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Summary 

The rules governing civil aspects of the unlawful abduction of children under the 

1980 Hague Convention on the Civil Aspects of International Child Abduction are 

not fully compatible with the rights deriving from the United Nations Convention on 

the Rights of the Child.  Despite the child's central role in an unlawful abduction or 

detention, a dilemma arises when the 1980 Hague Convention is to be applied. The 

1980 Hague Convention focuses less on the best interests of the individual child and 

more on protecting children in general from being wrongfully abducted.  

 

The question that arises is whether the best interest of the child is then regularly 

taken into account, as stipulated by the Childrens’ Convention. In order to strengthen 

the application of the Hague Convention between EU countries, the Brussels II reg-

ulation was adopted in the early 2000s and on August 1st of 2022 a new and revised 

version – the 2019 Brussels II regulation – entered into force. This thesis aims to 

account for the frameworks on unlawful abduction and detention of children in in-

ternational conditions that have developed over the past 40 years and show how the 

rights of the child are considered in these processes. 

 

My conclusion is that the changes introduced in the 2019 Brussels II Regulation 

complement the 1980 Hague Convention better than the 2003 Brussels II Regulation, 

and they are also more in line with the Children’s Convention. The child's legal status 

is confirmed as a legal entity in the unlawful abduction proceedings, thereby ensur-

ing that the rights of the child are better served in these processes.  
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Sammanfattning 

Reglerna som styr civila aspekter på olovligt bortförande av barn enligt 1980 års 

Haagkonvention om de civila aspekterna på internationella bortföranden av barn1 är 

inte fullt kompatibla med de rättigheter som följer av Förenta nationernas2 konvent-

ion om barnets rättigheter3. Trots barnets centrala roll i ett olovligt bortförande eller 

kvarhållande uppstår ett dilemma när 1980 års Haagkonvention ska tillämpas. Haag-

konventionen fokuserar mindre på det enskilda barnets bästa och mer på att barn 

generellt ska skyddas från att bli olovligen bortförda. Frågan som uppstår är om bar-

nets bästa då beaktas regelrätt, så som barnkonventionen föreskriver. För att för-

stärka 1980 års Haagkonventions tillämpning EU-länder emellan tillkom Bryssel II-

förordningen4 i början av 2000-talet och den 1 augusti 2022 trädde en ny och omar-

betad version – 2019 års Bryssel II-förordning5 i kraft.  

 

Denna uppsats syftar till att redogöra för det ramverk kring olovligt bortförande och 

kvarhållande av barn i internationella förhållanden och hur barnets rättigheter beak-

tas i dessa processer. Uppsatsen ämnar även visa hur lagstiftningen förändrats efter 

1980 års Haagkonvention och på vilka sätt för att bättre svara mot de samhällsför-

ändringar som har skett. 

 

Min slutsats är att de förändringar som införts i 2019 års Bryssel II-förordning kom-

pletterar 1980 års Haagkonvention bättre än den tidigare versionen av förordningen. 

Ändringarna stämmer även bättre överens med barnkonventionen. Barnets rättsliga 

ställning bekräftas som ett rättssubjekt i processerna om olovligt bortförande och 

därigenom försäkras att barnets rättigheter bättre tillgodoses i dessa processer.  

 

 
1 Fortsättningsvis 1980 års Haagkonvention. 
2 Fortsättningsvis FN. 
3 Fortsättningsvis barnkonventionen. 
4 Rådets förordning (EG) nr 1347/2000 av den 29 maj 2000 om domstols behörighet och om erkän-

nande och verkställighet av domar i äktenskapsmål och mål om föräldraansvar för makars gemen-

samma barn (fortsättningsvis Bryssel II-förordningen) och Rådets förordning (EG) nr 2201/2003 av 

den 27 november 2003 om domstols behörighet och om erkännande och verkställighet av domar i äkt-

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

sättningsvis 2003 års Bryssel II-förordning). 
5 Rådets förordning (EU) 2019/1111 av den 25 juni 2019 om behörighet, erkännande och verkställig-

het av avgöranden i äktenskapsmål och mål om föräldraansvar, och om internationella bortföranden 

av barn (fortsättningsvis 2019 års Bryssel II-förordning). 
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1 Inledning 

1.1 Introduktion till ämnet 

I dagens globaliserade värld har det blivit allt vanligare med internationella familje-

bildningar. När personer av olika nationalitet bildar familj blir ofta följden att minst 

en av dem bosätter sig i ett annat land än det land de är medborgare i. Antalet barn 

som olovligen förs bort eller hålls kvar i ett annat land än landet där barnet är bosatt, 

har ökat under de senaste åren.6 Att ett barn blir bortfört till eller kvarhållet i ett annat 

land behöver dock inte betyda att den bortförande föräldern har begått ett fel, det 

beror på hur vårdnadsförhållandena ser ut i det aktuella fallet. 

I svensk rätt regleras vårdnad om barn i 6 kap. föräldrabalken7. Huvudregeln, 6 kap. 

3 § andra stycket FB, är att barnets föräldrar ska ha fortsatt gemensam vårdnad vid 

en äktenskapsskillnad. Gemensam vårdnad innebär att föräldrarna gemensamt ska 

besluta i frågor som rör barnet. En av föräldrarna får således inte flytta från Sverige 

med barnet utan den andra förälderns medgivande. Detta gäller även om barnet bor 

enbart hos den ena föräldern. En förälder som är ensam vårdnadshavare har dock rätt 

att ta med sig och flytta utomlands med barnet utan den andre förälderns medgi-

vande. Det innebär att en förälder som endast har umgängesrätt inte har möjlighet att 

förhindra att den andra föräldern flyttar med barnet. Enligt 6 kap. 11 § FB har en 

vårdnadshavare rätt och skyldighet att besluta i frågor som rör barnets personliga 

angelägenheter och det innebär bland annat att besluta om var barnet ska bo.8  

Utgången i mål som rör olovligt bortförande och kvarhållande av barn är ur barnets 

synvinkel väldigt lik utgången i vårdnadsmål, på så sätt att de båda påverkar barnets 

framtida boende och umgänge med sina föräldrar. En annan likhet mellan proces-

serna är uppfattningen om att barnet inte är en part i processen. Precis som i rätts-

processer om vårdnad anses barnet i en rättsprocess om olovligt bortförande vara ett 

rättsobjekt och inte ett rättssubjekt, alltså inte en part i målet. Barn har dock alldeles 

egna rättigheter och denna uppsats syftar till att undersöka vilka dessa rättigheter är 

och hur barnets olika rättigheter förhåller sig till varandra.  

 
6 Bortförda och kvarhållna barn i internationella förhållanden, 2008/09:RFR8 s. 7; https://data.riksda-

gen.se/fil/db4e3478-57fe-4b59-af71-5a3ce2816b08, s.7, hämtad 2022-11-30.  
7 Fortsättningsvis FB. 
8 Singer, s. 120. 

https://data.riksdagen.se/fil/db4e3478-57fe-4b59-af71-5a3ce2816b08
https://data.riksdagen.se/fil/db4e3478-57fe-4b59-af71-5a3ce2816b08
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Processer som handlar om gränsöverskridande olovliga barnbortföranden är ofta 

komplexa. Under de senaste 45 åren har det genom internationellt samarbete utarbe-

tats ett antal konventioner och förordningar som behandlar olovligt bortförande och 

kvarhållande av barn. Vid internationella olovliga barnbortföranden inom EU aktu-

aliseras främst två regelverk på den internationella privaträttens område. Dessa är 

1980 års Haagkonvention och 2019 års Bryssel II-förordning som trädde i kraft den 

1 augusti 2022. Det är i förhållande till nämnda ändamål och bestämmelser intressant 

att undersöka i vilken utsträckning barnets rättigheter får inflytande i dessa återfö-

randeprocesser. 

 

1.2 Syfte och frågeställningar  

Syftet med den här uppsatsen är att studera och analysera hur barnets rättigheter be-

aktas i processer om olovligt bortförande och kvarhållande av barn. I uppsatsen äm-

nar jag redogöra för den lagstiftning om olovligt bortförande och kvarhållande av 

barn i internationella förhållanden som utvecklats de senaste 45 åren samt undersöka 

tänkbara effekter av 2019 års Bryssel II-förordning under återförandeprocesser, när 

ett påstått olovligt bortförande har skett från en EU-medlemsstat9 till en annan EU-

medlemsstat.  

 

Syftet kommer att besvaras utifrån följande frågeställningar: 

 

1. Vilka konventioner och förordningar som reglerar olovligt bortförande av 

barn är Sverige bundet av, och hur förhåller de sig till varandra?  

 

2. Hur har lagstiftningen förändrats efter 1980 års Haagkonvention, och på 

vilka sätt för att bättre svara mot de samhällsförändringar som har skett? 

 

3. Hur beaktas barnets rättigheter i processer om olovligt bortförande eller 

kvarhållande?  
 

 
9 Danmark deltar inte i det civilrättsliga samarbetet inom EU. Bryssel II-förordningen gäller därför 

inte i förhållande till Danmark, enligt artikel 1 och 2 i protokoll nr. 22 fogat till EU- fördraget och 

EUF-fördraget. 
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1.3 Avgränsningar 

Arbetet avgränsas till den internationella privaträttens område och till Bryssel II-

förordningen i 2019 års lydelse, samt 1980 års Haagkonvention. Regler om upplös-

ning av äktenskap genom dom, som också regleras i Bryssel II-förordningen, be-

handlas dock inte i denna uppsats. Inte heller redogörs för domstols behörighet och 

om erkännande och verkställighet av domar på privaträttens område. 

 

Artikel 11 i barnkonventionen, som föreskriver att staterna skall arbeta för att mot-

verka uppkomsten av olovliga bortföranden av barn, vilket gäller i förhållande till 

alla andra stater, inkluderas inte i uppsatsen. Det är förvisso en rättighet och ett skydd 

som är särskilt viktigt för temat för uppsatsen, för viktigt för att inte nämnas i sam-

manhanget, men artikel 11 är allmän och indirekt behandlas den genom att titta mer 

specifikt på andra regler – artikel 3, 8, 9 och 12 – som tillsammans kan sägas syfta 

till att uppfylla artikel 11. I uppsatsens fjärde kapitel, som handlar om barnets rättig-

heter, redovisas tre av de fyra grundläggande principerna i barnkonventionen och 

regelverket kring dessa. Skälet till att en av principerna utelämnas är relevans. Prin-

cipen som inte redovisas handlar om förbudet mot diskriminering och den aktuali-

seras inte vid en situation med ett olovligt bortfört barn. 

 

Gränsöverskridande föräldraansvarsprocesser och andra förfaranden enligt Bryssel 

II-förordningen och 1996 års Haagkonvention10, som exempelvis rör frågor om 

skyddsåtgärder för barn och vilket lands domstol som ska avgöra frågor om vårdnad 

och umgänge, inkluderas inte i uppsatsen. Denna avgränsning görs  

eftersom olovliga barnbortföranden är en säregen ärendetyp med specifika bestäm-

melser som inte nödvändigtvis aktualiserar regelverk rörande gränsöverskridande 

föräldraansvarsfrågor.  

 

I 2019 års Bryssel II-förordning har det införts bestämmelser rörande medling vid 

olovliga barnbortföranden.11 Medling eller alternativ tvistelösning vid olovliga barn-

bortföranden att behandlas dock inte i denna uppsats av utrymmesskäl.  

 

 
10 Den i Haag den 19 oktober 1996 dagtecknade konventionen om behörighet, tillämplig lag, erkän-

nande, verkställighet och samarbete i frågor om föräldraansvar och åtgärder till skydd för barn. 
11 Se artikel 25 i 2019 års Bryssel II-förordning. 
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Att olovligt föra bort ett barn är ett brott enligt svensk lag. Brottet kallas egenmäk-

tighet med barn och regleras i 7 kap. 4 § Brottsbalken. En process om egenmäktighet 

med barn hos Polisen förs parallellt med en process om återförande av barnet hos 

Utrikesdepartementet, men jag går inte vidare in på den straffrättsliga regleringen 

kring olovligt bortförande av barn.  

 

1.4 Definitioner  

Två för ämnet viktiga termer är domsrätt12, det vill säga vilken nations domstol som 

är behörig att avgöra mål om vårdnadsansvar och lagval13, det vill säga enligt vilket 

lands rättsordning en behörig domstol ska avgöra en aktuell tvist som anknyter till 

mer än en rättsordning.  

 

Med termen olovligt bortförande avses både ett bortförande och ett kvarhållande av 

barn men i uppsatsen används termen kvarhållande endast när det finns ett behov av 

det. Ett olovligt bortförande innebär att en förälder utan lov tar barnet till ett annat 

land, antingen utan att vara ensam vårdnadshavare eller i strid med ett beslut av en 

domstol om att barnet inte får lämna landet. Även det fallet att ett barn står under 

gemensam vårdnad men en förälder bryter mot den andra förälderns rätt att utöva 

vårdnad genom att skilja barnet och föräldern åt omfattas. När det handlar om ett 

kvarhållande kan det finnas ett bortförande i botten, men en vanlig situation är att 

ena föräldern fått lov att ta barnet utomlands men sedan beslutar sig för att inte låta 

det återvända. Även det fallet att en förälder ger någon annan uppdrag att ta barnet 

utomlands och uppfostra det där omfattas av termen. Med primär vårdnadshavare 

menas den som i praktiken haft det huvudsakliga och dagliga ansvaret för barnet.  

 

Barnets hemvist14 har central betydelse i processer som följer av ett olovligt bortfö-

rande eller kvarhållande. Hemvist är en legal konstruktion vars funktion bland annat 

 
12 Bogdan och Hellner, s. 35. Artiklarna 9–14 i 2019 års Bryssel II-förordning reglerar frågor om 

domsrätt. Att 2019 års Bryssel II-förordning är utgångspunkt när frågor om domsrätt prövas innebär 

att förordningens hemvistbegrepp som ska läggas till grund för prövningen. I NJA 2011 s. 499 p. 8 

och 10 sammanfattas EU-domstolens praxis. Se även NJA 2002 s. 390. 
13 Bogdan och Hellner, s. 27. 
14 Hemvistbegreppet definieras inte i verkställighetslagen. I förarbetena till lagen (prop. 1988/89:8 s. 

36) hänvisas till de uttalanden om hemvistbegreppet som gjordes i samband med att en definition av 

begreppet hemvist år 1973 togs in i 7 kap. 2 § lagen (1904:26 s. l) om vissa internationella rättsförhål-

landen rörande äktenskap och förmyndarskap. Enligt denna skall den som är bosatt i viss stat anses ha 

sitt hemvist där, om bosättningen med hänsyn till vistelsens varaktighet och omständigheterna i övrigt 

måste anses stadigvarande (se prop. 1973:158 s. 78 ff.). Se även Mål C-111/17, Mål C-497/10, Mål 

C-523/07, NJA 2019 s. 704 och RÅ 1995:99. 

https://lagen.nu/prop/1988/89:8#sid36
https://lagen.nu/prop/1988/89:8#sid36
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är att fungera som anknytningsmoment vid fastställandet av vilken stat som ska ha 

jurisdiktion över familje- och barnrättsliga processer med anknytning till flera stater. 

Hemvist förutsätter att barnet vistas i landet, men det finns inga formella krav på att 

vistelsen ska ha varat en bestämd tid. När det gäller begreppet hemvistland/hemvist-

stat avses det land barnet hade hemvist i före det olovliga bortförandet. Som huvud-

regel följer barns hemvist av vårdnadshavarnas. Har vårdnadshavarna olika hemvist, 

och olika uppfattningar om var barnets hemvist är, vilket kan vara fallet efter ett 

bortförande eller kvarhållande, ska barnets hemvist avgöras med utgångspunkt i var 

dess livscentrum är.15  

 

Enligt både artikel 12 i Haagkonventionen och artikel 76 och 77 i 2019 års Bryssel 

II-förordning16 ska det finnas ett kontaktorgan, eller en så kallad centralmyndighet, 

i varje konventions- och medlemsland, vars roll är att fullgöra uppgifter i enlighet 

med konventionen och förordningen för att möjliggöra att de tillämpas optimalt. 

