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1 Inledning 

1.1 Om ämnesvalet 

När 1980 års Haagkonvention om de civila aspekterna på internationella 

bortföranden av barn (härefter Haagkonventionen) kom till för närmare 40 år 

sedan var föreställningen att barn olovligen bortfördes till en annan stat av en 

förälder som inte var vårdnadshavare till barnet ifråga. Haagkonventionen var 

tänkt att fungera som ett instrument för vårdnadshavaren, oftast modern, att få 

tillbaka sitt barn snabbt.1 

 

Den stereotypiska kidnapparen framställdes som en far som tog sitt barn med sig 

till en annan stat efter ett domstolsavgörande där modern fått ensam vårdnad. 

Idag är det vanligare att det är mödrar som är barnets primära vårdnadshavare 

som tar barnet från hemviststaten. I många fall har barnets mor och far olika 

nationaliteter och det är vanligt att modern tar med sig barnet till sitt hemland.2 

 

Ett bortförande räknas som olovligt enligt artikel 3 i Haagkonventionen om det 

strider mot rätten till vårdnad som har anförtrotts någon i enlighet med lagen i 

den stat där barnet hade hemvist vid tiden för bortförandet. Det krävs också att 

vårdnadsrätten faktiskt utövades av den som går miste om den när barnet bortförs 

till en annan stat.  När båda föräldrarna utövar sin vårdnadsrätt och en av dem 

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

eftersom den föräldern annars skulle gå miste om sin rätt till vårdnad. Om 

samtycke inte lämnas blir det fråga om ett olovligt bortförande enligt Haag-

konventionens definition. 

 

Idag är det mycket vanligt att föräldrar har gemensam vårdnad om barnet. 

Huvudregeln i svensk rätt, Föräldrabalken 6 kap 3 § 2 st, är att barnets föräldrar 
																																																								
1 Lindhorst & Edleson, Battered Women, Their Children, and International Law: The Unintended 
Consequences of the Hague Child Abduction Convention, s. 12. 
2 Beaumont & McEleavy, The Hague Convention on International Child Abduction, s. 13. 
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ska ha fortsatt gemensam vårdnad efter äktenskapsskillnad. Enligt Föräldra-

balken 6 kap 11 § har en vårdnadshavare rätt och skyldighet att besluta i frågor 

som rör barnets personliga angelägenheter. I det ingår bland annat att besluta om 

var barnet ska bo.3 I Haagkonventionens artikel 5 stadgas också att vårdnads-

rätten innefattar rätten att bestämma var barnet ska bo. 

 

Eftersom det är vanligt med ensam vårdnad idag finns en stor grogrund för 

olovliga bortföranden och de riskerar att öka i antal. En förälder som flyttat med 

sitt barn till en annan stat utan samtycke från den andra föräldern med 

vårdnadsrätt har genomfört ett olovligt bortförande enligt Haagkonventionens 

definition.4  

 

Enligt artikel 4 är Haagkonventionen är tillämplig på de barn upp till 16 år som 

hade sitt hemvist i någon av de fördragsslutande staterna omedelbart innan bort-

förandet skedde.  

 

Självklart finns det bakomliggande orsaker till varför en förälder väljer att rycka 

upp sitt eget barn från dess invanda miljö och flytta till en annan stat. Ofta 

handlar det om att familjesituationen i barnets hemviststat är problematisk. Det 

kan exempelvis vara fråga om förekomst av olika former av misshandel i 

hemmet. Det är dessa situationer denna uppsats fokuserar på. 

 

”Domestic violence”, eller våld inom familjen som jag använder som svenskt 

begrepp i denna uppsats, är ett utbrett problem över hela världen. Det är ett 

vidsträckt begrepp som inbegriper mer än endast fysiskt våld. Det kan handla om 

såväl psykiskt, fysiskt och sexuellt våld som andra typer av kontrollerande 

beteenden inom familjen.5 I denna uppsats kommer stor vikt att ligga på psykisk 

misshandel. Exempel på psykisk misshandel är att barn bevittnar närstående bli 

																																																								
3 Singer, Barnets bästa: om barns rättsliga ställning i familj och samhälle, s. 120. 
4 Jänterä-Jareborg, Olovliga bortföranden av barn: dags att ställa Sverige vid skampålen? En analys av vår 
senaste praxis i civila mål, SvJT 2000 s. 877. 
5 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: Bilaga 3, s. 11, punkt 10. 
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fysiskt misshandlade eller att någon kontrollerar sina familjemedlemmar genom 

att till exempel isolera dem från omvärlden och göra dem ekonomiskt och socialt 

beroende av förövaren. Det är oftast kvinnor som utsätts för våld inom familjen 

och i de fall dessa kvinnor har barn påverkas de också.6 

 

I dagens globaliserade värld har det blivit allt vanligare med internationella 

familjebildningar. När människor med olika nationaliteter bildar familj blir ofta 

följden att minst en av dem bosätter sig i ett annat land än det de är medborgare i. 

De kvinnor som har flyttat till ett annat land för att deras partner bor där ser det 

ofta som en sista utväg att fly tillbaka till sitt hemland med sitt barn för att 

komma undan den misshandel de är offer för i sitt eget hem. Ofta upplever de att 

det skydd de behöver mot förövaren inte finns där de bor. Med det avses 

möjligheten att få hjälp från sociala myndigheter med exempelvis skyddsboende, 

juridisk hjälp och möjlighet att anmäla brott och få till en polisiär utredning.7  

 

Det är mycket som ser annorlunda ut idag än när konventionen kom till. Bilden 

av vem som olovligen bortför barnet som fanns vid konventionens ikraftträdande 

stämmer inte överens med verkligheten idag. Barnets rättigheter har även stärkts 

och tillmäts numera större betydelse i domstolsavgöranden i många jurisdiktioner 

globalt. Det har även kommit forskningsrapporter sedan konventionens 

antagande som visar att barn lider stor psykisk skada av att leva i ett hem där 

våld förekommer – även när det fysiska våldet inte är riktat mot barnet själv. 

 

Ingenting om våld inom familjen nämns uttryckligen i konventionstexten. För att 

hindra återlämnande av ett olovligen bortfört barn i fall där våld inom familjen 

förekommer kan vägransgrunden i artikel 13(1)(b) åberopas. Då hävdar den som 

motsätter sig återlämnande av barnet att det föreligger en allvarlig risk för 

barnets fysiska eller psykiska hälsa eller att ett återlämnande på annat sätt skulle 

																																																								
6 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: Bilaga 3, s. 12, punkt 14. 
7 Edleson & Lindhorst, Final Report: Hague Convention and Domestic Violence. Multiple perspectives 
on battered mothers and their children fleeing to the United States for safety, A study of Hague 
Convention cases, s. 126 
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försätta barnet i en situation som inte är godtagbar. Domstolarna i konventions-

staterna har hittills haft en tendens att tolka undantaget i artikel 13(1)(b) mycket 

snävt.8  

 

En ansökan om återlämnande av ett olovligt bortfört barn enligt Haag-

konventionen är närmast ett summariskt förfarande. Vägransgrunderna är tänkta 

att tillämpas endast i undantagsfall.9 Kravet på effektiv och snabb handläggning 

skulle motarbetas om alltför djupgående utredningar om barnets välmående 

gjordes i varje fall. Samtidigt är det viktigt för Haagkonventionens legitimitet att 

vägransgrunden i artikel 13(1)(b) tas på allvar.  

 

Haagkonferensen för internationell privaträtt är den internationella organisation 

som tagit fram 1980 års Haagkonvention. Haagkonferensen, som grundades 

1893, var från början en multinationell organisation. År 2005 ändrades Haag-

konferensens stadga så att organisationer för ekonomisk integration också kunde 

bli medlemmar. Europeiska unionen (EU) blev medlem 2007. Idag har Haag-

konferensen totalt 83 medlemmar; 82 stater och EU. 98 stater har i nuläget 

signerat och ratificerat 1980 års Haagkonvention.10 

 

Haagkonferensens specialkommission (the Special Commission) är det organ 

som arbetar med konventionernas utarbetande och efterlevnad. Inför special-

kommissionens möten förbereder den permanenta byrån (the Permanent Bureau), 

Haagkonferensens sekretariat, mötena genom att ta fram material och forskning 

om de ämnen som ska diskuteras. Det är också den permanenta byrån som 

upprätthåller kontakten med alla konventionsstaters nationella organ.11 

 

																																																								
8 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. 7. 
9 Pérez-Vera, Explanatory Report on the 1980 Hague Child Abduction Convention, s. 434, punkt 34. 
10 Convention of 25 October 1980 on the Civil Aspects of International Child Abduction, Status Table, 
https://www.hcch.net/en/instruments/conventions/status-table/?cid=24, senast besökt den 10 maj 2018. 
11 van Loon, The Hague Conference – its origins, organization and achievements, SvJT 1993 s. 298-299. 
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Vid specialkommissionens tredje möte i Haagkonferensen under 1997 upp-

märksammades det att artikel 13(1)(b) utgjorde en känslig del av konventionen. 

Det hade då visat sig att det främst var mödrar som hade den primära vårdnaden 

av barnen som olovligen bortförde sina barn.12 Under specialkommissionens 

sjätte möte 2011 diskuterades hur vägransgrunden fungerade i de situationer där 

det gjorts påståenden om att våld inom familjen förekommit. Den permanenta 

byrån hade tidigare under året kommit ut med en promemoria om just våld inom 

familjen.13 Promemorian belyste att det fanns vissa problem med konventions-

texten och dess tillämpning i dessa typer av fall. Något som uppmärksammades 

var att påståenden om våld inom familjen inte alltid togs på tillräckligt stort 

allvar. De skadliga effekterna som våldet har på barnets hälsa var också något 

som togs upp för att öka medvetenheten om dem i konventionsstaterna.14 Den 

permanenta byrån föreslog att någon form av vägledning i fall där påståenden om 

våld inom familjen görs skulle behöva upprättas för att hitta en lösning på 

problemen och för att främja en enhetlig tillämpning av Haagkonventionen i de 

situationerna.15 

 

Flera konventionsstater föreslog i samband med specialkommissionens sjätte 

möte om våld inom familjen att ett protokoll till 1980 års Haagkonvention skulle 

upprättas. Deras argument var att ett protokoll förmodligen skulle få större 

genomslag och skydda de utsatta barnen mer än en vägledning. Det som är 

komplicerat med ett protokoll är att det måste ratificeras av konventionsstaterna 

för att gälla. Då enighet inte kunde uppnås i beslutet om ett protokoll övergavs 

den idén och man gick på soft law-mekanismen istället.16 Resultatet blev att rådet 

																																																								
12 Report of the third Special Commission meeting to review the operation of the Hague Convention on 
the Civil Aspects of International Child Abduction, punkt 4, https://assets.hcch.net/upload/abduc97e.pdf, 
senast besökt den 29 maj 2018. 
13 Se Domestic and family violence and the Article 13 “grave risk” exception in the operation of the 
Hague Convention of 25 October 1980 on the Civil Aspects of International Child Abduction: A 
Reflection Paper. 
14 Domestic and family violence and the Article 13 “grave risk” exception in the operation of the Hague 
Convention of 25 October 1980 on the Civil Aspects of International Child Abduction: A Reflection 
Paper, s. 4. 
15 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. 7, punkt 28. 
16 Hale, Taking Flight – Domestic Violence and Child Abduction, s. 11. 
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(the Council) i Haagkonferensen tillsatte en arbetsgrupp som skulle utforma en 

vägledning för tillämpningen av artikel 13(1)(b).17 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 (härefter vägledningen) utgavs av 

arbetsgruppen i slutet av 2017.18 Det är ett utkast till vägledning som inte har 

antagits inom Haagkonferensen än.  Den slutgiltiga versionen förväntas bli 

färdigställd under 2019.19 Vägledningen är inte bindande, men är tänkt att 

fungera som handledning för domstolarna i konventionsstaterna. Ett av väg-

ledningens huvudsyften är att skapa större enhetlighet i tillämpningen i de situa-

tioner där våld inom familjen hävdas ha förekommit.20  Rekommendationerna i 

utkastet till vägledningen kommer vara centrala för diskussionerna i denna 

uppsats.  

