CASE, VÅRDNADSTVIST
Alex Johansson (far) och Kim Westergren (mor) har tidigare varit
sammanboende men separerade för fyra år sedan. Från sitt förhållande
har de sin gemensamma dotter Sara som nyligen fyllt 8 år. Den första
tiden efter Alex och Kims separation hade de en konfliktfylld kontakt med
meningsskiljaktigheter men med tiden blev detta bättre och de fick lättare
att enas i frågor rörande Sara. Emellertid förändrades situationen för två år
sedan när Kim fick arbete på annan ort och med anledning av detta
flyttade sjuttio mil. Återigen uppstod det konflikter mellan Alex och Kim.
Efter flytten blev Alex ifrågasättande mot Kim och hävdar att hon inte alls
är engagerad i Saras uppväxt eller ens bryr sig om henne. Kim å sin sida
hävdar att Alex inte tillåter henne att träffa Sara så ofta och dessutom
försvårar för henne att hålla kontakten. Sara bor sedan föräldrarnas
separation hos Alex och har endast vid ett fåtal tillfällen varit på besök
hemma hos Kim. Frustrationen av att inte få träffa sin dotter gör att Kim
inleder en vårdnadstvist i domstol.
Därefter har det genomförts en rättegång vid vilken förhör hållits med Kim,
Alex och vittnen. Det finns också en vårdnadsutredning som är del av
processmaterialet. På rättegången har du i egenskap av tingsnotarie fört
protokoll och efter rättegångens avslutande har det blivit dags för dig att
”votera” dvs. föreslå en dom (inkl. domskäl och domslut) som sedan
rättens ordförande och de tre nämndemännen får ta ställning till.
Under rättegången har förutom ovanstående följande framkommit: Kim
yrkar på att hon ska tillerkännas ensam vårdnad och godtar inte att
vårdnaden fortsattvis ska vara gemensam. Alex yrkar i första hand fortsatt
gemensam vårdnad och i andra hand att han ensam ska tillerkännas
vårdnaden. Sara säger att hon trivs med båda sina föräldrar men tycker att
det är tråkigt att pappa talar så elakt om mamma, hon får inte träffa sin
mamma så ofta som hon vill och hon vet inte varför men pappa säger att
det inte går. Sara tror att det skulle bli bättre om hon bodde hos mamma
men hon känner inte sin mamma så bra och vet inte hur det skulle bli med
kompisar och skola om hon flyttade till mamma.
Din uppgift är nu att föreslå hur domstolen ska döma i frågan om
vårdnaden om Sara. Kom ihåg att motivera ditt svar rättsligt!
Ord – ändra beroende på vilken version delgruppen lyssnar på.