Centralmyndigheterna i de berörda länderna ska samarbeta så att ett olovligt bortfört 

barn skyndsamt återförs till dess hemviststat. Utrikesdepartementet är Centralmyn-

dighet i Sverige. Återförandeprocess är det förfarande som den kvarlämnade föräl-

dern initierar för att ansöka om återförande av barnet till hemviststaten. 

 

1.5 Metod och material  

För att i denna uppsats kunna besvara mitt syfte samt de tre frågeställningar som 

framställts, har jag dels använt mig av rättsdogmatisk metod, dels EU-rättslig metod. 

Med en rättsdogmatisk metod avses att gällande rätt fastställs och problematiseras 

genom att tolka de traditionella rättskällorna. Dessa utgörs av lagstiftning, förarbe-

ten, rättspraxis och doktrin.17  

 

Återförandeprocesserna efter ett olovligt bortförande av barn aktualiserar en tillämp-

ning av EU:s internationella privat- och processrätt, vilket innebär att även en EU-

rättslig metod tillämpats vid arbetet med uppsatsen. Den EU-rättsliga metoden kan 

 
15 Schiratzki (2013), s. 226 f; Bogdan och Hellner, s. 131 ff.  
16 Kapitel V, artiklarna 76–84, i 2019 års Bryssel II-förordning innehåller bestämmelser om samar-

bete i frågor om föräldraansvar, med särskilt fokus på centralmyndigheter och dess verksamhet och 

uppgifter. Samarbetet mellan centralmyndigheterna i de olika medlemsstaterna anses vara av största 

vikt för att stödja föräldrar och barn som är involverade i gränsöverskridande förfaranden. 
17 Korling och Zamboni, (Kleineman), s. 21. 
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beskrivas som ”ett tillvägagångssätt att hantera EU-rättsliga källor”.18 EU:s grund-

fördrag utgör de primära rättskällorna och den rättsliga grund vilken EU:s sekundär-

rätt, direktiv och förordningar, baseras på. Det får därmed anses befogat att utöver 

Bryssel II-förordningen, även behandla relevant primärrätt, såsom artikel 24 i EU-

stadgan, för att förstå Bryssel II-förordningen i detta sammanhang.19  

 

De förklarande kommentarerna till 1980 års Haagkonvention, som Pérez-Vera sam-

manställt i en Explanatory Report, har använts i uppsatsen för att förstå hur artiklarna 

i 1980 års Haagkonvention var avsedda att tolkas vid skapandet av konventionen.  

 

Vad gäller barnkonventionen och de rättigheter som stadgas däri ger FN:s barnrätts-

kommittés20 allmänna kommentarer en fingervisning om önskvärda tolkningar av 

barnkonventionens artiklar. Barnkonventionen är en traktat21 som antagits av FN:s 

generalförsamling och utgör en del av folkrätten. Vid min tolkning av barnkonvent-

ionen, samt FN:s barnrättskommittés allmänna kommentarer, har jag tillämpat Wi-

enkonventionen om traktaträtten, Wien den 23 maj 196922. Enligt artikel 31 WK ska 

traktat tolkas enligt ordalydelsen, sett i sitt sammanhang och mot bakgrund av dess 

ändamål och syfte. Förutom texten, inklusive dess preambel och bilagor, ska hänsyn 

även tas till bland annat efterföljande överenskommelser och praxis som uttrycker 

enighet över tolkningen av bestämmelserna. Vid oklarheter, kan enligt artikel 32 

WK, även förarbetena till traktaten användas som supplementära tolkningsmedel. 

Vid tolkning av barnkonventionen betraktade jag de allmänna kommentarerna som 

likställda med förarbeten. Dessa allmänna kommentarer har dock ingen ställning 

som rättskälla, och de är inte juridiskt bindande för de länder som har ratificerat23 

barnkonventionen. Därför använde jag relevanta svenska förarbeten, vilka har ställ-

 
18 Korling och Zamboni (Reichel), s. 109. 
19 Jfr Korling och Zamboni (Reichel), s. 109, som menar att en förståelse för EU-rättens källor bidrar 

till förståelse för hur EU-rätten ska tillämpas i EU:s medlemsstater. 
20 Av artikel 43 i barnkonventionen följer att en kommitté för barnets rättigheter har upprättats, den så 

kallade barnrättskommittén. Kommittén har, enligt artikel 45 (d) barnkonventionen, bland annat som 

uppgift att avge förslag och allmänna rekommendationer till konventionsstaterna. Dessa allmänna 

kommentarer är inte bindande, men kan användas som tolkning för att förstå syftet med barnkonvent-

ionen. 
21 Traktat är inom folkrätten en benämning på en bindande överenskommelse mellan två och flera sta-

ter. Wienkonventionen om traktaträtten från 1969 definierar traktat som en mellanstatlig skriftlig 

överenskommelse som är underställd internationell rätt. 
22 Fortsättningsvis WK. 
23 När en stat ratificerar en konvention förpliktar sig staten att följa konventionen. I och med ratifice-

ringen blir konventionen juridiskt bindande för staten. Sverige ratificerade barnkonventionen 1990. 

Hittills har 196 stater ratificerat barnkonventionen. Per dagens datum är det bara USA som inte har 

ratificerat konventionen. 
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ning som rättskälla, för att utröna innehållet i artikel 3, 8, 9 och 12 i barnkonvent-

ionen. Dessa förarbeten hänvisar även i stor utsträckning till FN:s barnrättskommit-

tés allmänna kommentarer.  

 

Relevant praxis från Europadomstolen, EU-domstolen och svensk domstol rörande 

olovliga barnbortföranden redogörs kortfattat för, i syfte att visa rättsutvecklingen 

vad gäller olovliga barnbortföranden i anslutning till de mänskliga rättigheter som 

fastställs i EKMR. Jag har gjort mitt urval av praxis genom att först sammanställa 

vilka rättsfall som hänvisas till i central doktrin och sedan koncentrera mig på de 

rättsfall som handlar om olovliga bortföranden av barn som aktualiserar EKMR. Ge-

nom att ringa in de mest centrala rättsfallen blir analysen av rättsutvecklingen mer 

korrekt. 

 

Sammanfattningsvis kan konstateras att de valda metoderna medför att det material 

som ligger till grund för denna uppsats består av nationell rätt, EU-rätt och övernat-

ionella regleringar som Sverige är bundet av, såsom del av EU-rätten samt barnkon-

ventionen och EKMR. De rättskällor som främst används vid sidan av lagregleringar 

är svenska förarbeten, praxis och doktrin.  

 

1.6 Disposition  

Uppsatsen är indelad i fem kapitel i syfte att skapa en pedagogisk disposition som 

läsaren enkelt kan följa med i. 

 

I uppsatsens inledande del, kapitel 1, redovisas de allmänna utgångspunkterna för 

arbetet innefattande introduktion till ämnet, syfte, frågeställningar, avgränsningar, 

metod, material, samt definitioner. För att föra en givande analys kring de problem 

som aktualiseras i denna uppsats krävs en grundläggande förståelse för 1980 års 

Haagkonvention, varför det inledningsvis ges en introduktion till denna i kapitel 2.  

 

Kapitel 3 handlar om Bryssel II-förordningen och genom att göra en historisk åter-

blick skapas en förståelse för vilka idéer som har varit drivande i formandet av da-

gens regler. Därefter redogörs för förhållandet mellan Bryssel II och Haagkonvent-

ionen, och den för uppsatsen aktuella tillämpningssvårigheten regelverken emellan.  
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Uppsatsens fjärde kapitel handlar om barnets rättigheter och i kapitlet redogörs för 

tre grundläggande principer24 samt regelverket kring dem, både svensk och europe-

isk rätt. I kapitlet redogörs också för relevant praxis från Europadomstolen, i syfte 

att synliggöra den rättsutveckling som skett vad gäller olovliga barnbortföranden i 

anslutning till de mänskliga rättigheter som fastställs i EKMR. 

 

Uppsatsen sammanfattas med en analys och några avslutande ord i kapitel 5.  

 
24 Se 1.3 Avgränsningar. Skälet till att en av principerna utelämnas är på grund av relevans. Principen 

som inte redovisas handlar om förbudet mot diskriminering och den aktualiseras inte vid en situation 

med ett olovligt bortfört barn. 
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2 1980 års Haagkonvention 

Som en inledning på genomgången av vilka konventioner och förordningar som re-

glerar olovligt bortförande av barn redogörs i detta kapitel för 1980 års Haagkon-

vention.  

 

1980 års Haagkonvention är det regelverk som stater25 främst tillämpar i samband 

med ett olovligt bortfört eller kvarhållet barn i internationella förhållanden. Huvud-

regeln vid olovliga barnbortföranden är att barnet ska återföras till ursprungsstaten, 

vilket som utgångspunkt anses utgöra barnets bästa i 1980 års Haagkonventions me-

ning. 

Konventionen är antagen inom ramen för Haagkonferensen för internationell pri-

vaträtt och har som huvudsyfte att återställa status quo genom att omgående få till 

stånd ett återlämnande av barn som bortförts eller kvarhållits olovligt. Principen om 

barnets bästa återfinns inte i 1980 års Haagkonvention, men konventionen bygger på 

två huvudtolkningar av vad som anses vara barnets bästa; 

a) Barns behov av stabilitet  

b) Barns behov av kontakt med båda sina föräldrar.26 

2.1 Bakgrund och syfte 

1980 års Haagkonvention är ett resultat av arbetet inom Haagkonferensen för inter-

nationell privaträtt. På 1970-talet ökade antalet olovligt bortförda barn markant och 

ett internationellt samarbete inleddes med syfte och mål att motverka olovliga bort-

föranden av barn27 samt att hitta en lösning i de fall där barn förts bort av den ena 

föräldern.28 Sverige har sedan den 2 februari 1989 varit anslutet till 1980 års Haag-

konvention. Genom lag (1989:14) om erkännande och verkställighet av utländska 

 
25 Det är 101 stater som har per dagens datum ratificerat 1980 års Haagkonvention. För att se en lista 

över vilka dessa länder är: https://www.regeringen.se/491e90/contentas-

sets/731e73fcee6642efad3c48c02a29c51d/lista-over-de-lander-i-vilka-1980-ars-haagkonvention-gal-

ler-i-forhallande-till-sverige, hämtad 2022-12-19. 
26 Se artikel 12 i 1980 års Haagkonvention, samt Pérez-Vera, Explanatory report on the 1980 HCCH 

Child Abduction Convention, p. 24. 
27 Konventionen är endast tillämplig när det påstås att ett barn under 16 år olovligen har bortförts från 

en konventionsstat till en annan. Se artikel 4 i 1980 års Haagkonvention. 
28 Prop. 1988/89:8, s. 9. 

https://lagen.nu/1989:14
https://www.regeringen.se/491e90/contentassets/731e73fcee6642efad3c48c02a29c51d/lista-over-de-lander-i-vilka-1980-ars-haagkonvention-galler-i-forhallande-till-sverige
https://www.regeringen.se/491e90/contentassets/731e73fcee6642efad3c48c02a29c51d/lista-over-de-lander-i-vilka-1980-ars-haagkonvention-galler-i-forhallande-till-sverige
https://www.regeringen.se/491e90/contentassets/731e73fcee6642efad3c48c02a29c51d/lista-over-de-lander-i-vilka-1980-ars-haagkonvention-galler-i-forhallande-till-sverige
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vårdnadsavgöranden m.m. och om överflyttning av barn29 införlivades 1980 år Haag-

konvention, med svensk rätt.30  

 

Haagkonventionens två syften anges i dess första artikel. Det första syftet anger kon-

ventionens centrala mål, vilket är att återställa situationen sådan den var före det 

olovliga bortförandet eller kvarhållandet. Ändamålet är först och främst att säker-

ställa ett snabbt återförande av ett olovligt bortfört eller kvarhållet barn till ur-

sprungslandet. På så sätt upphäver man den akuta situation som uppstår när ett barn 

olovligen rycks upp ur sin invanda miljö, där det har en känslomässig och social 

förankring. Ett återställande ska även ske för att ett avgörande angående vårdnaden 

om barnet skall kunna fattas av domstolarna eller myndigheterna i barnets hemvist-

stat. Det andra syftet är att skydda vårdnadshavarens rätt till vårdnad och umgänge. 

När ett barn olovligen bortförs av den ena föräldern går den andra föräldern miste 

om sin rätt till vårdnad eller umgänge med barnet. Första artikelns andra del stadgar 

att vårdnads- och umgängesrättigheter som finns i en stat ska respekteras av alla 

andra stater som tillträtt konventionen. I denna del tycks konventionen ha ett preven-

tivt syfte. Om varje fördragsslutande stat respekterar vårdnads- och umgängesrätten 

i en annan stat,31 kan konventionen fungera som ett instrument som avskräcker från 

olovligt bortförande eller kvarhållande.32  

 

Det finns emellertid inga bestämmelser i konventionen som reglerar hur respekten 

för vårdnads- och umgängesrätten skall upprätthållas. Haagkonventionen reglerar 

inte vem som skall tillerkännas vårdnaden utan understryker endast betydelsen av ett 

snabbt återförande av barnet till hemviststaten och ett återställande av det faktiska 

läget som var innan det olovliga bortförandet eller kvarhållandet ägde rum. 1980 års 

Haagkonvention innehåller inga regler om domsrätt, lagval eller erkännande utan 

endast regler för att återföra ett egenmäktigt bortfört barn till ursprungsstaten. Frågor 

rörande eventuella processer om vårdnad, boende och umgänge omfattas inte, utan 

är tänkta att lösas som interna tvister i hemviststaten.33 1980 års Haagkonvention tar 

inte heller hänsyn till omständigheter som har anknytning till ett visst land, utan upp-

rätthåller en allmän regel om att domstolarna vid barnets hemvist ska pröva frågor 

om vårdnad och barns hemvist.34 

 
29 Fortsättningsvis verkställighetslagen.  
30 Ds 2003:5, s. 3. 
31 Göransson, SvJT 2002, s. 458. 
32 Jänterä-Jareborg, SvJT 2000, s. 892. 
33 SOU 2005:43, s. 241. 
34 Kruger, s. 35. 



 16 

 

2.2 Rätt till vårdnad  

Konventionen reglerar återföring av olovligt bortförda barn som vid tidpunkten för 

bortförandet hade hemvist i en annan fördragsslutandesstat35. Barnet måste ha hem-

vist i en fördragsslutande stat och olovligen ha bortförts till en annan fördragsslu-

tande stat, för att 1980 års Haagkonvention ska vara tillämplig.36 Ett bortförande, 

eller kvarhållande, av ett barn, är olovligt när barnet har förts bort till eller hålls kvar 

i tillflyktstaten i strid mot en förälders eller annan vårdnadshavares rätt till vårdnad. 