 

1.2 Syfte och frågeställning 

Syftet med uppsatsen är att utreda huruvida Haagkonventionen kan tillämpas på 

ett sådant sätt att tillräcklig hänsyn tas till den inverkan som våld inom familjen 

har på barnets hälsa. Ämnet är mycket aktuellt just nu i och med Haag-

konferensens arbete för en vägledning för tillämpningen av artikel 13(1)(b) som 

fokuserar mycket på just våld inom familjen. Mycket av det som kommer att 

diskuteras i uppsatsen är kopplat till de nya rekommendationerna och deras 

avsedda effekter. 

 

Haagkonventionens vägransgrunder är avsedda att tillämpas endast i undantags-

fall. Frågeställningen är om det finns anledning och möjlighet att vara mindre 

																																																								
17 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. 8, punkt 30. 
18 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. 1. 
19 Prel. Doc. No 21 of February 2018 - Development of a Guide to Good Practice on the interpretation 
and application of Article 13(1)(b) of the 1980 Child Abduction Convention – Report by the Chair of the 
Working Group, s. 3, https://assets.hcch.net/docs/38073296-86ad-4c4a-bea1-5abbb24dbab5.pdf, senast 
besökt den 6 juni 2018. 
20 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. 3, punkt 15. 
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restriktiv med att vägra återlämnande nu när det finns forskning som bevisar att 

barn kan lida allvarlig skada av att vistas i en miljö där våld förekommer. Är det 

möjligt att öppna upp för en mildare bedömning av vägransgrunden utan att 

urholka syftet med Haagkonventionen som är att motverka olovliga bortföranden 

och säkerställa ett snabbt återlämnande av barnet när bortförande skett? 

 

Utkastet till vägledningen lyfter fram forskning om de skadliga effekterna av 

våld inom familjen och ger tips på vilka frågor domstolarna bör ställa i fall där 

påståenden om våld inom familjen gjorts. Den uppmanar dock inte till någon 

mildare bedömning av artikel 13(1)(b) i situationer innehållande våld inom 

familjen.  

 

1.3 Metod och material 

I denna uppsats vägs relevant lagstiftning och rättspraxis rörande olovligt 

bortförande av barn mot studier som visar vilken inverkan våld inom familjen har 

på barns hälsa. Vägledningen för tillämpningen av artikel 13(1)(b) har en central 

roll i uppsatsen då den fokuserar på situationer där våld inom familjen före-

kommit. Den diskuteras i förhållande till nuvarande synsätt och tidigare rättsfall 

där våld inom familjen åberopats som grund att vägra återlämnande av ett 

olovligen bortfört barn.  

 

1980 års Haagkonvention har införlivats i svensk rätt genom lag (1989:14) om 

erkännande och verkställighet av utländska vårdnadsavgöranden m.m. och om 

överflyttning av barn (härefter överflyttningslagen). De svenska förarbetena är 

därför en viktig källa, men eftersom de grundar sig på en internationell 

konvention blir internationell doktrin om Haagkonventionen även aktuell. 

Haagkonventionen har inga officiella förarbeten, men det finns en tillhörande 

förklarande rapport framtagen av Elisa Pérez-Vera som är viktig för tolkningen 

av samtliga artiklar i konventionen. 
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Båda svenska och utländska jurister har analyserat vägransgrunden i artikel 

13(1)(b).  I svensk doktrin har professor Maarit Jänterä-Jareborg skrivit flera 

publikationer om Haagkonventionens tillämpning. De rättsfall som tas upp i 

denna uppsats har kommenterats av både Jänterä-Jareborg och professor Michael 

Bogdan i Svensk Juristtidning. 

 

I förhållande till vägledningen har Brenda Hale skrivit en kritiserande artikel som 

ifrågasätter dess effekt. Hale är ledamot av Storbritanniens högsta domstol (UK 

Supreme Court). Hon är även en av experterna i den arbetsgrupp som arbetar 

med vägledningen. 21  Att hon som expert på området kritiserar Haag-

konventionens förhållningssätt till våld inom familjen är något som bör upp-

märksammas. Tidigare har bland annat professor Rhona Schuz, som är en 

ledande expert när det gäller olovliga bortföranden av barn, riktat motsvarande 

hård kritik mot konventionen.  Hon menar att tillämpningen av Haag-

konventionen inte tar tillräcklig hänsyn till våld inom familjen, som i vissa fall är 

den bakomliggande orsaken till att mödrar olovligen bortför sina barn.22 

 

Sverige är medlem i EU. Eftersom EU är involverad som lagstiftare på detta 

område får frågan även en EU-dimension. Rådets förordning (EG) nr 2201/2003 

av den 27 november 2003 om domstols behörighet och om erkännande och 

verkställighet av domar i äktenskapsmål och mål om föräldraansvar samt om 

upphävande av förordning (EG) nr 1347/2000 (Bryssel II-förordningen) har 

bestämmelser som är direkt kopplade till vägransgrunden i artikel 13(1)(b) i 

Haagkonventionen. Därför inkluderas även förarbeten, doktrin och rättsfall 

rörande Bryssel II-förordningen i diskussionen. 

 

Europadomstolen för de mänskliga rättigheterna (härefter Europadomstolen) har 

också avkunnat domar som rör olovligt bortförande av barn. Domarna rör 

relationen mellan Haagkonventionen och den europeiska konventionen angående 

																																																								
21 Hale, Taking Flight – Domestic Violence and Child Abduction, s. 3. 
22 Se Schuz, The Hague Child Abduction Convention – A Critical Analysis. 
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skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna 

(Europakonventionen). Europadomstolen har uppställt krav på hur långtgående 

riskbedömningar av barnets hälsa domstolarna i stater anslutna till Europa-

konventionen måste göra för att leva upp till de grundläggande fri- och 

rättigheterna som de ska tillförsäkra sina medborgare enligt Europakonventionen. 

 

Materialet går även utanför den internationella privaträtten då studier om vilken 

effekt våld inom familjen har på barnets hälsa inkluderas. Det är relevant 

eftersom våld inom familjen som vägransgrund är temat för uppsatsen. Denna 

typ av forskning, som inte är primärt juridisk till sin karaktär, är även relevant för 

att Haagkonferensens arbetsgrupp har lyft problemet i sin vägledning. Studierna 

om hur barn påverkas av våld inom familjen kan användas som stöd i 

bedömningar av barnets hälsa vid tillämpningen av vägransgrunden i artikel 

13(1)(b) i Haagkonventionen. De studier som vägledningen hänvisar till är 

framtagna av Taryn Lindhorst och Jeffrey L. Edleson som båda är professorer i 

juridik vid University of Minnesota. De har under flera år specialiserat sig på 

Haagkonventionen och dess relation till misshandlade kvinnor.23 

 

1.4 Avgränsning  

Den straffrättsliga aspekten av olovligt bortförande av barn lämnas utanför 

eftersom uppsatsen avser en primärt internationellt privat- och processrättslig 

problematik. Straffrättsliga sanktioner till följd av olovligt bortförande av barn är 

inte heller något som regleras av Haagkonventionen. 

 

I 1980 års Haagkonvention avgränsas denna uppsats till vägransgrunden i artikel 

13(1)(b) eftersom det är den grund som är relevant vid påståenden om våld inom 

familjen. De andra vägransgrunderna i konventionens artikel 12, 13 och 20 kan i 

vissa fall också åberopas samtidigt, men de är inte kopplade till barns hälsa. 

																																																								
23 Lindhorst & Edleson, Final Report: Hague Convention and Domestic Violence. Multiple perspectives 
on battered mothers and their children fleeing to the United States for safety, A study of Hague 
Convention cases, s. 354. 
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Artikel 12 kan tillämpas om det gått mer än ett år sedan bortförandet och barnet 

har kommit tillrätta i tillflyktsstaten. Artikel 13(1)(a) rör fall där den kvar-

lämnande föräldern har lämnat samtycke till att barnet har lämnat hemviststaten. 

Artikel 13(1)(b) har ett andra stycke som tar sikte på fall där barnet inte vill 

återlämnas och kan bedömas ha uppnått en sådan ålder och mognad att dennes 

åsikt ska beaktas. 

 

Artikel 20 rör situationer där ett beslut om återlämnande bedöms strida mot det 

grundläggande skydd för fri- och rättigheter som ska tillförsäkras medborgarna i 

den aktuella staten. Den sistnämnda vägransgrunden ska endast tillämpas i 

mycket speciella undantagsfall.24 Det kan argumenteras för att ett beslut om åter-

lämnande av ett barn som riskerar att utsättas för psykiskt eller fysiskt våld i 

hemmet strider mot rätten till familjeliv enligt Europakonventionen om den 

bortförande föräldern inte kan följa med tillbaka till hemviststaten. Stater som är 

anslutna till Europakonventionen har i några fall bedömts bryta mot den 

rättigheten i Europadomstolens bedömningar. Några sådana exempel tas upp i 

kapitel fyra i denna uppsats. I Haagärenden däremot är användningen av vägrans-

grunden i artikel 20 ovanlig.25 Den vägransgrund som brukar åberopas i fall där 

våld inom familjen hävdas ha förekommit är artikel 13(1)(b) då återlämnande 

kan vägras om det skulle innebära en allvarlig risk för barnets fysiska eller 

psykiska hälsa eller om barnet skulle försättas i en situation som inte är 

godtagbar. Det är främst risken för att barnets psykiska hälsa skadas som 

åberopas i de fall där barnet har levt i ett hem där våld förekommit.26 Det är 

också vägransgrunden i artikel 13(1)(b) den nya vägledningen rör och därför får 

den störst fokus i denna uppsats. 

 

1996 års Haagkonvention om behörighet, tillämplig lag, erkännande, 

verkställighet och samarbete i frågor om föräldraansvar och åtgärder till skydd 

för barn lämnas också utanför eftersom uppsatsen har en specifik inriktning på 

																																																								
24 Pérez-Vera, Explanatory Report on the 1980 Hague Child Abduction Convention, s. 462. 
25 Weiner, Strengthening Article 20, s. 705. 
26 Schuz, The Hague Child Abduction Convention – A Critical Analysis, s. 274 f. 
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vägransgrunden i artikel 13(1)(b) i 1980 års Haagkonvention och de 

rekommendationer som den särskilt tillsatta arbetsgruppen nyligen presenterat. 

