda sina föräldrar men i vissa fall 

är detta svårt, till exempel när ena föräldern önskar flytta vilket blir allt mer vanligt i vår 

globaliserade värld. Det har visat sig att kontakten mellan barn och föräldrar som inte bor 

tillsammans är betydligt tätare och närmare när föräldrarna har gemensam vårdnad än när de 

inte har det.326 Ett barns rätt till kontakt med en förälder som barnet inte bor med har under 

lång tid ansetts vara ett av barnets mest skyddsvärda intressen. Initialt tolkades bestämmelser 

om umgänge som en rätt för föräldern till umgänge med barnet. Rätten till umgänge har dock 

med tiden skiftat från att anses tillhöra föräldern till att primärt anses tillhöra barnet.327 Vid 

bedömningen om umgänge och dess omfattning ska domstolen avgöra vad som ligger i linje 

med barnets bästa i det enskilda fallet, 6 kap 15 a FB. Umgänget ska i regel bestå av personlig 

kontakt men kan sedan lagändringen 2006 i undantagsfall bestå av telefon- eller 

mailkontakt.328 En annan aspekt av problematiken är hur alla berördas rätt till familjeliv ska 

tillgodoses på ett tillfredsställande sätt. Artikel 8 i Europakonventionen skyddar både familjen 

som enhet och varje familjemedlem individuellt. Det uppstår ofta intressekonflikter vid en 

separation varför det ofta är svårt att tillgodose varje familjemedlems rätt till familjeliv fullt 
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ut.329 Ett exempel i svensk rätt är när båda föräldrarna motsätter sig gemensam vårdnad och 

domstolen måste avgöra vem av föräldrarna som ska tilldelas ensam vårdnad, trots att båda 

föräldrarna kan anses vara lämpliga vårdnadshavare och föräldrar.330 Vid tilldelning av ensam 

vårdnad inskränks således ena förälderns vårdnadsrätt, tillika rätt till familjeliv, betydligt.  

Enligt de flesta internationella överenskommelser rörande barn etableras en rätt för barnet 

till kontakt med föräldern det inte bor tillsammans med, oavsett om den föräldern har del i 

vårdnaden eller inte.331 Kontakten är mer kopplad till föräldraskapet än till vårdnadsrätten.332 

Kontakten kan innebära att barnet bor hos föräldern under vissa veckor eller träffar den vid 

vissa bestämda tillfällen. En rätt till kontakt kan dock också bestå av telefonsamtal, 

mailkorrespondens eller dylikt.333 Det ligger inom varje boendeförälderns föräldraansvar att 

verka för att en kontakt med den andra föräldern upprätthålls om det ligger i linje med barnets 

bästa. Det finns dock inte några lagstadgade konsekvenser för om boendeföräldern motsätter 

sig en sådan kontakt, vilket givetvis ökar risken för att boendeföräldern inte uppfyller sitt 

åtagande. Att schematiskt förhindra umgänge och kontakt kan dock leda till en överflyttning 

av vårdnaden, men endast om det är förenligt med barnets bästa i det enskilda fallet.334   

Att lagstifta om en möjlighet att flytta mot den andra förälderns samtycke synes vara 

mindre ingripande än att tilldela ena föräldern ensam vårdnad eftersom båda föräldrarna 

fortsättningsvis kan ha gemensam vårdnad efter en flytt.  Med en lagstadgad möjlighet till 

relocation ges också rätten en möjlighet att upprätta villkor och krav för att flytten ska få äga 

rum. Sådana krav skulle exempelvis kunna vara att den kvarstannade föräldern får ett visst 

antal veckor umgänge under jul och sommar, att den föräldern som önskar flytta får bekosta 

resorna för barnet när det ska besöka den andra föräldern, ett schema för telefonkontakt eller 

dylikt. En god och bra kontakt med den kvarstannande föräldern skulle förhoppningsvis 

fungera bättre vid reglerad lovlig flytt än när en förälder olovligen för bort barnet, alternativt 

tilldelas ensam vårdnad och flyttar. Det kan således argumenteras för att båda föräldrarnas 

samt barnets rätt till familjeliv skulle tillgodoses i högre grad än vid situationer som gällande 

rätt i Sverige idag ger upphov till – ensam vårdnad och olovligt bortförande av barn.  
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När ett barn olovligen bortförs och domstolarna i tillflyktsstaten beslutar om att barnet ska 