Det krävs också, för att bortförandet ska vara olovligt, att vårdnaden av barnet fak-

tiskt utövades av den kvarlämnade föräldern vid tidpunkten för det påstådda bortfö-

randet eller att vårdnaden skulle ha utövats om inte bortförandet hade ägt rum.37  

 

Vid bedömningen av om ett bortförande eller kvarhållande strider mot en rätt till 

vårdnad skall alltså lagen i barnets hemviststat38 tillämpas. En sådan utredning kan 

dock vara komplicerad, tidsödande och svårutredd. I artikel 15 i 1980 års Haagkon-

vention39 finns det emellertid en bestämmelse enligt vilken sökanden, om rätten be-

gär det, ska skaffa fram bevis från en myndighet i den stat där barnet hade sitt hem-

vist. Utredningen ska bevisa att bortförandet eller kvarhållandet var olovligt. Kan ett 

avgörande inte erhållas kan domstolen i tillflyktsstaten ta hjälp av centralmyndig-

heten i den andra staten, som enligt artikel 7(e) i 1980 års Haagkonvention40 är skyl-

dig att hjälpa till.41 

 

2.3 Olovligt bortförande och kvarhållande 

Vid ett olovligt bortförande är det själva förflyttningen från hemviststat till tillflykt-

stat som är olovlig. När båda föräldrarna utövar sin vårdnadsrätt och en av dem vill 

flytta till en annan stat med barnet, krävs den andra förälderns samtycke eftersom 

 
35 En stat som tillträtt 1980 års Haagkonvention. 
36 1 § andra stycket och 11 § verkställighetslagen. 
37 Se artikel 3 i 1980 års Haagkonvention och 11 § verkställighetslagen. Även olovligt kvarhållande 

av barn omfattas. 
38 Se 1.4 för definition av termen hemvist.  
39 Motsvaras av 14 § andra stycket verkställighetslagen. 
40 Den svenska centralmyndighetens skyldigheter i detta avseende framgår av 2 § förordningen 

(1989:177) om erkännande och verkställighet av utländska vårdnadsavgöranden m.m. och om över-

flyttning av barn. Kapitel V i 2019 års Bryssel II-förordning innehåller också bestämmelser om sam-

arbetet mellan domstolar och centralmyndigheter. 
41 Göransson, SvJT 2002, s. 462 f. 
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den föräldern annars skulle gå miste om sin rätt till vårdnad. Om samtycke inte läm-

nas blir det fråga om ett olovligt bortförande enligt Haagkonventionens definition.42 

 

Vid ett olovligt kvarhållande är förflyttningen till det andra landet lovlig, exempelvis 

genom en överenskommelse mellan vårdnadshavarna om att den ena föräldern ska 

resa utomlands med det gemensamma barnet. Om den resande föräldern därefter 

stannar kvar och behåller barnet i utlandet längre än vad parterna var överens om, 

föreligger ett olovligt kvarhållande.43 Ett kvarhållande är olovligt om kvarhållandet 

strider mot den rätt att ta vård om barnet som vårdnadshavare har i den stat där barnet 

hade sitt hemvist omedelbart före kvarhållandet och denna rätt också utövades vid 

den tidpunkt då barnet kvarhölls eller skulle ha utövats vid denna tidpunkt om inte 

kvarhållandet ägt rum.44 Frågan huruvida ett kvarhållande är att anse som olovligt i 

Haagkonventionens mening avgörs enligt lagen i den konventionsstat där barnet 

hade sitt hemvist när kvarhållandet ägde rum.45  

 

2.4 Presumtion om återförande 

Huvudregeln i 1980 års Haagkonvention föreskriver att vid ett olovligt barnbortfö-

rande ska ett omedelbart återförande av barnet ske.46 Presumtionen om ett återfö-

rande har som primärt syfte att återställa situationen, så snabbt som möjligt, till ut-

gångsläget innan det olovliga bortförandet ägde rum.47 Barnet ska som huvudregel 

återföras till sin ursprungliga hemviststat eftersom barnet presumeras ha starkast 

social och kulturell anknytning till ursprungsstaten.48  

 

Återförandepresumtionen stämmer överens med internationella behörighetsregler 

rörande umgänges- och vårdnadsfrågor. Sådana frågor ska som utgångspunkt prövas 

av myndigheter i barnets hemviststat, d.v.s. ursprungsstaten och inte av myndigheter 

i tillflyktstaten.49 På så sätt bidrar återförandepresumtionen till att den bortförande 

 
42 Jänterä-Jareborg, SvJT 2000, s. 877. 
43 Lindqvist, Stolt & Tavaststjerna, s. 54. 
44 Se 11 § andra stycket verkställighetslagen. 
45 Prop. 1988/89:8 s. 16. 
46 Se artikel 12 i 1980 års Haagkonvention. 
47 Pérez-Vera, Explanatory Report on the 1980 HCCH Child Abduction Convention, p. 16. 
48 Ibid, p. 22. 
49 Se artikel 16 i 1980 års Haagkonvention, samt artikel 8 och 10 i 2003 års Bryssel II-förordning. 
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föräldern inte kan skaffa sig fördelar vad gäller vårdnads- och umgängesfrågor ge-

nom att överföra behörigheten i föräldraansvarsfrågor till tillflyktstaten på ett olov-

ligt sätt.50  

 

Vid ett olovligt bortförande till ett annat land riskeras att flera av det bortförda bar-

nets rättigheter kränks. Exempelvis kan ett bortförande resultera i att barnet går miste 

om rätten till att ha regelbunden kontakt med båda sina föräldrar och rätten att utöva 

och behålla sin kulturella identitet.51 Ett snabbt återförande får konsekvensen att bar-

net inte behöver berövas dessa rättigheter under en längre tid. Att återföra barnet så 

snabbt som möjligt till den kvarlämnade föräldern och miljön i ursprungsstaten som 

barnet ryckts upp ifrån anses av många vara det mest effektiva sättet för att minimera 

trauma för barnet. Ett återförande av barnet till ursprungsstaten anses med andra ord 

enligt 1980 års Haagkonvention som utgångspunkt vara mest förenligt med barnets 

bästa.52 

 

2.5 Beslut om överflyttning 

Ett ärende om överflyttning av barn initieras vanligtvis i Sverige genom att en ansö-

kan53 inkommer till Utrikesdepartementet54. Om ett frivilligt återförande inte går att 

få till stånd, ska en domstol55 i tillflyktstaten besluta om ett eventuellt omedelbart 

återlämnande av det bortförda barnet.56 Förfarandet i ärenden om överflyttning är 

övervägande formellt till sin karaktär och lämnar litet utrymme för materiella pröv-

ningar. Den domstol som prövar en begäran om återföring ska inte göra någon pröv-

ning av frågan vem som bör ha vårdnaden om barnet. Ett beslut om överflyttning av 

ett barn ska inte tolkas som ett beslut som rör själva vårdnaden.57  

 

 
50 Pérez-Vera, Explanatory Report on the 1980 HCCH Child Abduction Convention, p. 14–15. 
51 Hollingsworth och Stalford, s. 127–128. 
52 Ibid, s. 129. 
53 Återförandeprocessen måste inledas inom ett år från det att bortförandet skedde. 
54 Se 1.4 för definition av centralmyndighet samt den förklarande fotnoten 16. 
55 När det gäller ärenden som avser bortföranden eller kvarhållanden av barn till Sverige är det Stock-

holms tingsrätt och Svea hovrätt som har exklusiv nationell behörighet i mål rörande 2019 års Bryssel 

II-förordning och 1980 års Haagkonvention. 
56 Se artikel 12 i 1980 års Haagkonvention. Det är den kvarlämnade föräldern som enligt artikel 8 i 

1980 års Haagkonvention ansöker om återförande av barnet hos myndigheter i tillflyktstaten. 
57 Se artikel 19 i 1980 års Haagkonvention; prop. 1988/ 89:8, s. 41 f. 
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En ansökan om överflyttning är avsedd att prövas i ett summariskt förfarande. Enligt 

artikel 2 i 1980 års Haagkonvention åtar sig staterna att använda ”de snabbaste för-

faranden som finns tillgängliga” för att konventionens ändamål skall kunna uppfyl-

las. Ansökningar om återlämnande av olovligt bortförda barn ska handläggas skynd-

samt, inom sex veckor.58 Om så inte skett, ska den myndighet som handlägger ären-

det redogöra för orsaken till dröjsmålet, antingen självmant eller på begäran av sö-

kanden eller centralmyndigheten i hemviststaten.59 Det är inte bara brådskande att 

besluta i ett ärende som gäller ett olovligt bortförande, utan konventionsstaterna ska 

även snabbt och effektivt verkställa sina egna beslut om ett återlämnande.60  

 

I vissa situationer är tillflyktsstatens domstolar inte skyldiga att besluta om ett åter-

lämnande. Ett beslut om återlämnande ska baseras på en prognos av framtida förhål-

landen. Bedömningen av om det föreligger en allvarlig risk för barnets hälsa ska 

göras utifrån de förutsättningar som råder när barnet har återförts.61 Vägransgrun-

derna är få och uttömmande reglerade i konventionen. Huvudregeln är att barnet ska 

återlämnas.62  

 

2.6 Vägransgrunder 

I 1980 års Haagkonvention finns bestämmelser som ger domstolarna rätt att vägra 

överflyttning, trots att ett olovligt bortförande eller ett olovligt kvarhållande har kon-

staterats. Dessa undantag från återförandepresumtionen, alltså grunder till att vägra 

ett återförande av ett barn, finns i artikel 12, 13 och 20 i 1980 års Haagkonvention.63 

Vägransgrunderna är avsedda att tolkas och tillämpas restriktivt eftersom en frekvent 

tillämpning skulle underminera syftet med huvudregeln om återförande i 1980 års 

 
58 Se artikel 11 i Haagkonventionen och 15 § andra stycket verkställighetslagen. 
59 Prop. 1992/ 93:139, s. 13. 
60 Se artikel 11 i 1980 års Haagkonvention och 15 § verkställighetslagen. 
61 Draft Guide to Good Practice on Article 13(1)(b) of the Hague Convention of 25 October 1980 on 

the Civil Aspects of International Child Abduction, s. 13, punkt 55. 
62 Denna kombination av en huvudregel tillsammans med uttömmande reglerade undantag har avsetts 

skapa det nödvändiga utrymmet att beakta det enskilda barnets bästa. Vid konventionens utarbetande 

gjordes ett medvetet val - att inte sätta ett så vagt begrepp som barnets bästa i förgrunden, på grund av 

risken att det i varje stat skulle bedömas enligt där gällande kulturella och sociala värderingar. Se när-

mare, E. Pérez-Vera, Explanatory Report, st. 20–25, Jänterä-Jareborg, SvJT 2000, s. 873–898 och 

Jänterä-Jareborg, SvJT 2014, s. 394. 
63 Se 12 § verkställighetslagen. 



 20 

Haagkonvention.64 I enlighet med konventionen ligger bevisbördan för att en väg-

ransgrund ska vara tillämplig på den som motsätter sig återlämnandet.65  

 

En grund för vägran är om rätten till vårdnad faktiskt inte utövades vid den tid då 

bortförandet eller kvarhållandet ägde rum.66 Som redan nämnts, är ett av kraven för 

att ett bortförande eller ett kvarhållande ska anses olovligt, att vårdnad faktiskt utö-

vades av den kvarlämnade vårdnadshavaren. När den kvarlämnade vårdnadshavaren 

ansöker om en överflyttning av sitt bortförda barn måste denne inge ett underlag (så 

kallade prima facie-bevis) som visar att rätten till vårdnad faktiskt utövades vid tiden 

för bortförandet eller kvarhållandet. Skälen till detta låga beviskrav är att 1980 års 

Haagkonvention bygger på en presumtion att den som har vårdnadsrättigheter fak-

tiskt också utövar vårdnaden. Omvänt kan den som anses ha bortfört eller kvarhållit 

ett barn bestrida överflyttning av barnet på grunden att vårdnad inte utövades vid 

bortförandet eller kvarhållandet, i enlighet med artikel 13(a) i 1980 års Haagkon-

vention. Bevisbördan vilar då på den bortförande eller kvarhållande parten som har 

att visa att presumtionen är bruten, vilket ställer helt andra och högre krav på bevis-

ningen än den prima-facie-bevisning som krävs av sökanden för att uppfylla kon-

ventionens artikel 3(b).67 

 

1980 års Haagkonvention innehåller även bestämmelser som ska skydda barnet mot 

fysisk eller psykisk skada till följd av ett beslut om återlämnande.68 Artikel 13(b) 

består av tre separata komponenter:  

• allvarlig risk för fysisk skada,  

• allvarlig risk för psykisk skada och den mer allmänt hållna komponenten; 

• allvarlig risk för en annars oacceptabel situation.  

Var och en av dessa delar kan åberopas och användas självständigt, eller kollektivt, 

för att hindra ett återlämnande.69 En återlämning kan också vägras om det inte skulle 

vara förenligt med tillflyktslandets grundläggande principer för de mänskliga rättig-

heterna och de grundläggande friheterna.70 

 
64 Enligt rekommendationer från Haagkonferensens fjortonde session, Pérez-Vera, Offprint from 

the Acts and Documents of the Fourteenth Session (1980), tome III, Child abduction (1982), s.48–49; 

Peréz-Vera, Explanatory Report on the 1980 HCCH Child Abduction Convention, p. 34. 
65 Beaumont och McEleavy, s. 140. 
66 Se artikel 13(a) i 1980 års Haagkonvention. 
67 Göransson, SvJT 2002, s. 463 f. 
68 Bestämmelserna återfinns i artikel 13(b) 1980 års Haagkonvention och motsvaras av 12 § p. 2 verk-

ställighetslagen. 
69 Beaumont och McEleavy, s. 139. 
70 Se artikel 20 i 1980 års Haagkonvention samt 12 § p. 4 verkställighetslagen. 



 21 

 

Av artikel 12.2 i 1980 års Haagkonvention framgår att barnet ska återföras även om 

det har gått mer än ett år från det att bortförandet skedde. Artikeln kan dock motsats-

vis omformuleras till en vägransgrund - en återföring av ett barn får vägras av dom-

stolen i tillflyktstaten om det har förflutit mer än ett år från det att bortförandet 

skedde och barnet har hunnit rota sig i sin nya miljö i tillflyktstaten.71 Följaktligen 

föreligger inte den starka återförandepresumtionen längre om barnet funnit sig till 

rätta i sin nya miljö och om barnet motsätter sig överflyttningen och har uppnått en 

sådan ålder och mognad att det är skäligt att barnets åsikt beaktas.72  

 

2.7 Praxis 

Det finns ingen internationell domstol eller något internationellt kontrollorgan som 

övervakar 1980 års Haagkonvention. I stället har nationella domstolars beslut enligt 

Haagkonventionen överklagats till Europadomstolen och EU-domstolen, och det 

finns betydande rättspraxis när det gäller fall av olovligt bortförda barn. Denna rätts-

praxis har varit viktig för tolkning, utveckling och tillämpning av 1980 års Haagkon-

vention och har gett auktoritet åt konventionens huvudprincip att bortförda barn bör 

återlämnas till sin hemviststat.73  

 

Huvudfokus har varit på domstolens tillämpning av principen om barnets bästa och 

avvägningen mellan att skydda barn som grupp mot internationella bortföranden och 

skydda varje enskilt barn mot skada. Domstolen har vid upprepade tillfällen slagit 

fast att i internationella fall av bortförande av barn ska EKMR tolkas mot bakgrund 

av 1980 års Haagkonvention. Domstolen har i dess avgöranden understrukit stater-

nas skyldighet att återlämna bortförda barn enligt Haagkonventionen och betonat 

betydelsen av att dessa ärenden avgörs snabbt och att beslut om återvändande verk-

ställs på ett effektivt sätt.74 

 
71 Schuz, s. 225. 
72 Pérez-Vera, Explanatory Report on the 1980 HCCH Child Abduction Convention, s. 109. 
73 Utvald rättpraxis redovisas i 4.2.4 och 4.3.5. 
74 Kvisberg, s. 90 f. 
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3 Bryssel II-förordningen 

I uppsatsens föregående kapitel redogörs för hur 1980 års Haagkonvention tillämpas 

på olovliga barnbortföranden i situationer där barn bortförts från en fördragsslutan-

desstat till en annan. Olovliga barnbortföranden mellan två stater ger upphov till en 

väldigt specifik juridisk situation. Enligt Bryssel II-förordningen ska 1980 års Haag-

konvention fortfarande tillämpas mellan samtliga EU:s medlemsstater. Huvudregeln 

är att domstolarna i den medlemsstat där barnet hade sitt hemvist omedelbart före 

bortförande eller kvarhållandet, behåller sin behörighet och att barnet på begäran av 

Haagkonventionen skall återlämnas till denna medlemsstat. Haagkonventionen kom-

pletteras därefter med förordningens bestämmelser, vilka gäller i situationer där barn 

bortförs endast mellan medlemsstaterna.75 

 

Detta kapitel redogörs för bakgrunden och utvecklingen av Bryssel II-förordningen 

samt för hur 1980 års Haagkonvention och 2019 års Bryssel II-förordning förhåller 

sig till varandra. 