1996 års Haagkonvention har ett vidare tillämpningsområde och är inte inriktad 

på ett specifikt problem likt 1980 års Haagkonvention. Enligt artikel 50 i 1996 

års Haagkonvention ska konventionen inte påverka tillämpningen av 1980 års 

Haagkonvention. 

 

1.5 Disposition 

Uppsatsen inleds med bakgrunden till ämnesvalet och dess aktualitet med 

anledning av Haagkonferensens vägledning som nyligen tagits fram. Väg-

ledningen har kommit till efter stigande kritik från såväl konventionsstaternas 

centralmyndigheter som enskilda jurister som skrivit artiklar om problematiken. 

Det har visat sig att många vårdnadshavare som olovligen bortför sina barn är 

mödrar som varit utsatta för våld i hemmet. Kritiker menar att Haag-

konventionens summariska förfarande medför att barnet återlämnas till hemvist-

staten trots att det kan hävdas föreligga en allvarlig risk för barnets hälsa.27  

 

I kapitel två presenteras ett antal studier som visar vilka effekter våld inom 

familjen har på barns hälsa. Det har framkommit att barn som vistas i en sådan 

miljö riskerar att få bestående psykiska skador. Dessa studier diskuteras sedan i 

förhållande till vägledningens rekommendationer, den svenska överflyttnings-

lagen och tidigare rättspraxis i kapitel tre och fyra.  

 

Diskussionen får i kapitlen fem och sex ytterligare en dimension i och med de 

övriga internationella instrument som också är relevanta vid olovligt bortförande 

av barn som Sverige har att följa. Bryssel II-förordningen innehåller en 

bestämmelse som vidmakthåller den strikta tillämpningen av Haagkonventionens 

vägransgrunder. Det medför att Sverige som EU-medlemsstat har två inter-

nationella instrument att ta hänsyn till vid bedömningen av om en vägransgrund 

																																																								
27 Se exempelvis Hale, Taking Flight – Domestic Violence and Child Abduction och Schuz, The Hague 
Child Abduction Convention – A Critical Analysis. 
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kan vara tillämplig då ett barn olovligen bortförts från en våldsam miljö. Även 

FN:s konvention om barnets rättigheter (Barnkonventionen) diskuteras i 

förhållande till våld inom familjen som grund att vägra återlämnande av barnet 

till hemviststaten. 

 

I uppsatsens två avslutande kapitel diskuteras möjligheterna till att sänka de 

nuvarande höga kraven för tillämpningen av vägransgrunden i artikel 13(1)(b) i 

Haagkonventionen. Eftersom det är komplicerat att ändra konventionstexten är 

soft law-mekanismen det sätt som enklast kan förändra tillämpningen. Att våld 

inom familjen tas på allvar är också av avgörande betydelse. Det kan vara svårt 

att få till en enhetlig tillämpning i dessa fall eftersom Haagkonventionen är 

gällande i ett stort antal stater med mycket olika syn på våld mot kvinnor och 

barn. 

 

2 Studier om hur barnet påverkas av våld i 

hemmet 

2.1 Betydelsen av att vara ett direkt eller indirekt offer 

Haagkonventionen togs inte fram i syfte att få bukt med sådana problem som 

våld inom familjen orsakar. Konventionen fokuserar på att skydda barn från de 

potentiella skador som ett olovligt bortförande kan förorsaka barnet. Den antogs 

innan de forskningsrapporter som vi har tillgång till idag hade presenterats. Att 

anledningen till att en förälder olovligen bortför sitt eget barn kan vara att våld 

inom familjen förekommer har inte tagits med i beräkningen.28 En orsak till det 

kan vara den dåvarande bilden av att det var fadern som var den som olovligen 

bortförde sitt barn. När det gäller våld inom familjen är det nästan alltid män som 

																																																								
28 Lindhorst & Edleson, Battered Women, Their Children, and International Law: The Unintended 
Consequences of the Hague Child Abduction Convention, s. 8.  
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misshandlar kvinnor och inte tvärtom.29  Eftersom män inte är offer för det i 

samma utsträckning kan det ha varit en anledning till att våld inom familjen som 

bakomliggande orsak till olovligt bortförande av barn inte fokuserades på vid 

utarbetandet av konventionen. 

 

Flera studier som gjorts visar att barn som varit direkt utsatta för fysiskt våld 

eller både fysiskt och psykiskt våld uppvisar samma skador som de barn som 

befunnit sig i en miljö där våld inom familjen förekommit. Ett barn som är ett 

indirekt offer, till exempel genom att bevittna eller höra våld hemma, kan alltså 

påverkas i samma grad som ett barn som själv blir direkt utsatt för misshandeln. 

Det bör alltså inte göras någon skillnad mellan dessa barn eftersom de negativa 

effekterna av det de varit med om är desamma. Lindhorst och Edleson menar att 

båda dessa typer av offer borde kvalificera sig under vägransgrunden för allvarlig 

risk för fysisk eller psykisk hälsa i artikel 13(1)(b) i Haagkonventionen.30 Dock 

ska en individuell bedömning göras i varje enskilt fall, men att en domstol direkt 

avfärdar åberopandet av vägransgrunden för ett barn som varit ett indirekt offer 

vore mycket nonchalant med tanke på denna forskning som finns tillgänglig. 

 

2.2 Våld inom familjen som vägransgrund i praktiken 

Många studier som gjorts sedan Haagkonventionens tillkomst visar att barn som 

lever i ett hem där våld förekommer löper stor risk för att skadas både psykiskt 

och fysiskt. I en av de studier som vägledningen hänvisar till, Hague Convention 

and Domestic Violence. Multiple Perspectives on battered mothers and their 

children fleeing to the United States for safety, A study of Hague Convention 

cases, har 47 amerikanska domar där våld inom familjen har åberopats som 

vägransgrund analyserats noggrant. Endast i en av domarna som studien omfattar 

																																																								
29 Lindhorst & Edleson, Final Report: Hague Convention and Domestic Violence. Multiple perspectives 
on battered mothers and their children fleeing to the United States for safety, A study of Hague 
Convention cases, s. 15. 
30 Lindhorst & Edleson, Battered Women, Their Children, and International Law: The Unintended 
Consequences of the Hague Child Abduction Convention, s. 92. 
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uttrycktes det klart och tydligt av domstolen att ett barns exponering för våld 

inom familjen riskerar att vara skadlig för barnet.31 

 

Den aktuella studien gjordes i USA och fokuserar särskilt på fall där mödrar 

olovligen bortfört sina barn till USA med anledning av våld inom familjen. 22 

mödrar, 23 advokater och fem specialister i Haagärenden har intervjuats.32 Några 

viktiga slutsatser som presenteras är att de flesta mödrar hade försökt få hjälp av 

myndigheterna i barnets hemviststat, men ofta ledde det till uteblivet agerande 

från myndigheterna och upptrappat våld från faderns sida.33 Studien innehåller 

flera personliga utsagor från de utsatta kvinnorna. En aspekt som jag tror att 

studien ämnar lyfta fram är att mödrar som olovligen bortför sina barn från 

hemviststaten inte gör det som en hämndaktion mot fadern.  I många fall gör de 

det för att rädda både sig själva och sina barn från den misshandel de utsätts för. 

 

De flesta av kvinnorna som deltog i studien blev tvungna att åka tillbaka med 

barnen till hemviststaten. Vägransgrunden ansågs inte vara tillämplig i deras fall 

vilket resulterade i att det beslutades om återlämnande av barnet till hemvist-

staten.  I flera av fallen fortsatte faderns våld efter återlämnandet. I vissa fall 

trappades våldet upp ännu mer.34 Det är mycket möjligt att den kvarlämnade 

fadern ser ett olovligt bortförande som en hämndaktion och det kan vara en orsak 

till att situationen blev ännu värre för många kvinnor och barn efter åter-

lämnandet. 

 

																																																								
31 Lindhorst & Edleson, Final Report: Hague Convention and Domestic Violence. Multiple perspectives 
on battered mothers and their children fleeing to the United States for safety, A study of Hague 
Convention cases, s. 9. 
32 Lindhorst & Edleson, Final Report: Hague Convention and Domestic Violence. Multiple perspectives 
on battered mothers and their children fleeing to the United States for safety, A study of Hague 
Convention cases, s. 7. 
33 Lindhorst & Edleson, Final Report: Hague Convention and Domestic Violence. Multiple perspectives 
on battered mothers and their children fleeing to the United States for safety, A study of Hague 
Convention cases. s. 9. 
34 Lindhorst & Edleson, Final Report: Hague Convention and Domestic Violence. Multiple perspectives 
on battered mothers and their children fleeing to the United States for safety, A study of Hague 
Convention cases, s. 9 f. 
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Beslut om återlämnande ska fokusera på de framtida förhållandena. 

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

utifrån de förutsättningar som kommer råda när barnet har återlämnats.35 Därför 

anser jag att faderns inställning och syn på ett återlämnande av barnet borde tas 

med i riskbedömningen när vägransgrunden prövas. 

Enligt studien blev hälften av de återvändande barnen och mödrarna utsatta för 

nytt våld från fadern i familjen. I vissa fall hade domstolen i tillflyktsstaten innan 

ett beslut om återlämnande tagits förordnat om så kallade ”undertakings”. Med 

det menas frivilliga åtaganden från den kvarlämnade föräldern ägnade att under-

lätta barnets återlämnande. I de fall som studien omfattar hade inget av dessa 

åtaganden genomförts i samband med återlämnandet.36 Det ger vid handen att 

Haagärenden behöver följas upp bättre av de ansvariga centralmyndigheterna. 

Det är efter domstolsbeslutet om återlämnande som dessa mödrar och barn 

behöver som allra mest stöd eftersom studien visar att det finns stor risk för att de 

utsätts för ännu mer våld från den kvarlämnade föräldern vid återkomsten till 

hemviststaten. 