återföras till ursprungsstaten, vilket är huvudregeln enligt de aktuella instrumenten, kan den 

bortförande föräldern välja att stanna kvar i tillflyktsstaten. Barnets rätt till god och nära 

kontakt med båda föräldrarna inskränks även vid dessa situationer.335 Detta är ytterligare ett 

argument för att en gedigen prövning av om en laglig flytt kan anses motiverad, före ett 

olovligt bortförande kan komma att behöva aktualiseras. En individuell prövning av vad som 

är barnets bästa ska göras i varje enskilt fall. 336 Detta borde också gälla när en förälder önskar 

flytta. 

Problemet med att uppehålla en kontakt - både direkt och indirekt - vid relocation är ett 

problem som kräver uppmärksamhet om en lagstadgad möjlighet till relocation ska införas. 

Enligt artikel 9 i Bryssel II-förordningen behåller ursprungsstaten sin jurisdiktion under tre 

månader vid en lovlig flytt av barn. Detta gäller dock endast för ändring av en befintlig dom 

från ursprungsstaten och innebär således inte ett hinder för den nya staten att ta upp en ny 

talan om vårdnad eller umgänge.	337 Artikel 9 är därför av begränsat värde gällande skyddet av 

en fastslagen umgängesrätt. Detta kan orsaka osäkerhet och brist i förutsebarhet när en 

förälder flyttar med ett barn till en annan jurisdiktion och förvärvar hemvist i den nya staten. 

7.2	Barnets	hemvist	
	
Om en förälder erhåller ett beslut från domstol med tillåtelse att flytta med barnet kan 

svårigheter gällande bedömningen av hemvist uppkomma. Enligt artikel 3 i Bryssel II-

förordningen är jurisdiktionen som huvudregel beroende av barnets hemvist, det vill säga att 

staten där barnet har hemvist är behörig att pröva frågor gällandet barnet. Om ett beslut om 

relocation är villkorat av vissa krav för kontakt med den kvarlämnande föräldern anser jag att 

det är viktigt att dessa krav efterlevs. Detta är svårt för domstolen att garantera då barnet 

kommer att förvärva nytt hemvist i den nya staten och på så vis hamnar under den nya staten 

jurisdiktion. Domstolen i ursprungsstaten behåller sin jurisdiktion endast under tre månader 

efter en lovlig flytt, enligt artikel 9 i Bryssel II-förordningen. Artikeln är således av begränsad 

betydelse som försäkran av att villkoren i domen uppfylls. Artikel 9 kan dessutom endast 

tillämpas för att modifiera en befintlig dom från ursprungsmedlemsstaten och hindrar således 

inte den nya medlemsstatens domstolar från att ta upp en ny talan om vårdnad till prövning.338 

Den förälder som har fått en relocation-ansökan beviljad och flyttat med barnet har således en 
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möjlighet att väcka talan i den nya staten för att få till ändringar av den tidigare domen, om 

denne så skulle önska. Detta är givetvis ett problem av inte ringa betydelse. Om föräldern som 

har flyttat med barnet väljer att väcka en ny talan är dock utfallet oskrivet. Föräldern som har 

flyttat med barnet riskerar därmed att få en ändring av domen som är till sin nackdel. 

Medlemsstaternas domstolar är alla bundna av principen om barnets bästa och ett dylikt fall 

skulle kunna leda till ett mer gynnsamt beslut för den kvarlämnade föräldern om situationen 

så kräver. Jag menar därför att det inte är självklart att jurisdiktionsproblemet blir ett problem 

i praktiken, dock bör detta enligt mig beaktas vid beslut om relocation. Härtill kommer att 

principen om ömsesidigt förtroende är en viktig EU-rättslig princip inom det civilrättsliga 

området. Principen skulle i detta fall kunna innebära att domstolen i den nya staten i vart fall 

beaktar omständigheterna och slutsatserna i domen från ursprungsstaten. Det vore naturligvist 

önskvärt om denna skyldighet reglerades av ett bindande instrument på EU-rättslig nivå. 