 

3.1 Bakgrund och syfte 

Den ursprungliga Bryssel II-förordningen antogs av Europeiska unionens råd den 29 

maj 2000 och trädde i kraft den 1 mars 2001.76 Bryssel II-förordningen reglerade 

behörighet, erkännande och verkställighet av avgöranden i äktenskapsmål och mål 

om föräldraansvar, och om internationella bortföranden av barn inom Europeiska 

unionen. Vidare syftade förordningen till att fastställa enhetliga bestämmelser för 

rättsliga avgöranden som rör till exempel tvister om föräldraansvar. Denna första 

version av förordningen var emellertid endast tillämplig på förfaranden om föräld-

raansvar för makarnas gemensamma barn i samband med äktenskapsskillnad, 

hemskillnad och annullering av äktenskap.77  

 
75 Se artikel 22 i 2019 års Bryssel II-förordning. 
76 Rådets förordning (EG) nr 1347/2000 av den 29 maj 2000 om domstols behörighet och om erkän-

nande och verkställighet av domar i äktenskapsmål och mål om föräldraansvar för makars gemen-

samma barn. 
77 Prop. 2000/01:98, s. 1.  

https://sv.wikipedia.org/wiki/Europeiska_unionens_r%C3%A5d
https://sv.wikipedia.org/wiki/Europeiska_unionen
https://sv.wikipedia.org/wiki/Europeiska_unionen
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3.2 2003 års Bryssel II-förordning  

I november 2003 antog rådet en ny förordning om domstols behörighet och om er-

kännande och verkställighet av domar i äktenskapsmål och mål om föräldraansvar.  

Liksom sin föregångare benämndes även den Bryssel II-förordningen.78  

 

2003 års Bryssel II-förordning innehöll vissa kompletterande bestämmelser till 1980 

års Haagkonvention som – i förhållandet mellan EU-medlemsstaterna – skulle till-

lämpas framför konventionens bestämmelser.79 De nya kompletterande reglerna i 

2003 års Bryssel II-förordning innebar framför allt två stora förändringar:  

 

1. Huvudregeln som innebär ett återlämnande av barnet förstärktes 

Huvudregeln vid ett olovligt bortförande av ett barn är som bekant att dom-

stolen ska besluta om ett omedelbart återlämnande av barnet. Denna huvud-

regel förstärktes ytterligare i 2003 års Bryssel II-förordningen. Enligt artikel 

11.4 i förordningen kan en domstol inte vägra att återlämna ett barn på grund 

av artikel 13.1.b i 1980 års Haagkonvention om det styrks att lämpliga åt-

gärder vidtagits för att garantera barnets skydd efter återlämnandet. 80 

 

2. Hemviststatens behörighet vad gäller frågor som rör barnet 

Huvudregeln när det gäller behörighet i frågor avseende föräldraansvar åter-

fanns i artikel 8 i 2003 års Bryssel II-förordning. Det är domstolarna i den 

stat som barnet har hemvist i då talan väcks som har behörigheten. Huvud-

regeln är utformad med hänsyn till barnet bästa, och särskilt kriteriet om 

närhet.81 Domstolarna i tillflyktsstaten kunde endast bli behöriga om de 

stränga villkoren i artikel 10 är uppfyllda.82 

 
78 Rådets förordning (EG) nr 2201/2003 av den 27 november 2003 om domstols behörighet och om 

erkännande och verkställighet av domar i äktenskapsmål och mål om föräldraansvar samt om upphä-

vande av förordning (EG) nr 1347/2000 (fortsättningsvis 2003 års Bryssel II-förordning). 
79 Huvudregeln är att domstolarna i den medlemsstat där barnet hade sitt hemvist omedelbart före 

bortförande eller kvarhållandet, behåller sin behörighet och att barnet på begäran av 1980 års Haag-

konvention ska återlämnas till denna medlemsstat. Haagkonventionen kompletteras därefter med för-

ordningens bestämmelser, vilka gäller i situationer där barn bortförs endast mellan medlemsstaterna. 

Förhållandet mellan 2003 års Bryssel II-förordning och 1980 års Haagkonvention stadgas i artikel 60 

e) i 2003 års Bryssel II-förordning. Av artikel 60 e) framgår att 2003 års Bryssel II-förordning gäller 

framför 1980 års Haagkonvention i förbindelserna mellan EU:s medlemsstater, när det gäller frågor 

som omfattas av 2003 års Bryssel II-förordning.  
80 Se artikel 11 i 2003 års Bryssel II-förordning; prop. 2007/08:98 s. 22; Trimmings, p.137. 
81 Se artikel 10 i 2003 års Bryssel II-förordning. 
82 Samma grundtanke som i 1980 års Haagkonvention: ett olovligt bortförande eller kvarhållande ska 

inte innebära att tillflyktsstatens domstolar kan pröva vårdnadsfrågan (om inte särskilda, stränga vill-

kor är uppfyllda). Syftet – att uppnå en avskräckande effekt. 
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3.3 2019 års Bryssel II-förordning 

I juni 2019 antogs i EU en ny omarbetad Bryssel II-förordning, som gäller frågor om 

äktenskapsskillnad, föräldraansvar och internationella bortföranden av barn. Kom-

missionen hade utvärderat hur den tidigare versionen av förordningen fungerade i 

praktiken och därefter övervägt förändringar. Syftet var, precis som tidigare, att 2019 

års Bryssel II-förordning ska gå ett steg längre än 1980 års Haagkonvention och ge 

ett ännu bättre skydd åt barn som riskerade eller som blivit bortförda. I den inledande 

artikeln i kapitel III, artikel 22, förtydligas detta genom att det nu uttryckligen skrivs 

ut i artikeltexten att reglerna i den nya förordningen har till syfte att komplettera 

1980 års Haagkonvention.83  

 

Vid en jämförelse mellan 2003 års Bryssel II-förordning och 2019 års Bryssel-II-

förordning kan systematiska skillnader noteras. I 2019 års förordning har internat-

ionella bortföranden av barn och återförandeprocesser givits ett helt eget kapitel, ka-

pitel III. Genom att bättre organisera och strukturera upp förordningen har det blivit 

enklare att överblicka alla bestämmelser som rör just återförandeprocesser.84 Det är 

enkelt att förstå konstruktionen och följa den röda tråden mellan artiklarna. Resulta-

tet - en modern förordning med en tydlig disposition. 

 

Under arbetet med nya 2019 års Bryssel II-förordning var ett prioriterat utvecklings-

område att se till så att återförandeförfaranden går mer effektivt till, samt att avgö-

randen från en EU-medlemsstat erkänns och verkställs i de andra medlemsstaterna 

utan onödiga dröjsmål. Ett annat viktigt mål med omarbetningen av förordningen 

var att tydliggöra barnets rätt att komma till tals.85  

 

I 2019 års förordning framhävs barnets rätt att komma till tals tydligare genom ar-

tiklarna 21 och 26. Med andra ord införs det en allmän skyldighet för domstolen att 

låta ett barn uttrycka sina åsikter och att beakta åsikterna med beaktande av barnets 

ålder och mognad. Sammanfattningsvis, i 2019 års Bryssel II-förordning stärks bar-

nets rättssäkerhet.86  

 

 
83 Bergquist, Fayad och Hovmöller, s. 110. 
84 Ibid, s. 110; Ds 2020:18 s, 124.  
85 Rådet, pressmeddelande den 25 juni 2019, Effektivare regler för hantering av gränsöverskridande 

äktenskapsfrågor och frågor om föräldraansvar, 501/19. 
86 Ds 2020:18 s. 5. 
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3.4 2019 års Bryssel II-förordning i 
förhållande till 1980 års Haagkonvention  

I 2019 års Bryssel II-förordning har reglerna som rör olovliga bortföranden och kvar-

hållanden av barn samlats i ett och samma kapitel. Finessen med denna förändring 

är att lyfta fram reglerna och göra dem mer lättöverskådliga.87 I den inledande arti-

keln i kapitel III, artikel 2288, förtydligas detta genom att det nu uttryckligen skrivs 

ut i artikeltexten att reglerna i den nya förordningen har till syfte att komplettera 

1980 års Haagkonvention.89   

 

Men hur förhåller sig nya 2019 års Bryssel II-förordning till 1980 års Haagkonvent-

ion och på vilka sätt kompletteras rättsreglerna? Här är de viktigaste områdena där 

regelverken kompletterar varandra:   

 

1. Uttryckliga tidsfrister för förfarandet  

Den skyndsamma handläggningen av ärenden som gäller olovligt bortförda 

barn utgör huvudkärnan i 1980 års Haagkonvention. Ett av konventionens 

främsta mål är att återställa status quo, dvs. snabbt återföra barnen till sin 

hemviststat. I förordningens artiklar 23 och 24 betonas denna tidsfrist ytter-

ligare. Den anmodade centralmyndigheten ska skyndsamt handlägga en an-

sökan om återlämnande och ska inom fem dagar efter att ha mottagit ansö-

kan bekräfta mottagandet. Domstolen ska sedan meddela sitt beslut inom sex 

veckor efter det att den har mottagit ansökan.90 

 

2. Tydligare och förstärkande reglering om barnets rätt att komma till tals 

Av artikel 13 andra stycket i 1980 års Haagkonvention följer att en domstol 

kan vägra att återlämna ett olovligen bortfört barn, om barnet själv motsätter 

sig att bli återlämnat och har uppnått en viss ålder och mognad. Artiklarna 

21 och 26 i nya Bryssel II-förordningen förstärker barnets rätt att komma till 

tals under förfarandet. Bestämmelserna har till syfte att jämfört med 1980 

års Haagkonvention förstärka rätten för barnet att komma till tals, när förfa-

randet pågår mellan medlemsstater.91 I artikel 21.1 står det uttryckligen att 

 
87 Ds 2020:18, s. 124. 
88 Motsvarar artikel 11.1 i 2003 års Bryssel II-förordning.  
89 Bergquist, Fayad och Hovmöller, s. 110.  
90 Se artikel 24 i 2019 års Bryssel II-förordning; Bergquist, Fayad och Hovmöller, s. 111 f. 
91 Prop. 2007/08:98, s. 23; Bergquist, Fayad och Hovmöller, s. 115 f. 
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barn som är i stånd att bilda egna åsikter ska ges en verklig och faktisk möj-

lighet att uttrycka sina åsikter, antingen direkt eller genom en företrädare 

eller lämpligt organ. Det införs således en allmän och positivt formulerad 

skyldighet att ge barn rätt att uttrycka sina åsikter i alla förfaranden där en 

domstol grundar sin behörighet på förordningens bestämmelser om föräld-

raansvar och i förfaranden om återlämnande enligt 1980 års Haagkonvent-

ion.92  

 

3. Om tillräckliga åtgärder vidtas för att garantera barnets skydd efter ett åter-

lämnande kan domstolen inte vägra att återlämna barnet trots att vägrans-

grund föreligger.                                                                                                   

Detta sista exempel på hur 2019 års Bryssel II-förordning kompletterar 1980 

års Haagkonvention bygger på tanken att det mellan unionens medlemsstater 

finns ett större ömsesidigt förtroende och större möjligheter att garantera ett 

barns skydd efter ett återlämnande. Denna bestämmelse är en utveckling av 

artikel 11.4 i 2003 års Bryssel II-förordning och domstolen i den stat barnet 

har bortförts till uppmanas att, innan den beslutar att vägra ett återlämnande 

enligt 1980 års Haagkonvention, ordentligt överväga huruvida lämpliga sä-

kerhetsåtgärder har vidtagits. Det är dock inte närmre preciserat vilka åtgär-

der som krävs, men artiklarna 27.3 och 27.5 i förordningen återspeglar tyd-

ligt artikel 27:s underliggande syfte – att möjliggöra fler återlämnanden av 

olovligt bortförda barn.93 

 

 

 

 
92 Bergquist, Fayad och Hovmöller, s. 107 f. 
93 Ibid, s. 116 ff. 
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4 Barnets rättigheter 

Barnets rättigheter utgår från FN:s barnkonvention och handlar om att ta tillvara 

barns och ungas rättigheter och intressen i samhället.94 Rättigheterna reglerar i grun-

den förhållandet mellan staten och individen. De utgör en begränsning av statens 

makt över individen och slår samtidigt fast vissa skyldigheter för staten. Ett exempel 

är att staten är skyldig att skydda individens rättigheter från att kränkas av andra 

enskilda. Ett annat är att staten ska se till att varje människa kan förverkliga och 

utkräva sina rättigheter. Barnkonventionen är ett rättsligt bindande internationellt 

avtal om barns rättigheter och ska ses som en helhet, och artikel 4 – om statens skyl-

digheter – ska beaktas i genomförandet av samtliga rättigheter i konventionen.95 Syf-

tet med barnkonventionen var att ge barn oavsett bakgrund rätt att behandlas med 

respekt och rätt att få komma till tals. Genom skapandet av konventionen erkändes 

barn som rättighetsbärande subjekt.96 

 

Barnkonventionen innehåller 54 artiklar, som alla är lika viktiga och utgör en helhet, 

men det finns fyra grundläggande principer som alltid ska beaktas när det handlar 

om frågor som rör barn.97 Principerna fastställer också barnkonventionens ändamål 

och syfte, nämligen att: 

• alla barn har samma rättigheter och lika värde och får inte diskrimineras,98 

• alla beslutsfattare ska i första hand beakta vad som bedöms vara bäst för 

barnet vid alla beslut eller åtgärder som rör barn,99  

• alla barn ska få uttrycka sina åsikter i alla frågor som rör det.100 och 

• alla barn har rätt till liv och utveckling,101, 

 

Barnets rättigheter regleras också inom EU-rätten. Barnkonventionen får betydelse 

inom EU genom att EU har en skyldighet att i sina rättsakter beakta de konventioner 

om mänskliga rättigheter som medlemsstaterna är bundna av. EU är således skyldig 

 
94 Barnkonventionen blev lag i Sverige den 1 januari 2020. Att inkorporera barnkonventionen i 

svensk lag innebär att konventionen har samma rättsliga status som andra nationella lagar och den kan 

därmed ensamt ligga till grund för beslut av våra domstolar och myndigheter.  
95 SOU 2022:38, s. 272. 
96 Committee on the Rights of the Child, General comment No. 12, 2009, s. 8. 
97 Ibid, s. 5. 
98 Artikel 2 - förbudet mot diskriminering. 
99 Artikel 3 – principen om barnets bästa. 
100 Artikel 12 - rätten att få komma till tals. 
101 Artikel 6 - rätten till liv och utveckling. 
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att beakta barnkonventionens bestämmelser och principer när EU vidtar åtgärder 

som påverkar barn. Barnrätten är synlig i EU:s olika rättsakter. Det framgår bland 

annat av artikel 3.3 andra stycket EU-fördraget att unionen ska främja skydd av bar-

nets rättigheter. Vidare framgår av artikel 6.1 EU-fördraget att unionen ska erkänna 

de rättigheter, friheter och principer som fastställs i den Europeiska unionens stadga 

om de grundläggande rättigheterna102 och att stadgan ska ha samma rättsliga värde 

som fördragen. EU-stadgan utgör således primär EU-rätt.103  

 

I detta kapitel ges en översikt om barnets primära och huvudsakliga rättigheter. Tre 

av de fyra grundläggande principerna och regelverket kring dessa, både europeisk 

och svensk och rätt, redovisas tillsammans med utvald relevant rättspraxis från EU- 

och Europadomstolen samt svenska domstolar.  

 

4.1 Principen om barnets bästa  

Begreppet barnets bästa består av tre delar: det är en materiell rättighet, en rättslig 

tolkningsprincip och ett tillvägagångssätt i beslutsprocesser. Rätten att få barnets 

bästa bedömt i beslut som gäller barnet är en materiell rättighet. Barnets bästa ska i 

denna bedömning, när olika intressen vägs mot varandra, väga tungt men inte ensamt 

vara utslagsgivande.104 Principen om barnets bästa kan kopplas till två grundläg-

gande föreställningar. Den första är att barn har lika stort människovärde som en 

vuxen och den andra är att de är sårbara personer som behöver särskilt skydd.105 

 

Principen om barnets bästa ska alltid tillämpas när man fattar ett beslut som rör ett 

enskilt barn eller grupper av barn. Barnets bästa är även en grundläggande rättslig 

tolkningsprincip. Om en rättsregel är öppen för fler än en tolkning, ska den tolkning 

som mest verkningsfullt tillgodoser barnets bästa ha företräde. Barnets bästa kan inte 

definieras en gång för alla utan måste kopplas till det individuella barnet och barnets 

situation. Principen om barnets bästa måste ses som ett tillvägagångssätt i varje be-

slutsprocess där barn är berörda.106 Vidare bör varje beslut som rör ett eller flera barn 

 
102 Fortsättningsvis EU-stadgan. 
103 Handbok om europeisk rätt rörande barnets rättigheter, s. 15 ff. 
104 Barnrättskommitténs allmänna kommentar nr.14 (2013) om barnets rätt att få sitt bästa satt i 

främsta rummet, s. 5. 
105 Prop. 1997/98:182, s. 13. 
106 SOU 2022:38, s. 272. 
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innehålla en motivering där det bland annat bör framgå vilka aspekter som besluts-

fattaren ansett vara relevanta i bedömningen av barnets bästa. Om beslutet inte stäm-

mer överens med barnets åsikter bör orsaken till detta tydligt anges. I de undantags-

fall där den valda lösningen inte överensstämmer med barnets bästa bör skälen till 

att något annat vägt tyngre klargöras för att visa att barnets bästa noga har analyserats 

och övervägts.107 

 

I delkapitlet redogörs för var principen om barnets bästa återfinns, hur den uttrycks 

och hur principen ska tolkas. Delkapitlet inleds med en redogörelse för barnkonvent-

ionens artikel 3 för att sedan gå vidare till 1980 års Haagkonvention. Avslutningsvis 

redovisas principen i svensk rätt. 