 

2.3 Kortsiktiga effekter på barnets hälsa 

Studierna visar att barn som har utsatts för familjevåld, antingen direkt eller 

indirekt genom att till exempel bevittna eller höra misshandeln, löper större risk 

för att utveckla ett aggressivt och antisocialt beteende. Barnen riskerar att få lägre 

social kompetens till följd av det de varit med om under uppväxten. De riskerar 

också att drabbas av ojämnt temperament, depression, ångest och trauma-

syndrom. Graden av skada varierar från barn till barn. Olika faktorer kan påverka 

skadorna hos barnet. Missbruk av droger och alkohol hos någon av föräldrarna 

kan öka risken för att barnet drabbas av dessa negativa skadeverkningar. Att 

																																																								
35 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. 
36 Lindhorst & Edleson, Final Report: Hague Convention and Domestic Violence. Multiple perspectives 
on battered mothers and their children fleeing to the United States for safety, A study of Hague 
Convention cases, s. 10. 
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barnet har någon vuxen i sin närhet som tar hand om det är en faktor som kan 

mildra effekterna av att ha varit utsatt för våld inom familjen.37 

 

De beteendeproblem som dessa barn drabbas av kan vara både utåtagerande 

beteende såsom olydnad och aggressioner och introvert beteende som depression, 

sorg och brist på självförtroende.38 Något som drabbar många av de barn som 

lever med våld i hemmet är nedsatt kognitiv förmåga och lägre färdigheter inom 

områdena social kompetens, problemlösning och självständighet. Även 

inlärningssvårigheter kan drabba barn som varit utsatta. Kortsiktiga verkningar 

som kan upptäckas snabbt är olika typer av emotionella humörstörningar. Det 

kan röra sig om posttraumatiskt stressyndrom, stor oro och rädsla, mardrömmar 

och ”flashbacks” från det barnet upplevt. Risken för att utveckla hälsoproblem 

ökar också. Det kan exempelvis röra sig om sömnstörningar.39  

 

I betänkandet SOU 2001:18 med titeln Barn och misshandel – En rapport om 

kroppslig bestraffning och annan misshandel i Sverige vid slutet av 1900-talet 

har kommittén mot barnmisshandel sammanställt ett antal studier som visar vilka 

skadliga effekter våld inom familjen har på barns hälsa. Det har påvisats 

samband mellan våld inom familjen och förändringar av hjärnans funktioner. Det 

har bevisats genom förändrade EEG-bilder samt förändrad utsöndring av 

kortison och flera av de substanser som reglerar nervledningen i hjärnan. Det är 

förändringar som ofta förekommer vid långvarig stress och utmattning.40 

 

2.4 Långsiktiga effekter på barnets hälsa 

De långsiktiga verkningar som har bevisats är ökad sannolikhet för att barnet blir 

antigen ett offer eller en förövare av aggressivt beteende senare i livet. Det har 

																																																								
37 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, bilaga 3, s. 15, punkt 26. 
38 Lindhorst & Edleson, Battered Women, Their Children, and International Law: The Unintended 
Consequences of the Hague Child Abduction Convention, s. 91. 
39 Lindhorst & Edleson, Battered Women, Their Children, and International Law: The Unintended 
Consequences of the Hague Child Abduction Convention, s. 91-92. 
40 SOU 2001:18, s. 91. 
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även visats att barn som blir ögonvittnen till våld inom familjen skadas känslo-

mässigt. Att uppleva händelser före och efter misshandeln mot någon annan i 

familjen kan ha samma effekt som att vara ögonvittne till den. Ett exempel är att 

se sin mor vara skadad. Forskningen visar att barn förstår precis vad som har 

hänt och det sätter djupa spår psykiskt.41  

Flera studier har visat att barn som lever med våld i hemmet löper mellan 30 och 

60 procent större risk att själva bli utsatta för direkt våld senare i livet än de som 

inte växt upp i en sådan miljö.42 De negativa psykiska effekter som följer med 

våld inom familjen kan drabba barn som själva utsätts för direkt våld och barn 

som befinner sig i ett hem där våld förekommer i samma utsträckning.43 Därför 

är det mycket viktigt att påståenden om våld inom familjen tas på stort allvar i 

Haagförfaranden. Om ett barn återlämnas till fortsatt våld riskerar de att få ännu 

mer långtgående skador. 

 

Enligt de studier som kommittén för barnmisshandel tagit del av kan man inte se 

någon skillnad på skadeverkningarna hos barnet beroende på om det är barnets 

mor eller far som har varit förövare. Det finns även studier som talar för att 

trauma under uppväxten inte nödvändigtvis betyder att barnet kommer utveckla 

sjukdomar och avvikande beteende som vuxen. Det är den totala uppväxtmiljön 

som har störst betydelse. Det beskrivs att barn som efter att ha utsatts för trauma 

vistas i en ”läkande miljö” har bra förutsättningar för en normal utveckling på 

sikt.44 Det kan med tanke på det finnas belägg för att det inte nödvändigtvis 

måste vara skadligt för barnet att bli olovligen bortfört i dessa typer av fall. Att 

barnet rycks upp ur sin invanda miljö, som Haagkonventionen skyddar mot, 

behöver inte vara något skadligt om den invanda miljön är våldsam och 

destruktiv och den nya miljön som barnet hamnar i är lugn och trygg. 

 

																																																								
41 Lindhorst & Edleson, Battered Women, Their Children, and International Law: The Unintended 
Consequences of the Hague Child Abduction Convention, s. 90. 
42 Lindhorst & Edleson, Battered Women, Their Children, and International Law: The Unintended 
Consequences of the Hague Child Abduction Convention, s. 89. 
43 Lindhorst & Edleson, Battered Women, Their Children, and International Law: The Unintended 
Consequences of the Hague Child Abduction Convention, s. 91. 
44 SOU 2001:81, s. 92. 
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3 1980 års Haagkonvention 

3.1 Konventionens syfte 

I Haagkonventionens inledning står att läsa att konventionen har upprättats i 

syfte att internationellt skydda barn från de skadliga effekter som olovligt 

bortförande åsamkar dem. Av första artikeln framgår vidare att syftet även är att 

säkerställa att barn som olovligen bortförts till en annan konventionsstat snabbt 

återförs till hemviststaten. Det stadgas också i artikel 1 att konventionen syftar 

till att tillförsäkra rätten till vårdnad och umgänge som föräldrar har i de olika 

fördragsslutande staterna.  

 

Konventionens huvudsakliga syfte är att motverka att olovliga bortföranden sker 

och att tillförsäkra att det finns ett effektivt förfarandesätt att få dessa barn 

återlämnade till den stat de hade hemvist i omedelbart före bortförandet.  

 

Tanken är att förhållandena ska återställas som de var innan bortförandet. När ett 

barn olovligen bortförs av den ena föräldern går den andra föräldern miste om sin 

rätt till vårdnad eller umgänge med barnet. Efter ett återlämnande kan beslut om 

vårdnad och umgänge tas i barnets ursprungliga hemviststat. Det är domstolarna i 

hemviststaten som anses bäst lämpade att avgöra vårdnadsfrågan. Att det är just 

domstolarna i barnets hemviststat som anses bäst på att göra en bedömning av 

barnets situation är för att de i de flesta fall har bäst tillgång till de bevis och den 

information som behövs för att fatta ett välgrundat beslut i vårdnadsfrågan. Det 

ska skapa större förutsebarhet, rättssäkerhet och kontinuitet för det berörda barnet 

och dess familj.45 

 

																																																								
45 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. 20, punkt 85. 
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Idag är 98 stater anslutna till 1980 års Haagkonvention.46 Det kan framstå som 

blygsamt i jämförelse med exempelvis FN:s barnkonvention som nästan 200 

stater är anslutna till, men för att vara en konvention som har ett sådant preciserat 

och långtgående regelverk så får 98 anses vara ett bra resultat. Haagkonventionen 

kan anses lägga långtgående skyldigheter på konventionsstaterna, bland annat 

genom att de inhemska domstolarna måste beakta barnets bästa utifrån ett multi-

kulturellt synsätt. Barnets bästa kan inte avgöras utifrån den egna statens synsätt 

och värderingar.47 

 

Konventionen har ett mindre fokus på barnets bästa för individen, vilket är den 

princip som i många stater är lagstadgad att genomsyra alla beslut som rör barn. 

Principen slås även fast i FN:s barnkonvention som ett stort antal stater inter-

nationellt är anslutna till, bland annat Sverige. Haagkonventionen har alltså 

mindre fokus på det enskilda barnets bästa och större fokus på att barn generellt 

ska skyddas från att bli olovligen bortförda.48 När kollektivet premieras framför 

individen riskerar man att enskilda barn inte får sitt personliga intresse, sitt bästa, 

tillgodosett i alla fall. 

 

Det faktum att det ofta är den primära vårdnadshavaren som olovligen bortför 

barnet kan ha andra effekter på barnet än de som tas hänsyn till i konventionen. I 

preambeln står det att syftet är att skydda barnen från de skadliga effekter som ett 

olovligt bortförande kan medföra.49 I vissa fall kan det vara så att barnets 

emotionella band till den bortförande modern är mycket starka och mer 

skyddsvärda än relationen till den kvarlämnade fadern. Det skulle i vissa fall 

kunna hävdas vara i det enskilda barnets intresse att bli olovligen bortfört av den 

ena föräldern. Dock ska dessa aspekter inte bara ses utifrån det enskilda barnets 

perspektiv utan även utifrån konventionens syfte som helhet. Konventionen 

																																																								
46 Convention of 25 October 1980 on the Civil Aspects of International Child Abduction, Status Table, 
https://www.hcch.net/en/instruments/conventions/status-table/?cid=24, senast besökt den 10 maj 2018. 
47 Jänterä-Jareborg, Olovliga bortföranden av barn: dags att ställa Sverige vid skampålen? En analys av 
vår senaste praxis i civila mål, SvJT 2000 s. 892, not 59. 
48 Beaumont & McEleavy, The Hague Convention on International Child Abduction, s. 13. 
49 Beaumont & McEleavy, The Hague Convention on International Child Abduction, s. 29. 
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syftar till att avskräcka föräldrar från att olovligen bortföra barn och ändra 

barnets hemvist för att skydda de vårdnads- och umgängesrättigheter som 

föräldrarna har.50 

3.2 Konventionens införlivande med svensk rätt 

Haagkonventionen är inte direkt gällande i Sverige, utan gäller på så sätt som den 

är införlivad i svensk lag. Den är införlivad i överflyttningslagen. Motsvarigheten 

till artikel 13(1)(b) finns i överflyttningslagens 12 § punkt 2. Där definieras 

vägransgrunden som en ”allvarlig risk för att överflyttningen skadar barnets 

kroppsliga eller själsliga hälsa eller i övrigt försätter barnet i en situation som 

inte är godtagbar”. I Haagkonventionen används ”fysisk” och ”psykisk” istället 

för ”kroppslig” och ”själslig”, men skillnaden innebär inte någon förändring i 

sak.51 Om den svenska översättningen som införlivats i svensk rätt skulle strida 

mot Haagkonventionens innebörd i sak så ska konventionens lydelse ha företräde 

framför överflyttningslagen.52 

 

Istället för att konventionen gäller direkt i Sverige har en svensk lag skrivits för 

att överensstämma med Haagkonventionens bestämmelser genom trans-

formeringsmetoden. Överflyttningslagen är mycket svåröverskådlig eftersom den 

införlivar både 1980 års Haagkonvention och konventionen om erkännande och 

verkställighet av avgöranden rörande vårdnad om barn samt om återställande av 

vård om barn, antagen i Luxemburg den 20 maj 1980 (Luxemburgkonventionen). 

Det är två olika konventioner som gäller i förhållande till olika stater. Vissa 

bestämmelser i överflyttningslagen gäller endast vid tillämpningen av Haag-

konventionen och andra endast i förhållande till Luxemburgkonventionen. Något 

som förvirrar ytterligare är att vissa bestämmelser gäller vid tillämpningen av de 

båda konventionerna. Numreringen av överflyttningslagens paragrafer stämmer 

inte alls överens med numreringen av Haagkonventionens artiklar, vilket också 

bidrar till att lagen är svåröverskådlig för såväl rättstillämpare som lekmän. 