Sannolikheten för att en sådan reglering skapas är dock enligt min mening större om fler 

länder föreskriver en rätt till relocation med barn.  

7.3	Svår	bedömning	för	domstolarna	

Det har argumenterats att det finns en risk för att en förälder tar lagen i egna händer och 

flyttar olovligen med barnet om relocation-möjligheten är för restriktiv. Å andra sidan har det 

argumenterats att det finns en risk för att en förälder som inte ansöker om relocation tar lagen 

i egna händer och för olovligen bort barnet om relocation-möjligheten är för liberal, då den är 

av tron att ansökan kommer att beviljas oavsett vad. Vid relocation finns flera olika intressen, 

alla av stor betydelse men svåra att kombinera.339 Detta ställer höga krav på domstolarna. Det 

föreligger flera skäl till varför föräldrar olovligen för bort sitt barn, och enligt Freeman finns 

det inget som bevisar att en restriktiv relocation-approach automatiskt leder till fler olovliga 

bortföranden. Mycket beror på anledningen till varför föräldern vill ansöka om relocation. 

Legala och sociala miljöer kommer att påverka den som önskar flytt på något sätt. Mycket är 

kopplat till förväntan. 340 Det kan dock argumenteras för att en total avsaknad av en möjlighet 

till relocation troligtvis leder till fler barnbortföranden. 

Gällande relocation ställs domstolen inför ett mycket svårt beslut, troligtvis ett av det 

svåraste beslut en domare kan ställas inför. 341 Detta får dock inte vara en anledning till att 

inte ha en lagstadgad möjlighet att erhålla ett beslut om relocation. Vårdnadsprocesser är 

redan mycket känsliga och svårbedömda. En möjlighet till att besluta om relocation må i vissa 
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fall göra denna bedömning ännu svårare, däremot ger det samtidigt en möjlighet att tillgodose 

barnets bästa i högre grad i situationer som faktiskt kräver det. 

8 Slutkommentar  
Gemensam vårdnad presumeras vara till barnets bästa. Det finns därför anledning att hitta en 

lösning för gemensam vårdnad även när föräldrarna önskar vara bosatta på olika orter. Vår 

globaliserade värld leder också till ett stort behov av en sådan lösning. När svensk domstol 

ska ta ställning till vad som är barnets bästa i ett enskilt fall ska den i princip göra en 

helhetsbedömning av barnets situation och på så vis utröna den bästa möjliga lösningen för 

barnet.342 Om domstolen är förhindrad att fatta ett beslut om att barnet ska bo med en förälder 

som avser att flytta utomlands, trots att detta anses vara det mest förenliga med barnets bästa i 

det enskilda fallet, kan inte den bästa möjliga lösningen för barnet tillämpas.  

Idag finns ett flertal internationella instrument för att motverka ett olovligt bortförande. Ett 

olovligt bortförande presumeras nämligen strida mot barnets bästa. Dessa instrument tar sikte 

på hur förfarandet gällande barnets återförande ska gå till om ett olovligt bortförande äger 

rum. Instrumenten kan också anses fylla en preventiv funktion. I denna uppsats argumenterar 

jag för att fler åtgärder borde vidtas för att motverka att ett olovligt bortförande 

överhuvudtaget kommer till stånd. En sådan åtgärd är att i lag reglera en möjlighet att lovligt 

flytta med barnet, det vill säga införa en möjlighet till relocation. Genom att lagstadga en 

sådan möjlighet kan situationen regleras på ett sätt som förhoppningsvis säkerställer barnets 

goda kontakt till den kvarstannande föräldern genom reglerat umgänge. Kostnader som kan 

uppstå när umgänget ska utövas kan dessutom regleras. 