 

4.1.1 Barnkonventionen artikel 3 

Principen om barnets bästa återfinns i barnkonventionens tredje artikel.108 Första 

punkten i artikel tre etablerar principen om ”barnets bästa”. Det är en allmän och 

övergripande princip som alltid ska beaktas och komma i främsta rummet vid alla 

åtgärder som rör barn — oavsett om åtgärderna vidtas av offentliga eller privata so-

ciala välfärdsinstitut, domstolar, administrativa myndigheter eller lagstiftande or-

gan.109 Det finns både en kollektiv och en individuell aspekt av principen om barnets 

bästa. Av formuleringen i 3.1 framgår det att barns kollektiva intresse skall sättas i 

främsta rummet vid alla åtgärder som rör barn och i 3.2 föreskrivs att samhället har 

ett ansvar för att tillgodose det individuella barnets behov av skydd, omvårdnad och 

välfärd.110 

 

Att barnets bästa är konstruerat som en allmän och övergripande princip innebär att 

begreppet inte har erhållit någon exakt definition med hänsyn till att uppfattningen 

om vad som anses vara bäst för barn varierar mellan olika samhällen, situationer och 

för enskilda barn. De stater som har anslutit sig till konventionen har åtagit sig att 

vidta lämpliga lagstiftningsåtgärder och administrativa åtgärder för att tillförsäkra 

 
107 Se barnrättskommitténs allmänna kommentar nr 14 (2013) om barnets rätt att i första hand få beak-

tat vad som bedöms vara barnets bästa; prop. 2017/18:186 s. 96. 
108 Schiratzki, s. 38. 
109 Grahn-Farley, s. 47 f. 
110 Rejmer, SvJT 2002, s. 141. 
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varje barn sådant skydd och sådan omvårdnad som behövs för dess välfärd.111 Hän-

syn ska dock också tas till de rättigheter och skyldigheter som tillkommer föräldrar 

eller andra vårdnadshavare. Konventionsstaterna ska därutöver, enligt artikel 3 p. 3, 

säkerställa att de institutioner som ansvarar för barns vård eller skydd uppfyller de 

normer som fastställts av behöriga myndigheter.112  

 

4.1.2 1980 års Haagkonvention 

Haagkonventionens tolkning av vad som är barnets bästa återfinns i dess pream-

bel113. Den uttrycks dock inte i form av en princip eller regel, utan som en formule-

ring om att det ligger i barns intresse att inte bli bortförda, och ett olovligt bortfört 

barn ska snarast återföras. Formuleringen uttrycker att det handlar om barn generellt, 

och inte det enskilda barnet intresse.114 

 

Huvudregeln, i ett ärende som handlar om ett olovligt bortfört barn, är enligt artikel 

12 i 1980 års Haagkonvention att barnet ska omedelbart återföras. Presumtionen om 

ett återförande syftar primärt till att återställa situationen så snabbt som möjligt till 

utgångsläget innan det olovliga bortförandet ägde rum.115 Barnet ska som huvudregel 

återföras till sin ursprungliga hemviststat eftersom barnet presumeras ha starkast kul-

turell och social anknytning där.116 Att återföra barnet så snabbt som möjligt till den 

kvarlämnade föräldern och miljön i ursprungsstaten som barnet ryckts upp från anses 

av många vara det mest effektiva sättet att minimera trauma för barnet.117 Ett återfö-

rande av barnet till ursprungsstaten anses alltså enligt 1980 års Haagkonvention som 

utgångspunkt vara mest förenligt med barnets bästa.  

 

Det faktum att ett enskilt barns bästa inte är det viktigaste vid fastställandet av en 

ansökan om återlämnande föranleder frågan om förenligheten med kraven i barn-

konventionens artikel 3, om att barnets bästa ska komma i främsta rummet vid alla 

 
111 Se artikel 3 p. 2 barnkonventionen. 
112 SOU 1997:116, s. 125–139. 
113 En preambel är en inledning, exempelvis till ett lands konstitution, en internationell traktat eller 

rättsakt från EU, där lagstiftningens syfte framgår. Preambeln innehåller de tolkningsdata som enligt 

den teleologiska tolkningsmetoden behövs för att kunna tillämpa stadgandet. 
114 1980 års Haagkonventions preambel, se; https://www.hcch.net/en/instruments/conventions/full-

text/?cid=24, hämtad 2022-12-28. 
115 Pérez-Vera, Explanatory Report on the 1980 HCCH Child Abduction Convention, p. 16. 
116 Ibid, p. 22. 
117 Hollingsworth och Stalford, s. 129. 

https://www.hcch.net/en/instruments/conventions/full-text/?cid=24
https://www.hcch.net/en/instruments/conventions/full-text/?cid=24
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åtgärder som rör barn "oavsett om de vidtas av offentliga eller privata välfärdsin-

stitutioner, domstolar, administrativa myndigheter eller lagstiftande organ.118 

4.1.3 6 kap. 2 a § FB 

I FB regleras principen om barnets bästa i 6 kap. 2 a §.119 Portalparagrafen infördes 

genom 1998 års vårdnadsreform.120 Införandet av paragrafen motiverades med att 

principen om barnets bästa skulle stärkas.121 Paragrafen ändrades på nytt några år 

senare, genom vårdnadsreformen 2006, utifrån att barnperspektivet skulle stärkas 

ytterligare. Regeringen föreslog att vikten av barnets bästa skulle komma till tydli-

gare uttryck i lagen, bland annat genom att risken för att barnet far illa skulle fram-

hållas i lagen.122  

 

I förarbetena till bestämmelsen uttalas att det inte låter sig göras att mera utförligt 

ange vad som ska anses vara bäst för barnet; barnets bästa måste avgöras i varje 

enskilt fall utifrån en bedömning av de individuella förhållandena.123 Utifrån 2006 

års vårdnadsreform ska barnets bästa vara avgörande för alla beslut om vårdnad, bo-

ende och umgänge, vilket innebär att annan hänsyn kan tas med i övervägandena 

men att det inte ska finnas några andra intressen som kan gå före principen om bar-

nets bästa.124  

4.2 Barnets rätt att få komma till tals 

Barnets rätt att få komma till tals finns förankrad i barnkonventionen såväl som i 

EU-rätten och svensk rätt. Baserat på grundläggande internationella mänskliga rät-

tigheter garanterar stater att de kommer att respektera den grundläggande principen 

att varje barn fritt kan uttrycka sina åsikter i alla frågor som påverkar hen, och att 

dess åsikter kommer att tillmätas betydelse i enlighet med barnets ålder och mog-

nad.125   

 

 
118 Lowe, Everall QC och Nicholls, s. 199 f. 
119 Se 6 kap 2 a § FB. 
120 Prop. 2005/06:99, s. 39. 
121 Prop. 1997/98:7, s. 1. 
122 Prop. 2005/06:99, s. 1. 
123 Prop. 1997/98:7, s. 104; prop. 2005/06:99, s. 40. 
124 Oldenstedt, Boel: Föräldrabalken (2022-12-08, Juno), kommentaren till 6 kap. 2a §. 
125 Barnrättskommitténs allmänna kommentar nr. 12 (2009) – Barnets rätt att bli hörd, s. 8; Keller och 

Heri, s. 290. 
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Delkapitlet inleds med en redogörelse av en av barnkonventionens grundprinciper, 

artikel 12. Därefter redogörs för hur barnets rätt att komma till tals regleras i EU-

stadgan. I svensk rätt återfinns rättigheten i 6 kap. 2 b § FB. Som avslutning redovi-

sas relevant praxis från EU-domstolen samt svenska domstolar. 

 

4.2.1 Barnkonventionen artikel 12  

Artikel 12 är en av barnkonventionens grundprinciper. Det innebär att den ska ses 

som en utgångspunkt vid beslutsfattande gällande barn samt att den ska vägleda vid 

tolkning av rättigheterna i konventionens.126  Artikel 12 är också barnkonventionens 

demokratiartikel. Barnet skall ses som en samhällsmedborgare, en individ med rätt 

att själv uttrycka sina åsikter. Det finns ingen nedre åldersgräns för när barnet har 

rätt att delta och fritt uttrycka sina åsikter. Rätten skall tillförsäkras det barn "som är 

i stånd att bilda egna åsikter". Barnet skall inte bara ha rätt att uttrycka sina åsikter, 

utan åsikterna skall också tillmätas betydelse i förhållande till barnets ålder och mog-

nad. Artikel 12 innehåller således både rätten att fritt uttrycka sina åsikter och rätten 

att få dessa beaktade i förhållande till barnets ålder och mognad. Rätten att bilda 

åsikter, uttrycka dessa och bli hört tillfaller alla barn, utan diskriminering.127  

 

Artikel 12 är uppdelad i två delar, som båda rör barns rätt att komma till tals.128 Enligt 

artikelns första punkt ska barn fritt få uttrycka sina åsikter i frågor som rör dem och 

deras åsikter ska tas hänsyn till i förhållande till deras ålder och mognad. Enligt ar-

tikelns andra punkt ska barn få möjlighet att höras i alla administrativa förfaranden 

och rättsprocesser som rör dem.129 Vad som uttrycks i artikel 12 är således inte en 

rätt till självbestämmande för barn, utan en rätt att delta i de beslut som rör dem.130 

Konventionsstaterna har en skyldighet att garantera att rättigheten i artikel 12 er-

känns och genomförs. Det krävs därför att konventionsstaterna garanterar rättigheten 

direkt, alternativt inför eller ändrar lagstiftning som säkerställer rättigheten.131  

 

 
126 SOU 2016:19, s. 97. 
127 Prop. 1997/98:182, s. 16.  
128 Artikel 12 i barnkonventionen kan betecknas som ”barnets rätt att uttrycka sina åsikter och bli 

hörd” och där en indelning görs; artikel 12.1 rör barns rätt att fritt uttrycka sina åsikter och artikel 

12.2 rör barns rätt att höras. 
129 Barnrättskommitténs allmänna kommentar nr. 12 (2009) – Barnets rätt att bli hörd, s. 5. 
130 Unicef, Handbok om barnkonventionen, s. 123. 
131 Barnrättskommitténs allmänna kommentar nr. 12 (2009) – Barnets rätt att bli hörd, s. 7. 
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4.2.2 EU-stadgan artikel 24 

EU-stadgan är Europeiska unionens regelverk för mänskliga rättigheter. Den består 

av 50 artiklar med materiella rättigheter och principer, samt fyra artiklar med all-

männa bestämmelser. Stadgan är tillämplig på alla åtgärder som EU-institutionerna 

vidtar och unionens medlemsstater ska följa stadgan när de tillämpar unionsrätten. 

Artikeln aktualiseras när 2019 års Bryssel II-förordning tillämpas i EU-medlemssta-

ternas domstolar.132 I Bryssel II förordningens preambel (ingresspunkt 19) anges att 

ett av målen med förordningen är att tillgodose barnets grundläggande rättigheter, 

och varje hänvisning till barnets bästa ska tolkas mot bakgrund av artikel 24 i EU-

stadgan och barnkonventionen.133  

 

Barnets rättigheter framgår av artikel 24 i stadgan och har utformats med barnkon-

ventionen som förebild. Artikelns tre punkter134 motsvarar tre av de fyra grundläg-

gande principer som finns i barnkonventionen, nämligen barnets bästa, barnets rätt 

att uttrycka sina åsikter och rätten till familjeliv. Rättigheterna enligt artikel 24 i EU-

stadgan har dock inte samma ordalydelser som barnkonventionens artiklar.  

 

Artikel 24 Barnets rättigheter 

1. Barn har rätt till det skydd och den omvårdnad som behövs för deras välfärd. 

De ska fritt kunna uttrycka sina åsikter. Dessa åsikter ska beaktas i frågor 

som rör barnen i förhållande till deras ålder och mognad. 

2. Vid alla åtgärder som rör barn, oavsett om de vidtas av offentliga myndig-

heter eller privata institutioner, ska barnets bästa komma i främsta rummet. 

3. Varje barn har rätt att regelbundet upprätthålla ett personligt förhållande till 

och direkta kontakter med båda föräldrarna, utom då detta strider mot bar-

nets bästa. 

 

EU-domstolen har haft tillfälle att klargöra hur artikel 24 i stadgan ska tolkas vid 

bortföranden av barn. I målet Joseba Andoni Aguirre Zarraga mot Simone Pelz, som 

behandlas i avsnitt 4.2.4.1, slog EU-domstolen fast att barnets rätt att få komma till 

tals, som är förankrad i artikel 24 i stadgan, förutsätter att barnet ska få tillgång till 

 
132 De förenade målen C-356/11 och C-357/11, O. och S. mot Maahanmuuttovirasto och Maahanmu-

uttovirasto mot L, EU-domstolens dom den 6 december 2012, p. 78 
133 Lindqvist, Stolt och Tavaststjerna, s. 25. 
134 Den fjärde principen, rätten, förbud mot diskriminering, finns stadgad artikel 21 EU-stadgan. Arti-

kel 21 är inte specifikt riktad till barn, utan riktas i stället till ”var och en”. 
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de rättsliga förfaranden och de villkor som är nödvändiga för att de fritt ska kunna 

uttrycka sina åsikter, och att dessa åsikter tas upp av domstolen.135 Enligt EU-dom-

stolen är det emellertid endast domstolarna i barnets ursprungsmedlemsstat som kan 

pröva lagenligheten av en sådan dom mot bakgrund av de krav som uppställts i EU:s 

stadga om de grundläggande friheterna samt Bryssel II-förordningen.136   

 

Enligt principen om ömsesidigt förtroende137 ska medlemsstaternas rättssystem ge 

ett effektivt och likvärdigt skydd av de grundläggande rättigheterna. Om berörda 

parter vill invända mot beslutet, med hänvisning till de mänskliga rättigheterna, 

måste de därför vända sig till de domstolar som enligt förordningen har behörighet 

att avgöra om vårdnadstvisten är välgrundad.138  

 

4.2.3 6 kap. 2 b § FB 

6 kap 2 b § FB är en central bestämmelse i 6 kap. FB och slår fast barnets rätt till 

information och möjlighet att framföra sina åsikter – dvs. barnets rätt till delaktighet. 