																																																								
50 Beaumont & McEleavy, The Hague Convention on International Child Abduction, s. 13. 
51 Lagkommentar Karnov Juridik, kommentar till 12 § not 18, Bogdan, Jänterä-Jareborg, Sayed. 
52 Lagkommentar Karnov Juridik, kommentar till 12 § not 18, Bogdan, Jänterä-Jareborg, Sayed. 
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Sedan EU:s Bryssel II-förordning trädde ikraft har överflyttningslagen även 

utökats med ytterligare bestämmelser som hänvisar direkt till förordningen.53 

3.3 Vägransgrunden i artikel 13(1)(b) 

Samtliga vägransgrunder i Haagkonventionen är tänkta att fungera som en 

nödbroms. Ibland passar inte konventionens lösning med ett snabbt återlämnande 

för det enskilda barnet. Vägransgrunderna är av mycket restriktiv natur. De är 

tänkta att tillämpas endast i undantagsfall. Annars riskerar konventionen att bli 

ett ”dead letter” som Pérez-Vera beskriver det i den förklarande rapporten för 

konventionen.54 Eftersom konventionen har skapats för att motverka olovliga 

bortföranden av barn måste vägransgrunderna tillämpas mycket restriktivt för att 

undvika att olovliga bortföranden ges rättslig effekt i konventionsstaternas 

domstolar.55  

 

Vägransgrunden i artikel 13(1)(b) är den mest åberopade vägransgrunden i Haag-

ärenden. Trots att den åberopas ofta är det i förhållandevis få fall som den 

används av domstolarna.56 Beaumont och McEleavy menar att domstolarnas 

mycket restriktiva hållning delvis kan ha att göra med den föreställning om vem 

som är den bortförande föräldern som fanns vid konventionens tillkomst. Varken 

konventionstexten eller tillämpningen av den tycks ha anpassats till dagens läge 

där det ofta är modern med det primära vårdnadsansvaret som är den som 

olovligen bortför barnet. Att artikeln tillämpas strikt beror också på att man vill 

upprätthålla konventionens effektivitet och inte riskera att underminera den.57 

 

Vägransgrunden kan åberopas av flera olika anledningar. Till exempel om det 

föreligger risk för skada för barnets hälsa vid separation från den primära 

																																																								
53 Se Jänterä-Jareborg, Barnets bästa och Sveriges ansvar för överflyttning av olovligen bortförda barn, 
SvJT 2014 s. 393 f. 
54 Pérez-Vera, Explanatory Report on the 1980 Hague Child Abduction Convention, s. 434, punkt 34. 
55 Pérez-Vera, Explanatory Report on the 1980 Hague Child Abduction Convention, s. 434, punkt 34. 
56 Beaumont & McEleavy, The Hague Convention on International Child Abduction, s. 143. 
57 Beaumont & McEleavy, The Hague Convention on International Child Abduction, s. 140. 
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vårdnadshavaren eller syskon i tillflyktsstaten, våld inom familjen, sexuellt 

utnyttjande av barnet eller en kombination av dessa orsaker.58 

 

Bestämmelsen är uppdelad i tre separata grunder. Ibland görs ingen distinktion 

mellan dem i domstolarnas bedömning utan de slås ihop som en. I litteraturen 

skrivs det ofta om hela artikeln som ”the grave risk exception”. De tre olika 

delarna är att det finns en allvarlig risk för att ett återlämnande av barnet skulle 

medföra 1) fysisk skada, 2) psykisk skada, eller 3) på annat sätt försätta barnet i 

en situation som inte är godtagbar. Den sista grunden som rör allvarlig risk för att 

barnet hamnar i en situation som inte är godtagbar är mindre specifik och 

används inte lika ofta i situationer där våld inom familjen förekommit. I fall där 

våld förekommer i hemmet, men inte direkt mot barnet själv, är det främst 

allvarlig risk för psykisk skada som åberopas.59 

 

Syftet med den nya vägledningen för tillämpning av artikel 13(1)(b) är att främja 

enhetlig tillämpning i konventionsstaterna. Det har visat sig att konventions-

staternas förhållningssätt till vägransgrunden skiljer sig.60 Det leder till orättvisa 

bedömningar eftersom barn i olika stater behandlas olika. Historiskt sett har 

USA, Australien, Nya Zeeland, England och Skottland intagit en mycket 

restriktiv hållning till vägransgrunderna. Frankrike har tvärtom varit på den bort-

förande förälderns sida i större utsträckning vilket slår fel utifrån konventionens 

huvudsyfte som är att olovligt bortförda barn ska återlämnas snabbt.61  

 

3.4 Nationella tolkningar av vägransgrunden 

Att nationella standarder och värderingar inte får ta full plats i bedömningar 

enligt Haagkonventionen är något som är kontroversiellt. Vid implementeringen 

av Haagkonventionen i svensk rätt diskuterades den svenska synen på barnets 

																																																								
58 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. 2, punkt 8. 
59 Beaumont & McEleavy, The Hague Convention on International Child Abduction, s. 145. 
60 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. 3. 
61 Beaumont & McEleavy, The Hague Convention on International Child Abduction, s. 155. 
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bästa i relation till Haagkonventionen. I propositionen till överflyttningslagen 

görs följande uttalande:  

”En av de grundläggande principerna i Sveriges lagstiftning beträffande 

familj och barn är att vid frågor om vårdnad se till barnets bästa. Enligt 

Europarådskonventionens art. 10 p 1 a finns en s.k. ordre public-klausul som 

enligt Europarådets kommentar till konventionen innebär att det är möjligt 

att vägra verkställighet, om det är uppenbart att verkställighet står i strid mot 

barnets bästa ("welfare of the child"). Haagkonventionen saknar ordre 

public-klausul av detta slag. Bestämmelsen i 12 § punkt 2 synes emellertid 

ge möjlighet att vid bedömningen av om barnet vid överflyttningen skulle 

försättas i en situation som inte är godtagbar beakta om verkställighet 

uppenbart skulle strida mot barnets bästa.”62 

 

När det gäller undantaget om att barnet skulle försättas i en situation som inte är 

godtagbar finns inte mycket vägledning från Haagkonferensen annat än att det 

ska tillämpas strikt. I den förklarande rapporten till 1980 års Haagkonvention ges 

inga exempel på vad som kan tänkas utgöra en situation som inte är godtagbar. 

Det understryks att hela konventionen vilar på övertygelsen om att olovliga 

bortföranden av barn ska motverkas och för att kunna motverka det i praktiken är 

det viktigt att inte ge de olovliga bortförandena juridiskt erkännande.63 Undan-

taget är till för att skydda barnet i fall där varken allvarlig risk för fysisk eller 

psykisk skada kan åberopas, men situationen på annat vis är så pass allvarlig att 

ett beslut om återlämnande inte kan fattas.64  

 

I förarbetena till överflyttningslagen ges exempel på vad en situation som inte är 

godtagbar kan vara. Det nämns att det kan vara fråga om att barnet återlämnas till 

en krigszon eller ett flyktingläger där svåra yttre förhållanden råder.65 

 

																																																								
62 Prop. 1988/89:8, s. 54. 
63 Pérez-Vera, Explanatory Report on the 1980 Hague Child Abduction Convention, s. 434, punkt 34. 
64 Beaumont & McEleavy, The Hague Convention on International Child Abduction, s. 151. 
65 Prop 1988/89:8, s 43. 
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Vägransgrunden har en mycket hög tröskel och domstolen måste anse att det är 

mycket svårt eller till och med omöjligt att besluta om ett återlämnande. Möjlig-

heterna till skyddsåtgärder och ”undertakings” måste också vara uteslutna för att 

ett återlämnande ska kunna vägras.66 

”Undertakings” som ett slags påtryckningsmedel härstammar från de anglo-

amerikanska jurisdiktionerna. Det är åtgärder som den kvarlämnade föräldern 

lovar att vidta för att återlämnandet av barnet ska underlättas och ske på ett tryggt 

sätt. Förekomsten av ”undertakings” skulle kunna effektivisera det summariska 

förfarandet, men problemet med beslut om sådana åtgärder är att de ofta inte 

genomförs i den andra staten då de inte har någon juridisk effekt där.67 

 

Möjligheten att slå vakt om barnets bästa enligt svensk standard vid 

tillämpningen av överflyttningslagens 12 § punkt 2 framstår som liten då tröskeln 

för att tillämpa vägransgrunden är mycket hög. I de fall där verkställighet kan 

riskera att strida mot barnets bästa kan domstolen besluta om skyddsåtgärder i 

hemviststaten, om det är möjligt, istället för att tillämpa vägransgrunden i 12 § 

punkt 2. Vägransgrunderna i Haagkonventionen är även fakultativa vilket 

betyder att de inte måste tillämpas av domstolen trots att de kan anses vara 

uppfyllda.68 

 

Som jämförelse kan det finnas anledning att nämna Schweiz där lagstiftaren har 

definierat vad en situation som inte är godtagbar är i den nationella lag som 

implementerar Haagkonventionen. Så skedde efter ett antal uppmärksammade 

schweiziska rättsfall där beslut om att barn ska återlämnas visade sig försätta 

barnen i mycket svåra situationer.  Allt fler i konventionsstaten Schweiz började 

kritisera Haagkonventionen för att vägransgrunderna tillämpades alldeles för 

snävt i vissa fall. De fall som kritikerna menade var riskabla för barnets bästa var 

sådana där mödrar olovligen bortfört sina barn för att undkomma våld från 

																																																								
66 Se Beamont & McEleavy, The Hague Convention on International Child Abduction, s. 155. 
67 Jänterä-Jareborg, Olovliga bortföranden av barn: dags att ställa Sverige vid skampålen? En analys av 
vår senaste praxis i civila mål, SvJT 2000 s. 888. 
68 Jänterä-Jareborg, Olovliga bortföranden av barn: dags att ställa Sverige vid skampålen? En analys av 
vår senaste praxis i civila mål, SvJT 2000 s. 891. 
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fadern. I vissa av fallen kunde modern inte återvända tillsammans med sitt barn 

och fadern bedömdes oförmögen att ta hand om barnet, vilket resulterade i att 

barnet blev placerat i fosterhem efter återlämnandet.69  

Inför specialkommissionens femte möte under 2006 lade den schweiziska 

delegationen fram ett förslag om att ändra Haagkonventionens lydelse i artikel 

13(1)(b) och tydliggöra vilka kriterier som ska uppfyllas för att det ska vara fråga 

om en situation som inte är godtagbar.70 Förslaget vann inte gehör, men det 

betonades att våld inom familjen var viktigt att bekämpa och att problematiken 

behövde lyftas mer. Haagkonferensens experter som utvärderade förslaget 

menade att en sådan ändring riskerade att öka förekomsten av ”forum shopping” 

och att en sådan ingående utvärdering av barnets bästa skulle försena åter-

lämnandet av barnet.71 

 