Vårdnadsförhållandena kan se olika ut i olika fall. Det följer av svensk lagstiftning att en 

vårdnadshavare har både en rätt och en skyldighet att bestämma över barnets personliga 

angelägenheter. Vid gemensam vårdnad tillfaller denna rätt och skyldighet båda 

vårdnadshavarna. Den gemensamma beslutanderätten kan inskränkas i särskilda fall, dock 

inte vid beslut som är av ingripande betydelse för barnets framtid. Ett sådant viktigt beslut är 

till exempel var barnet ska bo. Den svenska lagstiftaren har lagt stor vikt vid föräldrars rätt 

och förmåga att besluta i frågor som rör deras barn. I grunden är detta en lösning som bör 

anses vara den mest lämpliga. Situationen blir dock mycket statisk och kan i värsta fall leda 
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till att den ena föräldern använder barnet som ett maktmedel för att sätta påtryckningar 

gentemot den andra föräldern.343  

Om ena föräldern har ensam vårdnad innebär det en ensidig rätt att besluta om var barnet 

ska bo, även om det innebär att barnet kommer att flytta till ett annat land. Om däremot 

gemensam vårdnad föreligger synes det enligt gällande rätt krävas att vårdnadshavarna är 

överens för att en förflyttning av barnet ska kunna äga rum. Om vårdnadshavarna inte kan 

komma överens angående barnets boende kan rätten på ansökan av part besluta om var barnet 

ska bo enligt FB.344  Rätten måste alltid utgå ifrån principen om barnets bästa när den beslutar 

med vem barnet ska vara bosatt. 345 Av svensk rättspraxis kan slutsatsen dras att rätten i 

princip gynnar den vårdnadshavare som inte avser flytta ifrån barnets hemvistort. 346 

Konsekvensen av detta blir att en förälder som önskar flytta, så väl inom som utom Sverige, 

ställs inför valet att flytta utan barnet eller att bo kvar, när gemensam vårdnad föreligger. Det 

kan ifrågasättas om en sådan trend alltid är mest förenlig med barnets bästa.  

Med tanke på all diskussion om barnets bästa och ett snabbt återförande av ett barn som 

olovligen bortförts anser jag att det vore önskvärt att situationen mellan föräldrarna löser sig 

på ett tidigare stadium, innan ett olovligt bortförande skett. Framför allt i ljuset av 

Europadomstolens praxis på området.347 På så vis kan problemet angående tidsaspekten och 

barnets bästa undvikas. Eftersom en Haagprocess dessutom många gånger tar lång tid menar 

jag att det föreligger än starkare skäl till att en sådan inte ska behöva aktualiseras.  

Vid en komparativ jämförelse kan konstateras att England ligger långt före Sverige 

gällande utvecklingen av relocation-möjligheten. England har varit den vägledande 

jurisdiktionen på området sedan 70-talet. Vid en jämförelse med Spanien, som traditionellt 

sett brukar ligga steget bakom Sverige i utvecklingen på det familjerättsliga området, finns 

större möjligheter att erhålla ett beslut om relocation än i Sverige där det hitintills inte finns 

ett enda fall av relocation i svensk rättspraxis. Jag anser att detta är anmärkningsvärt. 

Trots de problem som enligt min mening en lagstagad möjlighet till relocation kan ge 

upphov till och som jag har diskuterat i denna framställning talar övervägande skäl för att en 

sådan reglering bör införas i svensk lag. Att en sådan reglering införs betyder inte att 

lösningen alltid ska aktualiseras, utan snarare att den endast ska aktualiseras när barnets bästa 

så kräver. Att lagstadga om en möjlighet till relocation torde dessutom fylla en preventiv 
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verkan i förhållande till ett fall av olovligt bortförande av barn då det de facto finns en 

möjlighet att lovligen få flytta med barnet – så väl inom som utanför Sverige. Detta skulle i 

sin tur kunna bidra till ett minskat antal av olovliga bortföranden. Att införa en relocation-

möjlighet i svensk rätt synes dessutom ligga bättre i linje med våra skyldigheter enligt EU-

rätten än vad gällande rätt gör. Möjligheten bidrar till att det blir enklare att utnyttja sin fria 

rörlighet trots att vederbörande har ett barn, något som medlemsstaterna förbundit sig till att 

underlätta och möjliggöra. Sammanfattningsvis anser jag att starka skäl talar för att införa en 

lagstadgad möjlighet till relocation. Det kan dessutom hävdas att Sveriges internationella 

åtaganden till och med kräver att en sådan möjlighet införs i svensk lag. 
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