I lagrummet stadgas att barn som har uppnått en tillräcklig ålder och mognad för att 

bilda egna åsikter ska ha rätten att fritt uttrycka dem i alla frågor som rör barnet självt 

och har en nära koppling till bestämmelsen i 6 kap. 2 a § om barnets bästa.139 Vid 

alla beslut som rör vårdnad, boende och umgänge ska barnets bästa vara avgö-

rande.140  

 

Att barnet ges information har ansetts vara en förutsättning för att barnet ska kunna 

ta tillvara sin rätt att komma till tals. Rätten till delaktighet är central för att principen 

om barnets bästa ska kunna säkerställas. Med hänsyn till principen om barnets bästa 

är det angeläget att barnets åsikter kan klargöras, samtidigt som det sker på ett re-

spektfullt sätt för barnets integritet och självbestämmande.141 Barnet ska även höras 

 
135 EU-domstolens dom i mål C-491/10 PPU, Joseba Andoni Aguirre Zarraga mot Simone Pelz, 

22 december 2010. Se vidare analysen i avsnitt 4.2.4.1. 
136 Se mål C-491/10 PPU, Joseba Andoni Aguirre Zarraga mot Simone Pelz, p. 50, 54, 69 och 71. 
137 I enlighet med artikel 67 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt är principen om ömse-

sidigt erkännande även grundläggande för det civil- och straffrättsliga samarbetet inom Europeiska 

unionen. I korthet går principen ut på att en dom eller annat rättsligt avgörande som utfärdats i en 

medlemsstat även ska erkännas av de andra medlemsstaterna. 
138 Se målet Joseba Andoni Aguirre Zarraga mot Simone Pelz, p. 70. 
139 Oldenstedt, Boel: Föräldrabalken (2022-12-25, Juno), kommentaren till 6 kap. 2b §. 
140 Se 6 kap. 2 b § FB. 
141 Prop. 2020/21:150, s. 132. 

https://juno.nj.se/b/documents/abs/SFS1949-0381_K6
https://sv.wikipedia.org/w/index.php?title=Civilr%C3%A4ttsligt_samarbete_inom_Europeiska_unionen&action=edit&redlink=1
https://sv.wikipedia.org/wiki/Straffr%C3%A4ttsligt_samarbete_inom_Europeiska_unionen
https://sv.wikipedia.org/wiki/Europeiska_unionen
https://sv.wikipedia.org/wiki/Europeiska_unionen
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på ett lämpligt sätt enligt nationella regler.142  Barnets rätt att få komma till tals in-

nebär både en rätt att få möjlighet att uttrycka sin vilja, och en rätt att inte behöva 

uttrycka sin vilja i de fall barnet inte vill.143 Barnets förmåga att förstå det som han 

eller hon ska uttrycka sin åsikt om måste bedömas i varje enskilt ärende, och inform-

ationen ska anpassas utifrån det.144 

 

För det fall barnets vilja inte överensstämmer med vad som anses vara barnets bästa, 

får en avvägning mellan hänsyn till barnets behov och barnets vilja ske, och vid en 

sådan bedömning läggs vikten vid barnets behov framför barnets egen vilja.145 

 

4.2.4 Praxis om barnets rätt att få komma till tals  

I mål om olovligt bortförande och kvarhållande av barn anses barnets bästa vara att 

barnet överförs till sin hemmiljö så snabbt som möjligt. Att denna presumtion finns 

är ganska självklart. Det finns dock andra faktorer som beslutsfattaren enligt artikel 

12 i barnkonventionen, 6 kap. 2b § FB och 1980 års Haagkonvention ska ta hänsyn 

till; barnets rätt att komma till tals och barnets rätt att bli hörd. 

 

Det är konventionsstaterna som ansvarar för att åtgärder som krävs för barns rätt att 

komma till tals förverkligas och genomförs.146 I vägledande praxis från både EU-

domstolen och nationell domstol, bekräftas en strikt tillämpning av vilken betydelse 

barnets åsikt tillmäts i förhållande till dess ålder och mognad.  

 

4.2.4.1 Joseba Andoni Aguirre Zarraga mot Simone Pelz.147 

Målet gällde ett underårigt barn som bortförts från Spanien till Tyskland, i strid med 

vårdnadsbeslut. EU-domstolen fick frågan om den tyska domstolen kunde motsätta 

sig verkställighetsbeslutet från den spanska domstolen utifrån att barnet inte hade 

 
142 Se artikel 12 i lagen (2018:1197) om Förenta nationernas konvention om barnets rättigheter; 6 kap. 

2b § FB. 
143 Oldenstedt, Boel: Föräldrabalken (2022-12-25, Juno), kommentaren till 6 kap. 2b §; prop. 

2020/21:150 s. 132; prop. 2012/13:10 s. 38. 
144 Prop. 2017/18:121 s. 145. 
145 Singer, s. 39. 
146 Barnrättskommitténs allmänna kommentar nr 12 (2009) – Barnets rätt att bli hörd, s. 8. 
147 EU-domstolens dom 22 december 2010 i mål C-491/10 PPU, Joseba Andoni Aguirre Zarraga mot 

Simone Pelz. 

https://juno.nj.se/b/documents/abs/PROP_2020_2021_0150_S_0132
https://juno.nj.se/b/documents/abs/PROP_2020_2021_0150_S_0132
https://juno.nj.se/b/documents/abs/PROP_2012_2013_0010_S_0038
https://juno.nj.se/b/documents/abs/PROP_2017_2018_0121_S_0145


 36 

hörts, vilket därmed skulle innebära en överträdelse av artikel 42.2 a i 2003 års Brys-

sel II-förordning och artikel 24 i EU:s stadgan. Barnet hade motsatt sig att återvända 

när hon hade uttryckt sina åsikter vid den tyska domstolen.  

 

Enligt EU-domstolens resonemang i domen, är det inte någon absolut rättighet att ett 

barn ska höras, men om en domstol beslutar att detta är en nödvändig åtgärd måste 

den ge barnet en verklig och faktiskt möjlighet att uttrycka sina åsikter. Domstolen 

ansåg också att barnets rätt att komma till tals i enlighet med EU-stadgan och Brys-

sel II-förordningen förutsätter att barnet ska få tillgång till de rättsliga förfaranden 

och de villkor som är nödvändiga för att fritt kunna uttrycka sina åsikter, och att 

dessa åsikter sedan tas upp av domstolen. Domstolen ska också vidta alla lämpliga 

åtgärder för att barnet ska kunna höras och i samband med detta ta hänsyn till barnets 

bästa och omständigheterna i det enskilda fallet. Enligt EU-domstolens domslut 

kunde myndigheterna i Tyskland inte invända mot att barnet skulle återlämnas, på 

grund av att barnet inte fått göra sin röst hörd i ursprungslandet Spanien.  

 

4.2.4.2 NJA 2008 s. 963 

I målet var båda föräldrarna från Kroatien. De flyttade tillsammans till Sverige 1994, 

gifte sig och 1998 föddes deras son. År 2004, efter äktenskapsskillnad mellan för-

äldrarna, flyttade modern med sonen till Kroatien, mot faderns vilja.  

 

Fadern ansökte hos kroatisk myndighet om överflyttning av sonen till Sverige, men 

ansökningen avslogs år 2006. Enligt uppgift av parterna åberopades som skäl för 

avslaget att det förelåg hinder mot överflyttning med hänsyn till allvarlig risk för 

sonens hälsa. Svensk domstol hade år 2005 tillerkänt fadern ensam vårdnad om so-

nen. I september 2007 tillerkände kroatisk domstol modern ensam vårdnaden. 

 

Under julen 2007 åkte sonen till Sverige för att besöka sin far, men återvände aldrig 

till Kroatien. Modern vände sig då till tingsrätt i Sverige och yrkade på överlämning 

av barnet. Barnet själv, som nu var tio år, uttryckte att han ville stanna kvar hos 

fadern i Sverige. Fadern menade att sonen ryckts upp så många gånger från sin in-

vanda miljö att det hade varit skadligt för honom att återigen behöva byta land. Detta 

skulle försätta sonen i en situation som inte var godtagbar. Som muntlig bevisning i 

tingsrätten hölls bland annat ett förhör med en socionom från socialtjänsten som me-

nade att det fanns en allvarlig risk för pojken att återigen behöva ryckas upp från sin 

invanda miljö. Tingsrätten fann dock att barnet skulle överflyttas.  
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Målet överklagades upp till HD. I domen går att läsa att HD resonerar om att barnet 

visserligen har vistats i Sverige i nio månader och att en överflyttning skulle komma 

att rubba barnets trygghet för en tid, men detta menade dock HD att man måste tänkt 

på när 1980 års Haagkonvention antogs och att det i sig inte räcker för att vägra en 

överflyttning. Enligt HD fanns det inget som tydde på att det annars fanns en allvarlig 

risk för barnets hälsa eller att en överflyttning skulle försätta barnet i en situation 

som inte var godtagbar. Barnets vilja att vara kvar i Sverige fick inte heller någon 

avgörande betydelse då barnet bara var tio år och ansågs som något omogen för sin 

ålder. Det ansågs därför inte finnas något utrymme för att tillmäta sonens vilja någon 

betydelse. Barnet överflyttades därför till modern.  

 

4.2.4.3 RÅ 2002 ref. 1 

I målet prövades barnets vilja när ett olovligt kvarhållande av barnet hade skett. Bar-

net, en pojke som var tolv år, bodde i England tillsammans med sin moder men var 

född i Sverige. Modern hade ensam vårdnad om sonen och fadern, som var bosatt i 

Sverige, hade viss umgängesrätt. 

 

I oktober 2001 åkte mor och son gemensamt till Sverige. Modern lämnade sonen till 

fadern för umgänge i några dagar. Under den sista dagen ringde fadern till modern 

och meddelade att han inte avsåg att lämna tillbaka sonen. Han uppgav att sonen nu 

ville stanna i Sverige och bo med honom. Direkt dagen efter kontaktade modern 

Länsrätten och förordnade om överflyttning av barnet. Länsrätten gav en familje-

rättssocionom i uppgift att utreda huruvida barnet ville överflyttas eller inte, i enlig-

het med nuvarande 16 § verkställighetslagen. Familjerättssocionomen bekräftade att 

barnet uttalade vilja om att få bo kvar hos fadern i Sverige. Barnet upplevdes som en 

smart och mogen pojke. Han hade fyllt tolv år och visade klart och tydligt att han 

hade bestämt sig för att han ville stanna kvar i Sverige och bo med fadern. Familje-

rättssocionomen menade också att pojken var mogen nog att inte ha påverkats av 

fadern till att vilja bo med honom.  

 

I Regeringsrättens domskäl konstaterades inledningsvis att barnet olovligt kvarhål-

lits i Sverige. Den centrala frågan i målet blev om det fanns skäl att vägra överflytt-

ning med stöd 12 § 3 verkställighetslagen eftersom barnet motsade sig en överflytt-

ning. Det finns inte någon bestämd ålder för när barnets vilja ska beaktas i 1980 års 
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Haagkonvention, men Regeringsrätten yttrade att det fick anses rimligt att ta vägled-

ning från 21 kap. 5 § FB som rör hinder mot verkställighet mot barnets vilja. Över-

flyttning får vägras på grund av att barnet självt motsätter sig åtgärden om det har 

nått en sådan ålder och mognad att dess vilja bör beaktas. Pojken hade fyllt tolv år 

och Regeringsrätten yttrade att han hade uppnått en mognadsgrad som var adekvat 

för hans ålder. Utgångspunkten för bedömningen borde, enligt domstolen, vara att 

barnets vilja ska respekteras. Regeringsrätten ansåg dock att barnets vilja bara bör 

tillmätas avgörande betydelse om viljeyttringen uppfattas som ett självständigt och 

välgrundat ställningstagande. Barnet bör även kunna redovisa svårigheterna med att 

anpassa sig till förhållandena i det nya landet eller visa att hen har förstått konse-

kvenserna av att lämna hemvistlandet. Regeringsrätten ansåg att barnet inte reflek-

terat tillräckligt över de svårigheter som skulle kunna uppstå genom att flytta till 

fadern. Pojken hade levt ett tryggt liv hos modern och talat gott om sitt liv i England. 

De enda skäl han hade tagit upp för att bo i Sverige var att han ”ville vara en svensk 

man”, var född i Sverige och hade sina släktingar här.  

 

Vid en samlad bedömning fann därför Regeringsrätten att barnets vilja att stanna i 

Sverige inte kunde antas ge uttryck för ett så övervägt och välgrundat ställningsta-

gande att det skulle få avgörande betydelse i Sverige. Barnet återfördes därför till 

modern i England. 

 

4.3 Barnets rätt till ett familjeliv 

Rätten till skydd för familjelivet utgör en av människans grundläggande fri- och rät-

tigheter och är förankrad inom svensk och europeisk rätt – genom såväl EU som 

Europarådet och föräldrabalkens portalparagraf. Såväl myndigheter som enskilda är 

skyldiga att respektera och skydda personers rätt till sitt familjeliv.148 I artikel 16 i 

FN:s deklaration om mänskliga rättigheter återfinns definitionen av familj och fa-

miljeliv: 

”Familjen är den naturliga och grundläggande enheten i samhället och har rätt till 

samhällets och statens skydd.”149 

 
148 Artikel 8 EKMR; artikel 7 EU-stadgan; artikel 8 och 9 barnkonventionen; samt 6 kap. 2a § FB. 
149 Hellbom Sjögren, s. 17 ff. 
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Barnets rätt till ett familjeliv omfattar ett antal sammansatta rättigheter och några av 

dessa grundkomponenter är barnets rätt att bli omvårdat av sina föräldrar, rätt till en 

god, nära och regelbunden kontakt med båda sina föräldrar, rätt att inte skiljas från 

sina föräldrar, om det inte är för barnets bästa, samt rätten till familjeåterförening. 

Barnet har behov av och rätt till familjeliv, rätt att ha kontakt med sitt biologiska 

ursprung och det kulturarv som inkluderas i detta.150 

 

Delkapitlet inleds med en redogörelse av barnkonventionens artikel 8 och 9 för att 

sedan gå vidare till artikel 8 och 9 i EKMR. Därefter redogörs för hur barnets rätt till 

ett familjeliv regleras i EU-stadgan. Regler om föräldraskap och vårdnad regleras i 

6 kap. FB, mer exakt paragraf 3 och 15. Som avslutning redovisas relevant praxis 

från Europadomstolen. 

 

4.3.1 Barnkonventionen artikel 8 och 9  

Barnkonventionen ger uttryck för föräldrarnas och familjens viktiga roll i barnets liv, 

i barnets utveckling och barnets möjligheter att tillvarata sina rättigheter. Konvent-

ionens inledning lyfter fram familjen som den grundläggande enheten i samhället 

och den naturliga miljön för barnets utveckling och välfärd. 

 

Artikel 8 i barnkonventionen reglerar barnets mänskliga rätt till en bibehållen iden-

titet och artikel 9151 fyller som syfte att värna om barnets rätt till ett familjeliv. Kon-

ventionsstaterna skall också respektera den rätt som ett barn som är skilt från den 

ena av eller båda föräldrarna har, att regelbundet upprätthålla ett personligt förhål-

lande till och möjlighet att vara i direkt kontakt med båda föräldrarna, utom då detta 

strider mot barnets bästa.152 Barn behöver en nära och god relation till båda sina 

föräldrar, men också sina anhöriga på båda sina föräldrars sida. Barnet behöver en 

kontakt med sina rötter för att kunna utvecklas som människa, känna sig hel och må 

bra. Barnets rätt till sina föräldrar uttrycks på flera olika sätt i konventionen.153  

 

 
150 Hellblom Sjögren, s. 19 f. 
151 Enligt artikel 9 i barnkonventionen ska barn inte skiljas från sina föräldrar, utom när det är nöd-

vändigt för barnets bästa. 
152 http://barnkonventionen.se/wp-content/uploads/2009/07/Barnkonventionenfullversion.pdf, hämtad 

den 22-11-23. 
153 Se bland annat artikel 10 i barnkonventionen om familjeåterförening och barnets rätt att ha direkt 

kontakt med båda föräldrarna även om de är bosatta i olika stater samt artikel 11 om statens skyldig-

het att bekämpa olovligt bortförande av barn. 

http://barnkonventionen.se/wp-content/uploads/2009/07/Barnkonventionenfullversion.pdf
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4.3.2 EKMR artikel 8  

Trots att EKMR inte explicit syftar till att skydda barns rättigheter finns det en artikel 

som kan ha betydelse i situationer om olovligt bortförande av barn - artikel 8. I artikel 

8 regleras rätten till skydd för privat- och familjeliv och enligt artikeln har staterna 

både en negativ och en positiv skyldighet. Den negativa skyldigheten skyddar en-

skilda mot godtycklig myndighetsinblandning i deras privat- och familjeliv.154 En 

offentlig myndighet får endast ingripa i rättigheten under förutsättning att det är för-

enligt med lagen och anses nödvändigt i ett demokratiskt samhälle, bland annat för 

att skydda andras fri- och rättigheter.155  

 

Artikel 8 ålägger stater att även vidta positiva åtgärder för att skydda den enskildes 

privatsfär. Sådana positiva åtgärder kan utgöras av lagstiftning men också skydd mot 

övergrepp i särskilda situationer. Om en familj splittras, eller kontakten mellan fa-

miljemedlemmar försämras, är det inte bara familjelivet som drabbas, utan också de 

enskilda familjemedlemmarnas privatliv. När ett barn och en förälder skiljs åt måste 

staten vidta åtgärder för att återförena barnet med hens föräldrar och den positiva 

skyldigheten fungerar som en naturlig del av en faktisk respekt för familjelivet.156 

 

4.3.3 EU-stadgan artikel 7, 24.3 och 33.1  

Som tidigare nämnt anses artikel 24 i EU-stadgan fokusera främst på det enskilda 

barnets rättigheter och kan aktualiseras när barnets intressen berörs i en specifik si-

tuation. Tillämpningen av artikel 24 sker vanligtvis på familjerättens område inom 

EU. Andra rättigheter i EU-stadgan som vanligtvis aktualiseras på familjerättens om-

råde inom EU är artikel 7, i vilken rätten till respekt för privatlivet och familjelivet 

stadgas, samt artikel 33.1, som stadgar att skyddet för familjen ska säkras på det 

rättsliga, ekonomiska och sociala planet inom unionen. 