Det schweiziska parlamentet antog dock en nationell lag den 21 december 2007 i 

enlighet med förslaget. Lagen förtydligar vad en situation som inte är godtagbar 

innebär. I lagtexten ges tre icke-uttömmande exempel på vad som kan vara en 

sådan situation. De tre exemplen är: 1) placering hos den kvarlämnade föräldern 

är uppenbart inte till barnets bästa, 2) den bortförande föräldern är inte, med 

hänsyn till alla omständigheter, i en ställning att ta hand om barnet i hemvist-

staten, och 3) placering i fosterhem är uppenbart inte till barnets bästa.72  

 

Min åsikt är att Haagkonferensen borde arbeta fram en tydligare definition av 

vad en situation som inte är godtagbar innebär i praktiken istället för att bara 

avfärda förslaget. I vägledningen från 2017 görs ingen egentlig distinktion 

mellan allvarlig risk för skada och en situation som inte är godtagbar. I nuläget 

finns endast en vag beskrivning att tillgå. Definitionen i den schweiziska lagen är 

																																																								
69 Weiner, American University Law Review: Volume 58, Issue 2, Article 3: Intolerable Situations and 
Counsel for Children: Following Switzerland's Example in Hague Abduction Cases, s. 338 f. 
70 Prel. Doc. No 2 of October 2006 – Collated responses to the Questionnaire concerning the practical 
operation of the Hague Convention of 25 October 1980 on the Civil Aspects of International Child 
Abduction, s. 581 f. 
71 Prel. Doc. No 19 of March 2007 - Report on the Fifth meeting of the Special Commission, s. 45 f. 
72 Weiner, Situations and Counsel for Children: Following Switzerland's Example in Hague Abduction 
Cases, s. 343. 
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bredare än den som beskrivs i de svenska förarbetena. Det indikerar att 

tillämpningen inte är enhetlig i konventionsstaterna. 

 

Eftersom vägransgrunderna är tänkta att tillämpas mycket restriktivt finns risk 

för att domstolarna inte tillämpar dem alls. Beaumont och McEleavy skriver om 

några fall i engelsk rätt där vägransgrunden i artikel 13(1)(b) åberopats för att 

barnet riskerar att försättas i en situation som inte är godtagbar, men i samtliga 

fall som de redovisar för tillämpas den inte av domstolen. Det är alltså en 

vägransgrund som tillämpas mycket sällan.73 

 

Förslaget från den schweiziska delegationen visar på behovet av att balansera 

konventionens mål att återlämna barnet snabbt och det enskilda barnets intresse. 

Om det schweiziska synsättet anammades i fler stater tror jag att vi skulle se en 

ökad användning av vägransgrunden i artikel 13(1)(b) och fler fall där våld inom 

familjen förekommit skulle fångas upp. Förslaget väcker frågorna om till vem 

barnet återlämnas och i vems intresse. I ett av de uppmärksammade schweiziska 

fallen blev utgången att de av modern olovligt bortförda barnen omhändertogs av 

sociala myndigheter efter återlämnandet.74 Eftersom Haagkonventionen avser att 

skydda vårdnadshavarnas rätt till vårdnad och umgänge kan utgången i målet 

kritiseras med tanke på att ingen av barnens föräldrar kunde utöva sin vårdnads-

rätt efter återlämnandet. 

 

I vägledningen förklaras vad en situation som inte är godtagbar innebär på ett 

ställe. Definitionen är hämtad från ett engelskt rättsfall:  

”The term ’intolerable’ indicates that the exception requires that the potential 

physical or psychological harm to the child or the potential situation, in 

which the child would be placed upon return, be of such a degree that the 

child cannot reasonably be expected to tolerate it.”75 

																																																								
73 Beaumont & McEleavy, The Hague Convention on International Child Abduction, s. 152. 
74 Weiner, American University Law Review: Volume 58, Issue 2, Article 3: Intolerable Situations and 
Counsel for Children: Following Switzerland's Example in Hague Abduction Cases, s. 338. 
75 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. 14, punkt 61. 
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Ett exempel på en sådan situation som barnet inte rimligtvis kan förväntas 

tolerera är enligt vägledningen att ett beslut om återlämnande innebär att syskon 

separeras från varandra.76 Jag tror att domstolarna oundvikligen kommer in på en 

bedömning av vad som är barnets bästa, vilket var det som det schweiziska 

förslaget ämnade understryka. Som jag ser det är problemet att det saknas en 

tydlig definition av vad en situation som inte är godtagbar är och att konventions-

staterna är mycket restriktiva vid tillämpningen av vägransgrunderna eftersom de 

vill agera rätt utifrån konventionen. 

 

3.5 Definitionen av ”domestic violence” 

För att öka enhetligheten av tillämpningen av vägransgrunden i artikel 13(1)(b) 

innehåller vägledningen flera exempel på vilka frågor som ska ställas och vad 

som är viktigt att tänka på vid bedömningen. I både vägledningen för tillämpning 

av artikel 13(1)(b) och i doktrinen används termen ”domestic violence”. I denna 

uppsats använder jag uttrycket ”våld inom familjen”. Haagkonferensens tillsatta 

arbetsgrupp definierar begreppet brett i sin vägledning. Det kan handla om både 

fysisk och psykisk misshandel. Det kan vara fysiskt våld som exempelvis slag, 

sexuellt våld och även finansiell misshandel. Både våld riktat mot barnet själv 

och mot andra personer i familjen eller hemmet klassificeras som ”domestic 

violence”.77 

 

I vägledningen och i Haagkonferensens promemoria om våld inom familjen från 

201178 skrivs det även om vissa typer av kontrollerande beteenden. Sådant 

beteende kan ses som underkategori till våld inom familjen. Det sker främst 

																																																								
76 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. 12, punkt 49. 
77 Draft Guide to Good Practice on Article 13(1)(b) of the Hague Convention of 25 October 1980 on the 
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78 Se Domestic and family violence and the Article 13 “grave risk” exception in the operation of the 
Hague Convention of 25 October 1980 on the Civil Aspects of International Child Abduction: A 
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mellan de vuxna i familjen som en form av partnervåld.79 Termen som används 

för sådant kontrollerande beteende i en relation kallas i litteraturen ”coercive 

control”. Det finns ingen motsvarande svensk term, men det handlar om olika 

typer av kränkande beteende som syftar till att bryta ned offret. Ofta är det 

kvinnor som blir drabbade av detta av mannen hon lever med. Det är ett 

beteendemönster som syftar till att kontrollera kvinnan och ibland även hennes 

barn. Det sker ofta genom fysiskt våld och hot om att det fysiska våldet ska 

fortsätta för att kvinnan ska bli skrämd och brytas ned. Exempel på handlingar 

som ingår i ett sådant kontrollerande mönster är att mannen försöker isolera 

kvinnan från andra människor. Det kan också handla om hot att skada kvinnan 

och hennes barn, förnedrande uttalanden om kvinnan och utövande av kontroll av 

henne som gör att hon blir ekonomiskt beroende av mannen.80 

 

Som tidigare påpekats har många olovligt bortförda barn föräldrar från olika 

stater och det är vanligt att de mödrar som bortför sina barn tar dem till sitt 

hemland.81 En kvinna som lever med en man i mannens hemland har ofta ett 

sämre skyddsnät runt sig eftersom hon troligtvis har sin familj och sina vänner i 

sitt eget hemland.82 Genom att mannen isolerar henne från andra människor ökar 

hennes utsatthet i det land hon är bosatt i och gör henne mer sårbar och beroende 

av mannen. 

 

I vägledningen finns rekommendationer till konventionsstaterna om vad de ska 

beakta i situationer där påståenden om våld inom familjen görs. Det första 

domstolen bör beakta vid ett sådant påstående är huruvida det finns en risk för att 

																																																								
79 Domestic and family violence and the Article 13 “grave risk” exception in the operation of the Hague 
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barnet skadas psykiskt genom att befinna sig i en sådan miljö. Det uttrycks såhär 

i vägledningen:  

”Consider that although there is not an automatic presumption, as specific 

evidence will be produced on a case-by-case basis, the exposure of the child 

to domestic violence between the child’s parents is increasingly recognised 

as harm to the child, as a body of social science research supports the 

conclusion that violence against a parent can also have a traumatic effect on 

children who witness it. Link between domestic violence and child abuse: 

Consider that a range of studies have found a correlation between instances 

of spousal abuse and child abuse.”83 

 

Det återstår att se om konventionsstaterna faktiskt kommer att gå efter dessa 

rekommendationer i sina bedömningar. Trots att vägledningen inte är bindande 

och att ett protokoll troligen fått större effekt kan det säkerligen öppna ögonen 

hos vissa av konventionsstaterna som inte tagit detta i beaktande tidigare. 

Bedömningen av om det föreligger en allvarlig risk för barnets hälsa eller om 

återlämnandet riskerar att försätta barnet i en situation som inte är godtagbar ska 

fokusera på framtida förhållanden.84 Med tanke på det anser jag att det är bra att 

Haagkonferensen lyfter fram att ett beslut om återlämnande till en våldsam miljö 

både riskerar att skada barnet psykiskt och att våldet kan eskalera och även bli 

direkt riktat mot barnet själv. 

 

3.6 Avsaknaden av ett heltäckande svenskt begrepp 

I Sverige finns inget samlingsbegrepp som inkluderar flera typer av misshandel 

likt ”domestic violence”. Det framgår dock av flera svenska utredningar att barn 

som lever i våldsamma miljöer behöver ses som brottsoffer och kan lida stor 

skada av såväl fysisk som psykisk misshandel. I regeringens promemoria med 

titeln Barnen i brottets skugga understryks att barn som bevittnat våld och 
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övergrepp behöver fångas upp av samhället för att få det stöd de behöver. Det 

beskrivs att dessa barn kan reagera på samma sätt och vara i precis samma behov 

av hjälp och stöd som barn som blivit direkt utsatta för fysiskt våld eller 

övergrepp.85 

 

I förarbetena till lag (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga 

definieras psykisk misshandel av barn. Det beskrivs som ”en relation och ett 

förhållningssätt som bl.a. hindrar utvecklingen av en positiv självbild hos 

barnet”. Barn som växer upp i hem där våld förekommer mellan föräldrarna 

nämns som exempel.86 Förarbetena betonar att konsekvenserna som följer av 

våld inom familjen inte är tillräckligt belysta. Enligt studier genomförda av 

kommittén mot barnmisshandel uppskattas att ungefär tio procent av barnen i 

Sverige har bevittnat våld i sitt hem.87  

 

Under de senaste åren har Socialstyrelsen arbetat för att ta fram nya modeller 

som ska användas inom barn- och ungdomspsykiatrin och mödravården för att så 

tidigt som möjligt kunna uppmärksamma våld inom familjen och kunna ge det 

stöd som de utsatta behöver.88 I Socialstyrelsens vägledning för arbetande inom 

barn- och ungdomspsykiatrin uppmanas de anställda att rutinmässigt utreda om 

barnet lever med våld inom familjen.89 Den svenska synen är numera att barn 

som bevittnar våld i hemmet är att betrakta som brottsoffer.90 

 

3.7 Bevisbördan för att allvarlig risk föreligger 

Bevisbördan för förekomsten av en allvarlig risk för barnets hälsa finns hos 

personen, institutionen eller någon annan som motsätter sig ett återlämnande av 
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barnet. I praktiken är det vanligtvis föräldern som har bortfört barnet som 

åberopar artikel 13(1)(b).  Domstolen kan inhämta information och bevisning ex 

officio, men det krävs ändå att personen som åberopat vägransgrunden uppfyller 

de beviskrav som domstolen kräver. Föräldern som är kvarlämnad ska också få 

tillfälle att besvara anklagelser och lägga fram egen motbevisning. Vilken 

bevisning som ska krävas för att en allvarlig risk ska kunna konstateras regleras 

inte av Haagkonventionen. Den bestäms av lagen i domstolslandet.91 Det betyder 

att det kan se väldigt olika ut i de olika konventionsstaterna. 