 

I artikel 24.3 i EU-stadgan157 erkänns uttryckligen varje barns rätt att upprätthålla 

kontakten med båda föräldrarna. I denna bestämmelse förtydligas vad denna rätt 

egentligen omfattar, särskilt innebörden av kontakt, som ska ske regelbundet, möj-

liggöra utveckling av ett personligt förhållande och ske i form av direkt kontakt. Det 

 
154 https://www.echr.coe.int/documents/convention_swe.pdf, hämtad 2022-11-30. 
155 Danelius, s. 369 ff. 
156 Ibid, s. 368. 
157 Se 4.2.2. 

https://www.echr.coe.int/documents/convention_swe.pdf
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finns emellertid en inskränkning: varje barns rätt att upprätthålla kontakten med sina 

föräldrar begränsas uttryckligen av att hänsyn måste tas till barnets eget bästa. Som 

klargörs i de förklarande anmärkningarna till stadgan uttrycks principerna för denna 

bestämmelse explicit i artikel 9 i barnkonventionen.158  

 

4.3.4 6 kap. 3 och 15 §§ FB 

Regler om föräldraskap och vårdnad regleras i 6 kap. FB. Utgångspunkten är att 

barnet har behov av båda sina föräldrar, och därmed behov av umgänge med den 

förälder som barnet inte bor tillsammans med. Bedömningen ska utgå från vad som 

är bäst för barnet .159 

 

Idealet är att varje barn både bor och umgås med båda sina föräldrar, därför tillskrivs 

normalbilden att varje barn ska ha rätt till båda sina föräldrar.160 Barn har alltid rätt 

att få träffa sina föräldrar. Ett barn har rätt att få umgås och träffa den föräldern som 

han eller hon inte bor med. Umgänget är i första hand till för barnet. Någon plikt för 

barnet att umgås med föräldern finns inte och inte heller någon absolut rätt för för-

äldern att umgås med barnet. Det är barnets intressen och behov som är avgörande.161 

 

4.3.5 Praxis om barnets rätt till ett familjeliv 

Vid en granskning av praxis från Europadomstolen går det att urskilja en förändring 

och ett skifte av fokus på vems rätt till familjeliv som ska skyddas. I tidigare praxis 

från Europadomstolen konstaterades kränkningar av artikel 8 främst i fall där till-

flyktstaten misslyckats med att verkställa ett beslut om återförande av barnet. Till-

flyktstaterna fälldes i dessa fall för brott mot artikel 8, eftersom den kvarlämnade 

förälderns rätt till familjeliv hade kränkts till följd av utebliven överflyttning av bar-

net.162  

 

Europadomstolens senare praxis betonar i stället den nationella domstolens skyldig-

het att beakta barnets familjesituation vid prövning av en Haagansökan. När så inte 

 
158 Handbok om europeisk rätt rörande barnets rättigheter, s. 83. 
159 Se 6 kap. 2 a, 3 och 15 §§ FB. 
160 Schiratzki, s. 239 ff. 
161 Oldenstedt: Föräldrabalken (2022-12-28, Juno), kommentaren till 6 kap. 15 §. 
162 Se 4.3.5.1 där det redogörs för Europadomstolsmålet Ignaccolo-Zenide mot Rumänien, dom den 

25 januari 2000 och 4.3.5.2. Maumosseau och Washington mot Frankrike, dom den 6 december 2007. 

https://juno.nj.se/b/documents/abs/SFS1949-0381_K6_P2A
https://juno.nj.se/b/documents/abs/SFS1949-0381_K6_P15
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har skett och beslut fattats att barnet ska återlämnas, har tillflyktsstaten befunnits ha 

brutit mot den bortförande förälderns och barnets rätt till familjeliv enligt art. 8.163  

 

4.3.5.1 Ignaccolo-Zenide mot Rumänien164 

Målet Ignaccolo-Zenide mot Rumänien brukar ses som det första viktiga prejudikatet 

vad gäller relationen mellan 1980 års Haagkonvention och EKMR. Länder som ra-

tificerat EKMR skall vidta åtgärder för att föräldrar och barn skall återförenas och 

denna skyldighet skall ses i ljuset av Haagkonventionen. 

 

I domen konstaterades det att de rumänska myndigheterna hade misslyckat att verk-

ställa ett beslut om överflyttning av barnen till modern i Frankrike, där de hade haft 

hemvist vid tidpunkten för det olovliga bortförandet. Rätten ansåg att Rumänien 

hade underlåtit att göra tillräckliga och effektiva ansträngningar för att genomdriva 

den kvarlämnade moderns rätt att återfå kontakt med sina barn och därmed åsidosatt 

hennes rätt till respekt för sitt familjeliv, såsom den garanteras i artikel 8. Rumänien 

fälldes för brott mot den kvarlämnade förälderns rätt till familjeliv på grund av ut-

dragen och misslyckad verkställighet av ett återförandebeslut.165  

 

4.3.5.2 Maumosseau och Washington mot Frankrike166 

I målet Maumousseau och Washington mot Frankrike var det den bortförande föräl-

dern (modern) som tog ärendet till Europadomstolen. Hon hävdade att de franska 

domstolarnas beslut om att återlämna det olovligen bortförda barnet till den kvar-

lämnade föräldern i USA, stred mot hennes och barnets rätt till familjeliv. Vid tid-

punkten för återlämnandet hade barnet vistats i Frankrike i ett år och åtta månader. 

Under den här tiden hade modern effektivt lyckats hindra de franska domstolarnas 

beslut om överflyttning.  

 

 
163 Se 4.3.5.3 som redogör för målet Neulinger och Shuruk mot Schweiz, dom av Stora kammaren den 

6 juli 2010 och 4.3.5.4 målet X mot Lettland, dom den 13 december 2011. Målet togs upp på nytt av 

Europadomstolens Stora kammare, på talan av Lettland, dom den 26 november 2013. Bedömningarna 

sammanfaller i stort. 
164 Målet Ignaccolo-Zenide mot Rumänien, dom den 25 januari 2000. 
165 Jänterä-Jareborg, SvJT 2014, s. 399. 
166 Målet Maumosseau och Washington mot Frankrike, dom den 6 december 2007. 
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Moderns talan ogillades av Europadomstolen som fann att de franska myndigheterna 

hade noggrant beaktat barnets hela familjesituation och på ett rimligt sätt avvägt re-

levanta intressen mot varandra för att försöka komma fram till en lösning som var 

förenlig med barnets bästa.167 

 

4.3.5.3 Neulinger och Shuruk mot Schweiz168 

Neulinger och Shuruk mot Schweiz gav upphov till en anstormning av kritik.  

I målet, som handlade om en moder som olovligt bortfört sin son från Israel till 

Schweiz. När den nationella domstolen i Schweiz beslutade att sonen, enligt 1980 

års Haagkonvention, skulle återföras till Israel överklagade modern till Europadom-

stolen. Modern hävdade hos Europadomstolen att den schweiziska domstolens beslut 

att sonen skulle återföras till Israel hade kränkt hennes och sonens rätt till respekt för 

familjelivet enligt artikel 8 EKMR. 

 

Den avgörande frågan vid Europadomstolens granskning av huruvida de nationella 

domstolarna fullgjort garantierna i artikel vid tillämpningen av Haagkonventionen, 

var om en skälig balans mellan de aktuella motstående intressena – barnets, de två 

föräldrarnas och den allmänna ordningens – hade uppnåtts.169 Europadomstolen 

framhöll att det inte är deras uppgift att avgöra om förutsättningarna för att vägra ett 

återförande enligt Haagkonventionen är uppfyllda. Deras uppgift är att avgöra om 

den nationella domstolen uppfyllt artikel 8 EKMR när de tillämpat 1980 års Haag-

konvention, framför allt när de bedömt vad som är barnets bästa.170 

 

Vidare uttalade Europadomstolen att det följer av artikel 8 EKMR att ett beslut om 

ifall ett barn ska återföras inte kan beordras automatiskt eller mekaniskt när Haag-

konventionen är tillämplig, vilket även följer direkt av Haagkonventionen. Barnets 

bästa beror på en mängd olika individuella omständigheter som måste bedömas i 

varje enskilt fall, och detta avgörs bäst av de nationella domstolarna.171  

 

Prejudikatet av domen var att vid ett återlämnandemål ålades de nationella domsto-

larna att göra en "fördjupad prövning" av hela familjesituationen. Grunden till kriti-

 
167 Jänterä-Jareborg, SvJT 2014, s. 400. 
168 Målet Neulinger och Shuruk mot Schweiz, dom av Stora kammaren den 6 juli 2010. 
169 Ibid p.133–134. 
170 Ibid p.139 och 141. 
171 Ibid p.138 
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ken var främst att domen förordade en allt för vidsträckt och tidskrävande undersök-

ning av det individuella barnets situation. Många kritiker menade att Europadomsto-

lens uttalanden i avgörandet riskerade att underminera Haagkonventionens effekti-

vitet. 172 

 

4.3.5.4 X mot Lettland173  

Målet X mot Lettland gällde förvisso inte ett förfarande mellan två medlemsstater, 

utan mellan Lettland och Australien, men dess prejudikat är för viktigt att inte näm-

nas i detta sammanhang. I domen fastställdes att de nationella domstolarna inte är 

skyldiga att göra en djupgående undersökning av hela familjesituationen. De måste 

dock överväga påståenden om allvarliga risker för att barnet kommer till skada vid 

ett återförande och ge specifika skäl och tillräckliga motivationer till det beslut de 

fattar angående dessa som inte är stereotypiserade eller automatiska för att uppfylla 

artikel 8 EKMR. Domen fastslog att barnets bästa inte kan förstås på samma sätt om 

domstolen prövar en ansökan om återlämnande av barn enligt Haagkonventionen 

eller en ansökan om vårdnad eller föräldraansvar. Återlämnandemål ansågs skilja sig 

från vårdnadsmål, och i återlämnandemål ansåg domstolen att principen om barnets 

bästa måste bedömas mot bakgrund av bestämmelserna i 1980 års Haagkonvention.  

 

Europadomstolen angav uttryckligen att uttrycket "fördjupad prövning" i domen i 

målet Neulinger inte i sig innehöll någon princip för de nationella domstolarnas till-

lämpning av Haagkonventionen. Återvändandeprincipen enligt Haagkonventionen 

är inte absolut, och den nationella domstolen bör göra en effektiv prövning av varje 

återvändandeärende, med beaktande av alla relevanta faktorer.174 

 

4.4 Sammanfattning  

Ärenden om olovligt bortförande av barn uppdagar svårigheterna för en stat att 

ibland leva upp till flera olika internationella åtaganden på en och samma gång, om 

de direkt berörda personernas skyddade intressen inte sammanfaller. Europadomsto-

lens senare praxis och dess förenlighet med 1980 års Haagkonvention har ifrågasatts. 

Rättsläget i situationer då ett barn bortförts från en stat till en annan har blivit mer 

 
172 Kvisberg, s. 91. 
173 Målet X mot Lettland, dom den 13 december 2011. Målet togs upp på nytt av Europadomstolens 

Stora kammare, på talan av Lettland, dom den 26 november 2013. 
174 Kvisberg, s. 91. 
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komplext i och med att de allmänna rättighetskonventionerna har fått ökad tyngd. 

Detta samtidigt som EU trätt in som aktör även rörande barns rättigheter.175  

 

EU har inte ratificerat barnkonventionen, men det har alla EU:s medlemsstater. När 

en stat ratificerar en konvention förpliktar sig staten att följa konventionen. De nat-

ionella domstolarna tvingas därmed i sitt beslutsfattande beakta en ständigt växande 

rättspraxis från Europadomstolen, och numera även från EU-domstolen, och vi ser 

en trend med en ökad betydelse av grundläggande rättigheter i återförandefallen.176  

 

 
175 Se 4.2.2. EU-stadgan om de grundläggande friheterna innehåller en särskild artikel (artikel 24) om 

barnets rättigheter. Närmare om hur artikel 24 i EU-stadgan förhåller sig till barnkonventionen till vil-

ken den grundar sig på, se Lindqvist, Stolt & Tavaststjerna, s. 67. 
176 Jänterä-Jareborg SvJT 2014, s. 391. 
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5 Analys 

Arbetet med denna uppsats har inneburit en resa genom tiden, från 1980 till nutid. 

Syftet har varit att undersöka hur lagstiftningen kring olovligt bortförande av barn 

och barnets rättigheter har utvecklats under den här tiden. 

 

I den första delen av uppsatsen har den första och den ena delen av den andra fråge-

ställningen besvarats parallellt. Som en introduktion till ämnet redovisades vilka 

konventioner och förordningar som reglerar olovligt bortförande av barn och som 

Sverige är bundna av, samt hur dessa förhåller sig till varandra. I samband med re-

dovisningen av gällande rätt redovisades utvecklingen av lagstiftningen kring olov-

ligt bortförande av barn sedan Haagkonventionen trädde i kraft 1980. Haagkonvent-

ion är fortfarande det viktigaste regelverket för att säkerställa att olovligt bortförda 

barn snabbt återlämnas. Som uppsatsen har visat kompletteras 1980 års Haagkon-

ventionen numera av Bryssel II-förordningen, EU-stadgan, barnkonventionen och 

artikel 8 i EKMR.177  

 

Uppsatsens andra del handlar om barnets rättigheter. I denna del har uppsatsens 

tredje frågeställning delvis besvarats genom att jag redogjort för gällande rätt och 

rättspraxis från Europadomstolen. I analysen återstår därmed att redogöra för dels 

hur barnets rättigheter beaktas i processer om olovligt bortförande, dels hur lagstift-

ningen har förändrats för att bättre svara mot de samhällsförändringar som har skett 

sedan konventionens ikraftträdande. Jag presenterar min analys med hjälp av fyra 

reflektioner.  

 

Min första reflektion handlar om hur och på vilka sätt som barnets position har 

stärkts. Därefter reflekterar jag kring utvecklingen av mänskliga rättigheter, som jag 

menar idag innefattar även barns rättigheter. Den tredje reflektionen gäller intresse-

konflikten mellan 1980 års Haagkonvention och barnkonventionen och EKMR. Den 

fjärde och sista reflektionen handlar om utvecklingen av lagstiftning kring olovligt 

bortförda barn som jag menar skapar skarpare juridiska verktyg. 

 
177 Keller och Heri, s. 271. 



 47 

5.1 Barnets position har stärkts 

Som redogjorts inledningsvis är en av frågeställningarna som kvarstår att besvara 

hur barnets rättigheter beaktas vid processer om olovligt bortförande av barn. Frågan 

i sig leder dock till en annan fråga, som egentligen behöver besvaras först, nämligen 

vilka rättigheter som kränks i mål om olovligt bortförda barn. Den frågan leder i sin 

tur till fler frågor, som t. ex. hur barnets bästa ska definieras. Så vi börjar där. 