 

Schuz skriver att USA har ett högre beviskrav än många andra stater eftersom 

domstolarna där kräver att bevisningen ska vara ”clear and convincing”. Många 

stater som enligt lag har ett lägre beviskrav ställer ändå upp mycket höga 

beviskrav som den bortförande föräldern måste uppfylla, trots att de är för höga 

enligt den nationella standarden. Hon ser det som att vissa domstolar ställer upp 

beviskrav på ett godtyckligt vis.92 Att sådant sker är inte rättssäkert. Dock är det 

svårt att komma åt eftersom Haagkonventionen inte ställer upp några krav för 

vilken bevisning som ska krävas för att vägransgrunden ska vara tillämplig. I 

vägledningen för tillämpning av artikel 13(1)(b) nämns några exempel på vilka 

bevis som särskilt ska beaktas. Det är information eller bevis för att en rätts-

process pågår mot den förälder som är kvar i hemvistlandet, polisrapporter som 

styrker våld inom familjen, dokumentation från konsulat eller ambassader, 

rapporter från jourhem för utsatta kvinnor och barn samt läkarintyg som kan visa 

på att våld inom familjen förekommit.93  

 

Att våld inom familjen förekommit kan vara mycket svårt att bevisa. Det är något 

som sker innanför hemmets väggar och ofta finns inga andra vittnen än 

familjemedlemmarna och offren själva. Flera studier har visat att kvinnor som 

utsätts för misshandel av den man hon lever med ofta undviker att anmäla det på 

																																																								
91 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. 43, punkt 165. 
92 Schuz, The Hague Child Abduction Convention – A Critical Analysis, s. 273. 
93 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. 73. 
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grund av rädsla för mannen. I många fall utövar mannen stor kontroll över 

kvinnans liv och då kan det vara extra svårt att våga slå larm om misshandeln. I 

vissa fall handlar det även om att mannen skapat sådan stor skada att den 

misshandlade skapar ursäkter för förövarens beteende och skuldbelägger sig själv 

istället.94 

 

I avsaknad av både polisrapporter, vittnesuppgifter och läkarintyg kan det bli 

mycket svårt att bevisa att barnet kommer att lida skada om det återlämnas. Det 

kan leda till att många barn tvingas återvända till förhållanden som är skadliga 

för dem. Å andra sidan måste någon form av krav på att våld inom familjen 

faktiskt förekommit ställas upp för att vägransgrunden inte ska tappa legitimitet. 

Om det inte krävdes någon bevisning skulle risken öka för att den att missbrukas.  

 

Användningen av expertutlåtanden, som diskuteras vidare i avsnitt 4.3, anser jag 

är en viktig komponent för att styrka att barnet tagit skada av den miljö och de 

upplevelser det varit med om. Tyvärr rekommenderar Haagkonferensen i sin väg-

ledning att användningen av expertutlåtanden ska begränsas för att förfarandet 

inte ska dra ut på tiden.95 Det är väldigt synd och det tolkar jag som att 

konventionssamarbetet sätts framför barnet. 

 

3.8 Bedömningen av om allvarlig risk föreligger 

Enligt Haagkonventionens artikel 11 och överflyttningslagens 15 § ska 

ansökningar om återlämnande av olovligt bortförda barn handläggas skyndsamt. 

Om ett ärende inte avgjorts inom sex veckor ska den myndighet som handlägger 

ärendet redogöra för orsaken till dröjsmålet, antingen på eget bevåg eller på 

begäran av sökanden eller centralmyndigheten i hemviststaten. 

 

																																																								
94 Se Edleson & Lindhorst, Final Report: Hague Convention and Domestic Violence. Multiple 
perspectives on battered mothers and their children fleeing to the United States for safety, A study of 
Hague Convention cases, s. 70. 
95 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. 46, punkt 177-178. 
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För att uppfylla målet med snabb handläggning kan bedömningen av om allvarlig 

risk för barnets fysiska eller psykiska hälsa föreligger inte vara lika djupgående 

som vid exempelvis en vårdnadstvist i domstol.96 

Konventionen vilar på idén att barn inte ska bli olovligen bortförda och att barn 

som blivit olovligen bortförda snabbt ska återlämnas. I vägransgrunden i artikel 

13(1)(b) väger dock det enskilda barnets intresse av att inte bli utsatt för fysisk 

eller psykisk skada, eller försatt i en icke godtagbar situation tyngre.97 

 

Det ska framgå av objektiva omständigheter att det föreligger en allvarlig risk för 

barnets hälsa. Bedömningen ska fokusera på hur förhållandena kommer att vara 

när barnet återlämnas. 98  Den ska ha ett framtidsperspektiv. Att barnet har 

befunnit sig i en skadlig situation i hemviststaten tidigare behöver inte betyda att 

det finns en allvarlig risk för skada vid ett återlämnande.99 I Sverige är det 

socialnämnden som ansvarar för att fastställa barnets aktuella förhållanden och 

kan bistå domstolen i bedömningen.100 

 

Kravet på snabb handläggning syftar till att återställa förhållandena så som de var 

innan det olovliga bortförandet.101 Bland annat Schuz har påpekat att ett åter-

lämnande i praktiken inte alltid innebär att förhållandena återställs, vilket var det 

som upphovsmännen till Haagkonventionen tänkte sig. Det kan vara så att 

föräldern som bortfört barnet inte har möjlighet att återvända. I de fall där 

föräldern kan återvända tillsammans med barnet är det inte alls säkert att de 

kommer tillbaka till det liv de levde i hemviststaten tidigare. I många fall 

kommer återlämnandet i sig göra att barnet utsätts för psykisk skada eftersom 

barnet tvingas anpassa sig till en ny levnadssituation i hemviststaten, menar 

Schuz.102 

																																																								
96 Göransson, 1980 års Haagkonvention om olovliga bortföranden, SvJT 2002 s. 465. 
97 Pérez-Vera, Explanatory Report on the 1980 Hague Child Abduction Convention, s. 433, punkt 29. 
98 Prop 1988/89:8, s 43. 
99 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. 
100 Prop. 1988/89:8, s. 43. 
101 Beaumont & McEleavy, The Hague Convention on International Child Abduction, s. 145. 
102 Schuz, The Hague Child Abduction Convention – A Critical Analysis, s. 270 f. 
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Bedömningen ska inkludera vilka säkerhetsåtgärder som finns tillgängliga i den 

stat dit barnet ska återlämnas. Det varierar hur staterna gör angående under-

sökningen av vilka säkerhetsåtgärder som finns. Vissa stater tittar på vilka 

säkerhetsåtgärder som finns att tillgå innan eller samtidigt som de undersöker om 

den bortförande föräldern har yrkat på att det föreligger en allvarlig risk för 

barnets hälsa.  Andra stater gör det först efter att det konstaterats att det finns en 

allvarlig risk för barnets hälsa vid ett återlämnande.103 Vilka typer av säkerhets-

åtgärder som kan vidtas beror på det nationella rättssystemet i den aktuella staten.  

 

När det handlar om stater som omfattas av Bryssel II-förordningen får åter-

lämnande inte vägras om domstolen har gjort bedömningen att tillräckliga 

säkerhetsåtgärder kan tillförsäkras i hemviststaten. Det diskuteras vidare i kapitel 

sex i uppsatsen. 

 

I studien som Haagkonferensens vägledning hänvisar till tas problemet med att 

effekterna av våld inom familjen inte tillmäts tillräcklig betydelse i bedömningar 

av om vägransgrunden 13(1)(b) är tillämplig upp. Man har sett att kvinnor som 

flytt till en annan stat tillsammans med barnet för att komma undan misshandel 

löper stor risk för att behandlas som kriminella. De ses som förövare snarare än 

offer.104 Den synen stämmer överens med konventionens utformning och före-

ställningen om att den som olovligen bortför barnet inte är den primära vårdnads-

havaren, men inte med verkligheten där många kvinnor flyr till en annan stat för 

att rädda sina barn från missförhållanden. Dessa kvinnors intention är för-

modligen inte att skada sitt barn genom att beröva det kontakten med den andra 

föräldern, utan komma undan den misshandel som den andra föräldern utövar.105  

 

																																																								
103 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 56. 
104 Lindhorst & Edleson, Final Report: Hague Convention and Domestic Violence. Multiple perspectives 
on battered mothers and their children fleeing to the United States for safety, A study of Hague 
Convention cases, s. 32. 
105 Lindhorst & Edleson, Battered Women, Their Children, and International Law: The Unintended 
Consequences of the Hague Child Abduction Convention, s. 13. 
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Många kvinnor flyr ifrån mannens hemland. De har inte sin sociala trygghet där 

vilket betyder att de i vissa fall har det svårare att vara självständiga i den staten. 

Kvinnorna är ofta ekonomiskt beroende av mannen. Studien, som gjordes i USA, 

visade att mödrarna inte hade tillgång till samma klass av juridiska ombud som 

de kvarlämnade fäderna hade.106 Betydelsen av bra juridisk hjälp är extra viktig 

för modern som olovligen bortfört barnet eftersom hon redan är i underläge då 

hon är den som har gjort fel enligt både Haagkonventionen och inhemsk straff-

rättslig lag. Det är hon som måste bevisa att en vägransgrund är uppfylld och det 

blir extra svårt utan juridisk hjälp.  

 

I vägledningen tydliggörs att den kvarlämnade förälderns våld och kontrollerande 

beteende av den bortförande föräldern kan leda till att barnet påverkas psykiskt 

eller försätts i en situation som inte är godtagbar: 

”The question in this case scenario is whether the risk of harm to the child 

resulting from the taking parent’s apprehension for his or her safety (e.g., and 

the effect this would have on that parent’s capacity to care for the child) is 

sufficient to cause a grave risk of psychological harm to the child or 

otherwise place the child in an intolerable situation upon return. Considering 

the terms and objectives of the 1980 Convention, in this case scenario, the 

court would reflect on whether the fear of the taking parent for his / her 

safety is sufficient to warrant denying the return of the child under the 

Convention.”107 

 

Den bortförande förälderns oro för sin säkerhet kan alltså vara tillräckligt för att 

ett återlämnande av det olovligt bortförda barnet ska vägras. Det påpekas att en 

sådan rädsla för sin säkerhet påverkar förälderns förmåga att ta hand om barnet. 