 
Under arbetet har det blivit uppenbart för mig att begreppet barnets bästa har genom-

gått en viss betydelseförskjutning i form av att barnets bästa med tiden har utveck-

lats från att vara en term eller ett begrepp till att ha etablerats till en princip som alltid 

skall beaktas i frågor som rör barn. Trots att begreppet barnets bästa funnits länge 

både i nationell och internationell rätt har dess innebörd varit oklar såtillvida att det 

saknats en enhetlig definition och uppställning av vilka faktorer som skall ingå i en 

bedömning av barnets bästa. Numera är barnets bästa är en flexibel princip som 

möjliggör att avgöranden så långt som möjligt står i överensstämmelse med vad som 

är bäst för varje enskilt barn. 

 

Barnets rättigheter uppmärksammas och lyfts allt oftare i olika sammanhang sedan 

barnkonventionen antogs av FN:s generalförsamling 1989. Barnkonventionen är nu 

inkorporerad och har blivit lag i Sverige. Barnets bästa är inte bara en av grundpe-

larna i barnkonventionen utan också en av de centrala principerna som FB:s regel-

verk vilar på. Min uppfattning är att barnkonventionen är den starka kraften bakom 

denna positiva förändring och att barnets rättsliga ställning har utvecklats – från att 

vara ett rättsobjekt till att bli ett rättssubjekt – genom att barn har tillskrivits specifika 

rättigheter som numera tillmäts större betydelse i domstolsavgöranden. En utmaning 

med det fortsatta arbetet med att stärka barns rättigheter är att fortsätta hitta vägar 

för samverkan, där familj och samhälle finner former för att hantera en komplex 

verklighet som inte alltid låter sig inordnas under en princip. 

 

5.2 Mänskliga rättigheter är också barns 
rättigheter 

Vilka är då rättigheterna som kränkts och hur beaktas barnets rättigheter? Svaret på 

de frågorna hittar vi i analysen av rättspraxis.  
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I tidigare praxis från Europadomstolen konstateras kränkningar av artikel 8, främst i 

fall där tillflyktstaten misslyckats med att verkställa ett beslut om återförande av ett 

bortfört barn. Tillflyktstaterna fälldes i dessa fall för brott mot artikel 8, eftersom den 

kvarlämnade förälderns rätt till familjeliv hade kränkts till följd av utebliven över-

flyttning av barnet. I domarna fokuserar domstolen endast på förälderns rätt till fa-

miljeliv och det bortförda barnets rätt till familjeliv nämns inte alls.  

 

Denna syn på vems rätt till familjeliv som kränks kan härledas tillbaka till första 

artikels andra del i 1980 års Haagkonventions, som stadgar att vårdnads- och um-

gängesrättigheter som finns i en stat ska respekteras av alla andra stater som tillträtt 

konventionen och ett olovligt bortfört barn ska återföras.  Det är konventionens hu-

vudsakliga syfte att skydda vårdnadshavarens rätt till vårdnad och umgänge genom 

att säkerställa ett snabbt återförande av ett olovligt bortfört eller kvarhållet barn. När 

ett barn olovligen bortförs av den ena föräldern går den andra föräldern miste om sin 

rätt till vårdnad eller umgänge och därmed kränks den förälderns rätt till familjeliv. 

Rätten till familjeliv i dessa fall utgörs således av rätten till vårdnad eller umgänge 

med barnet. 

 

I takt med att synen på barnets rättigheter förändrats, har det även skett en förändring 

som syns i nutida praxis från Europadomstolen. Barns rättigheter vid myndighetsbe-

slut börjar allt mer betonas och budskapet som kommuniceras är att all lagstiftning 

och myndighetsutövning som rör barn ska utformas i överensstämmelse med barn-

konventionen och barnets bästa. Vid tolkning av Europadomstolens senare praxis 

kan man konkludera att domstolen skiftat fokus, från att rätta det orätta med vårdnad 

och umgänge till att se helheten och framför allt se barnet. Här kommer vi in på hur 

barnets rättigheter beaktas. Det åligger den nationella domstolen att inte bara beakta 

de omständigheter de tvistande parterna har åberopat i återförandeprocessen, utan 

också att undersöka och beakta alla relevanta omständigheter i barnets familjesitu-

ation innan beslut fattas i en återförandeprocess. Artikel 8 och rätten till ett familjeliv 

utvidgas därmed till att inkludera även barnets rätt till ett familjeliv.  

 

Samma utveckling går att se när det gäller barnets rätt att fritt uttrycka sina åsikter 

och bli hörd. Idag görs större ansträngningar att infria barnets rätt att komma till tals. 

Det är dock inte en absolut rättighet att ett barn ska höras, men om en domstol be-

slutar att detta är en nödvändig åtgärd måste den ge barnet en verklig och faktisk 

möjlighet att uttrycka sina åsikter. Domstolen ska vidta alla lämpliga åtgärder för att 
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barnet ska kunna höras och i samband med detta ta hänsyn till barnets bästa och 

omständigheterna i det enskilda fallet. Barnets rätt att göra sin röst hörd förutsätter 

att barnet ska få tillgång till de rättsliga förfaranden och de villkor som är nödvändiga 

för att de fritt ska kunna uttrycka sina åsikter, och att dessa åsikter sedan tas upp av 

domstolen.  

 

Under detta arbete har jag granskat praxis från 1980 och framåt, och jag ser en för-

ändring och utveckling både i lagstiftning och domstolens resonemang i domar. Det 

kan konstateras att samhällets syn på barns rättigheter, att barn är bärare av egna 

rättigheter, har ändrats. Samhället är idag mer inkluderande när det talas om rättig-

heter - mänskliga rättigheter är också barns rättigheter.  

 

5.3 Intressekonflikten mellan 1980 års 
Haagkonvention, barnkonventionen och 
EKMR 

Det finns inte någon direkt motsättning mellan barnkonventionen och 1980 års Haag-

konventionen, men de två konventionernas olika fokus och ändamål kan i vissa situ-

ationer leda till vad man kan kalla en intressekonflikt. Trots att rätten till respekt för 

familjelivet inte är exakt definierad, att det inte finns någon tydlig mening, innehåll, 

täckning eller att dess gränser inte är tydligt fastställda, existerar den och skyddas. 

 

Som beskrivits är Haagkonventionens syfte att skydda vårdnadshavarens rätt till 

vårdnad och umgänge och säkerställa ett snabbt återförande av ett olovligt bortfört 

eller kvarhållet barn till ursprungslandet. Barnkonventionens ändamål är att skydda 

barnet och säkerställa att barnets rättigheter tas tillvara. Som redan nämnts uppstår, 

trots barnets centrala roll i ett olovligt bortförande, ett dilemma när 1980 års Haag-

konvention ska tillämpas. Haagkonventionen fokuserar mindre på det enskilda bar-

nets bästa och mer på att barn generellt ska skyddas från att bli olovligen bortförda.  

 

På grund av Haagkonventionens syfte att skydda vårdnadshavarens rätt till vårdnad 

och umgänge genom att säkerställa ett snabbt återförande av ett olovligt bortfört eller 

kvarhållet barn, fokuserar dess reglering endast på själva processen, och inte främst 

på barnets bästa, trots att det outtalade och indirekta syftet är att skydda barnet genom 

att fastställa en snabb process. Det uppstår således en spänning mellan de regler som 
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styr civila aspekter på olovligt bortförande av barn enligt Haagkonventionen och de 

rättigheter som följer av barnkonventionen och EKMR.  

 

I svensk rätt kan syftet med principen om barnets bästa sägas vara att möjliggöra för 

domstolarna att utifrån varje barns unika situation kunna välja den lösning som är 

bäst för just det barnet. För att kunna göra en sådan bedömning krävs en helhetsbild 

av barnets förhållanden, men det finns ingen definition av barnets bästa i Haagkon-

ventionen. I förarbetena till verkställighetslagen, som införlivar 1980 års Haagkon-

vention i svensk rätt, går det att läsa att man faktiskt trodde att det skulle finnas 

möjlighet att tillämpa principen om barnets bästa enligt svensk standard. Detta ge-

nom att använda vägransgrunden i artikel 13(b).178 Så som Haagkonventionen till-

lämpas, genom verkställighetslagen, blir tolkningen av barnets bästa det raka mot-

satta - barnets bästa är att barnet ska återlämnas till hemviststaten. I vissa situationer 

är den anmodade statens domstolar emellertid inte skyldiga att besluta om ett åter-

lämnande och i Haagkonventionen finns bestämmelser som ger domstolarna rätt att 

vägra överflyttning, trots att ett olovligt bortförande eller ett olovligt kvarhållande 

har konstaterats. Dessa vägransgrunder ska dock tolkas och tillämpas restriktivt ef-

tersom om beslut om återlämnande vägrades i fler fall skulle Haagkonventionen inte 

ha samma genomslagskraft som det har idag. Med andra ord blir det komplicerat att 

öppna upp för en mindre restriktiv bedömning av vägransgrunden utan att under-

gräva syftet med att motverka olovliga bortföranden och att säkerställa ett snabbt 

återlämnande av barnet. Eftersom konventionen alltid utgår ifrån att barnet ska åter-

föras, ifrågasätter jag om denna strikta tillämpning verkligen går att förena med prin-

cipen om barnets bästa. Barnets bästa kan inte garanteras i en process som redan i 

förväg är avgjord. 

 

Som tidigare diskuterats är en av vägransgrunderna om barnet själv uttrycker sin 

vilja att inte återföras.179 På grund av den restriktiva tillämpningen av vägransgrun-

derna och den snabba processen kring återlämnandet finns dock inga tydliga garan-

tier eller rutiner för att det görs en ordentlig utredning om barnet vill återföras. Att 

väga att skydda barn mot olovligt bortförande mot att skydda ett barn som blivit 

bortfört är svårt. Jag anser att det ena behöver inte utesluta det andra.  

 

 
178 Prop. 1988/89:8, s. 19. 
179 Se fotnot 72. 
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Jag finner det märkligt att 1980 års Haagkonvention inte nämner rätten till familjeliv. 

Konventionen utgör ett ramverk för att skydda barnet, och det borde inkludera dess 

rätt till ett familjeliv. I ett ärende om ett olovligt bortfört barn utreder domstolen 

huruvida de fördragsslutande staterna har vidtagit alla nödvändiga åtgärder, bero-

ende på omständigheterna i varje enskilt fall, för att fullgöra sin skyldighet enligt 

artikel 8 i EKMR. Annars riskerar staten hållas ansvarig för att ha kränkt rätten till 

respekt för familjelivet. 

 

En sådan grundlig utredning som barnkonventionen vitsordar är tidskrävande och 

ställer högre krav på de nationella domstolarnas utredning i återförandeprocesser än 

vad 1980 års Haagkonvention förespråkar. Enligt min uppfattning, efter att ha ana-

lyserat senare rättspraxis från Europadomstolen, försöker Europadomstolen säker-

ställa att myndigheterna har vidtagit lämpliga åtgärder för att deras beslut ska åtföljas 

av nödvändiga skyddsåtgärder med stöd av den del av artikel 8 som rör själva förfa-

randet. En lång och grundlig utredning av samtliga omständigheter i mål rörande 

barnbortföranden riskerar dock att leda till att återförandeprocesser mer börjar likna 

vårdnadsmål, vilket skulle underminera hela 1980 års Haagkonvention och återfö-

randeprocessernas påskyndade förfarande. Emellertid följer det, som ovan nämnts, 

av Europadomstolens praxis att också en alltför lång och utdragen återförandepro-

cess kan anses utgöra brott mot artikel 8 i EKMR.180  

 

För att förstärka Haagkonventionens tillämpning EU-länder emellan tillkom Bryssel 

II-förordningen i början av 2000-talet. Förordningen innehåller kompletterande be-

stämmelser angående förfarandet i ärenden om olovligt bortförda eller kvarhållna 

barn enligt Haagkonventionen mellan EU:s medlemsstater, och dessa bestämmelser 

fokuserar mer på barnets bästa. EU har inte tillträtt FN:s barnkonvention, men alla 

EU-medlemsstater är parter till barnkonventionen, vilket innebär att medlemsstater-

nas nationella domstolar ska beakta FN:s barnkonvention även när Bryssel II-förord-

ningen tillämpas. 

 

Förfarandet med återföranden ska vara skyndsamt enligt såväl Haagkonventionen 

som Bryssel II-förordningen. Samtidigt måste staterna, enligt barnkonventionen, sä-

kerställa att barnets bästa utreds och tillvaratas, när beslut om återförande fattas. I 

vissa fall kan det ifrågasättas om barnets bästa verkligen hinnes utredas eller om det 

 
180 Se 4.3.5. 



 52 

anses viktigare att i enlighet med Haagkonventionen minimera antalet olovliga bort-

föranden. Tvivel uppstår kring huruvida Haagkonventionens snabba och effektiva 

förfarande verkligen lever upp till barnkonventionens nivå av skydd för barnet. 

 

5.4 Utveckling av lagstiftning skapar 
skarpare juridiska verktyg  

Den nya Bryssel II-förordningen som trädde i kraft den 1 augusti 2022 har som mål 

att stärka barnets rättigheter ytterligare. I den tidigare versionen av förordningen 

stadgades att barnet ska ges en möjlighet att komma till tals under ett förfarande om 

återlämnande. Det som nu anges i artikel 21 och 26 i 2019 års Bryssel II-förordning 

är en fortsättning på och ytterligare förstärkning av rättigheten. Formuleringen om 

att barn ska ges en verklig och faktisk möjlighet att uttrycka sina åsikter är kopplad 

till EU-domstolens praxis, mål C-491/10 Zarraga mot Pelz181. Med avstamp i EU-

stadgans artikel 24 uttalade EU-domstolen i fråga om barnets rätt att komma till tals, 

att en domstol ska vidta alla nödvändiga åtgärder för att erbjuda barnet en verklig 

och faktisk möjlighet att komma till tals. 

 

Jag delar uppfattningen om att barnets rätt att få komma till tals behövde förstärkas 

i förordningen. En motsvarande skyldighet fanns redan föreskriven i barnkonvent-

ionen och har, som tidigare redogjorts för, haft positiv inverkan på utvecklingen av 

barns rättigheter inom både svensk och europeisk rätt. Arbetet med att förankra det 

synsätt som genomsyrar barnkonventionen bedrivs långsiktigt. Barnkonventionen 

fungerar som ett verktyg i arbetet med att gradvis förbättra barns villkor. Det är an-

geläget att det finns regler i EU som kan överbrygga de olikheter som finns i med-

lemsstaternas rättssystem och bidra till att tvister med en internationell anknytning 

kan lösas på ett förutsebart och effektivt sätt till barnets bästa. Jag vill därför be-

römma kommissionens initiativ att föreslå en allmänt hållen skyldighet för medlems-

staterna och därmed säkerställa att ett barn som är i stånd att bilda egna åsikter ges 

bättre möjlighet att uttrycka dem. Barns rättigheter har fått en stärkt ställning och 

genom utveckling har det skapats ett skarpare juridiskt verktyg för att skydda det 

enskilda barnet. 

 
181 Se 4.2.4.1. 
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5.5 Avslutande ord 

Som jag visat har lagstiftningen förändrats för att bättre svara mot de samhällsför-

ändringar som har skett sedan 1980 år Haagkonvention antogs. Det är en positiv 

utveckling av både lagstiftning och praxis som jag har fått möjlighet att studera under 

mitt arbete. Barnkonventionen har stärkt och fortsätter att stärka barns rättigheter.  

 

Att barnkonventionen numera är inkorporerad i svensk rätt innebär emellertid inte 

att det inte längre finns behov av att fortsätta arbetet med att transformera konvent-

ionens bestämmelser inom olika rättsområden. Det krävs fortsatt arbete för att bar-

nets rättigheter ska få vidare genomslag. Det finns ett behov av att tydliggöra vad 

rättigheterna innebär, och eventuella luckor i lagstiftningen behöver identifieras.  

 

Min slutsats är att de förändringar som införts i 2019 års Bryssel II-förordning kom-

pletterar 1980 års Haagkonvention bättre än vad 2003 års Bryssel II-förordning 

gjorde, och de stämmer även bättre överens med barnkonventionen. Barnets rättsliga 

ställning bekräftas som ett rättssubjekt i processerna om olovligt bortförande och 

därigenom försäkras att barnets rättigheter bättre tillgodoses i dessa processer.  
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