Som studierna visar märker barnet av misshandeln oavsett om han eller hon ser 

den eller inte. Barn kan förstå vad som försiggår på de vuxnas beteende och 

																																																								
106 Lindhorst & Edleson, Final Report: Hague Convention and Domestic Violence. Multiple perspectives 
on battered mothers and their children fleeing to the United States for safety, A study of Hague 
Convention cases, s. 10. 
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genom att se den misshandlade vara skadad exempelvis.108 Att den här aspekten 

lyfts fram är mycket bra anser jag. Verkligheten är den att det oftast är mödrarna 

som blir utsatta för våld inom familjen. Vidare är det oftast de som står för den 

dagliga vården av barnet och som sedan olovligen bortför barnet för att 

undkomma våldet i hemmet. Barnets relation är alltså i många av dessa fall 

starkare i förhållande till modern än till fadern. Därför är det logiskt att de 

påverkas mycket av moderns rädsla och förmåga att ta hand om dem. 

 

4 Haagkonventionens tillämpning i rättspraxis 
4.1 Exempel från svensk rättspraxis 

Det finns ett referat från svensk domstol där vägransgrunden i artikel 13(1)(b) 

har åberopats på grund av våld inom familjen. Det är RH 2006:60. I det fallet 

hade modern tagit med sig barnet till Sverige medan fadern fanns kvar i hemvist-

landet Finland. Både tingsrätten och hovrätten ansåg att risk för psykisk skada 

inte kunde styrkas eftersom våldet hade riktats mot modern och inte direkt mot 

barnet. Det är ett exempel på just den problematik denna uppsats fokuserar på. 

Domstolen tog inte med i beräkningen att barnet också kan ta stor skada när det 

lever i ett hem där den ena föräldern misshandlar den andra. Tingsrättens be-

dömning av vägransgrundens tillämpning var följande: 

”Av utredningen i ärendet har det framkommit att ett besöksförbud gäller för 

F.S. i förhållande till P.L. Förbudet har grundats på uppgifter om i vart fall 

hot om våld mot P.L. Även av vad som i övrigt har framkommit framstår det 

som klart att P.L. är rädd för att utsättas för våld eller hot från F.S:s sida. När 

det gäller F.S:s förhållande till C.S. [barnet] är uppgifterna om psykisk 

misshandel mer oprecisa och framförallt kopplade till relationen mellan 

föräldrarna. Med beaktande av att tingsrättens prövning i detta avseende skall 

göras restriktivt och då mer objektivt godtagbara omständigheter inte 

framkommit, finner tingsrätten att sådan allvarlig risk för skada som utgör 
																																																								
108 Lindhorst & Edleson, Battered Women, Their Children, and International Law: The Unintended 
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hinder för överflyttning enligt 12 § andra punkten verkställighetslagen inte 

visats. Härigenom och då inte hinder i övrigt finns, skall F.S:s ansökan 

bifallas och C.S. överflyttas till honom.” 

Tingsrättens bedömning, som hovrätten sedan ställde sig bakom, är inte i linje 

med Haagkonferensens nya vägledning eftersom invändningen om att barnet 

riskerade att skadas psykiskt avfärdades direkt med motiveringen att den 

psykiska misshandeln är kopplad till föräldrarnas relation och inte barnets 

relation till sin far. Rekommendationerna i vägledningen säger det motsatta. Om 

detta fall hade bedömts idag hade det kanske fått en annan utgång eftersom 

effekterna av att vara ett indirekt offer för våld inom familjen har lyfts fram av 

Haagkonferensen. 

 

Vid tiden för domen fanns ingen vägledning för hur konventionsstaterna skulle ta 

sig an fall som rörde våld inom familjen. Den svenska domstolen betonade flera 

gånger att en ansökan om återlämnande är ett summariskt förfarande och att det 

därför inte ska göras någon större undersökning av barnets förhållanden. 

Konventionstexten var densamma vid detta avgörande. Det borde enligt min 

mening ha gjorts en riskbedömning istället för att avfärda påståendet om att 

barnet kan riskera att skadas vid återlämnandet. I detta fall fanns förmodligen en 

allvarlig risk för att barnet skulle komma att skadas både fysiskt och psykiskt. 

För att vägransgrunden ska bli tillämplig krävs inte att barnet har misshandlats 

innan bortförandet utan det som bedöms är just risken för att barnet kan skadas 

efter återlämnandet till hemviststaten. 

 

Bogdan har kommenterat fallet i Svensk Juristtidning och ställer sig bakom dom-

stolens restriktiva bedömning. Skälet till det är att det måste finnas objektivt 

påvisbara omständigheter som talar för att det föreligger en allvarlig risk för 

barnets hälsa för att återlämnande ska vägras, vilket det inte bedömdes göra i det 

aktuella fallet.109 Enligt min mening är besöksförbudet ett objektivt bevis på att 
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våld inom familjen förekommit. Trots att det inte hade framkommit några bevis 

om att barnet hade utsatts för fysiskt våld så var det bevisat att barnet befunnit 

sig i nära anslutning till våldet vilket får negativa effekter på den psykiska 

hälsan. 

 

4.2 Europadomstolens inverkan 

Europadomstolen har i ett flertal mål rörande olovligt bortförande av barn där 

Haagkonventionen har tillämpats av den nationella domstolen tagit ställning till 

vilken bevisning som ska krävas. Flera fall som rör återlämnande av barn enligt 

Haagkonventionen har prövats av Europadomstolen inom ramen för rätten till 

familjeliv i artikel 8 i Europakonventionen. Det krävs inte att både hemviststaten 

och tillflyktstaten är anslutna till Europakonventionen för att Europadomstolen 

ska kunna göra en prövning. Det som domstolen prövar är om den stat som är 

ansluten till Europakonventionen har kränkt de rättigheter som dess medborgare 

ska tillförsäkras enligt konventionen.  

 

I målet Neulinger och Shuruk mot Schweiz (dom den 6 juli 2010 av stora 

kammaren) fann domstolen att brott mot Europakonventionen begåtts av staten 

Schweiz. Europadomstolen ställde där krav på att en djupgående undersökning 

av hela familjesituationen ska göras för att kunna fastställa vad som är det 

individuella barnets bästa i Haagförfaranden. Domen har kritiserats hårt i den 

internationella doktrinen eftersom den befaras undergräva Haagförfarandets 

summariska karaktär och den etablerade restriktiva tolkningen av konventionens 

vägransgrunder.110 

 

I fallet X mot Lettland (dom den 26 november 2013 av stora kammaren) tre år 

senare tog Europadomstolen ett steg tillbaka och fastslog att det som krävs vid 

påståenden som faller under vägransgrunden i artiklarna 12, 13 och 20 är en 

”effektiv” utredning. I domen förklarades att för att utredningen ska anses vara 
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effektiv måste två krav uppfyllas av den nationella domstolen. Det första är att 

domstolen måste utreda och överväga alla rimliga påståenden mot ett åter-

lämnande. Det andra kravet som Europadomstolen uppställde var att den 

nationella domstolen måste ge ett tillräckligt motiverat yttrande om de på-

ståenden som tagits upp för att bevisa att de har utretts effektivt.111 

 

Jänterä-Jareborg har kommenterat de båda målen i Svensk Juristtidning. Hon 

påpekar att de går den bortförande föräldern till mötes. Det av Europadomstolen 

högt uppställda kravet på domstolarnas bedömning är svårförenligt med det 

summariska förfarandet som föreskrivs enligt Haagkonventionen, skriver hon.112 

Jag håller med om att det är problematiskt att Europadomstolen ställer upp krav 

för bedömningen som inte bara rör Europakonventionen utan också Haag-

konventionen. Det är inte Europadomstolens roll att gå in och tolka Haag-

konventionen. Internationella konventioner ska tillämpas i harmoni med 

varandra. Även om lösningen som gjordes i målet X mot Lettland stämmer bättre 

överens med Haagkonventionens mål, så ställs där ändå högre krav på 

bedömningen än vad Haagkonferensen har förespråkat. Det kommer troligtvis att 

ta längre tid att göra den utredning som Europadomstolen kräver, vilket gör det 

svårare att uppfylla kravet på sex veckors handläggningstid enligt Haag-

konventionen. Europadomstolen har rätt i att det inte kan vara ett renodlat 

summariskt förfarande eftersom det är barns hälsa och välmående det handlar 

om, men att utveckla egna bedömningsmodeller är mycket problematiskt. Det 

försätter de stater som är anslutna till Europakonventionen i en besvärlig sits, 

eftersom de får svårt samtidigt uppfylla kraven som de olika konventionerna 

ställer. 
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4.3 Expertutlåtanden 

Vägledningens rekommendation är att staterna ska begränsa användningen av 

expertutlåtanden för att kunna avgöra ärendet snabbt, vilket är det främsta målet 

med Haagkonventionen.113 Expertutlåtanden brukar ibland läggas fram av den 

bortförande föräldern. Ett expertutlåtande innebär ett uttalande av en expert på 

barn och deras välbefinnande. Det kan vara exempelvis barnpsykologer eller 

socialarbetare som lämnar ett utlåtande om det aktuella barnet och dess hälsa. En 

expert som är utsedd av centralmyndigheten i den aktuella staten är att föredra 

enligt Haagkonferensen istället för att någon av parterna själv kontaktar någon 

som kan göra en bedömning av barnets hälsa.114 

 

Det kan vara svårt att skilja på vilka bedömningar som hör hemma under artikel 

13(1)(b) och vad som kan tas upp i en vårdnadstvist. Återlämnandet avser att 

återställa förhållandena som de var före bortförandet för att vårdnadsfrågan där-

efter ska kunna avgöras i den stat som barnet har störst anknytning till.115  

 

Enligt min mening är risken större för att vägransgrundens åberopande lämnas 

utan bifall av domstolen om ingen professionell person har uttalat sig om barnets 

hälsa. Den bortförande förälderns intygande om att barnet skulle riskera allvarlig 

skada har inte samma dignitet som exempelvis en läkares eller en psykologs 

utlåtande. Det kan vidare vara svårt att bevisa psykisk skada eller en allvarlig risk 

för en sådan skada. Barnet kanske uppvisar rädslor eller på något sätt uttrycker 

oro inför att återvända, men det är svårt för föräldern som åberopar att risk för 

psykisk skada föreligger att bevisa det konkret.  

 

Ett fall som illustrerar betydelsen av expertutlåtanden är RH 2014:5 som rörde ett 

barn som år 2012 olovligen bortfördes från Italien till Sverige av sin mor. 
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Stockholms tingsrätt beslutande om återlämnande av barnet i december 2012 och 

efter överklagande fastställde Svea hovrätt tingsrättens beslut i mars 2013. 

Eftersom barnet hade bortförts till Sverige från en annan EU-medlemsstat 

tillämpades också Bryssel II-förordningen. Enligt artikel 11.4 i Bryssel II-

förordningen får ett återlämnande inte vägras om skyddsåtgärder kan garanteras i 

hemviststaten. Italien bedömdes ha de möjligheter att ge barnet det skydd som 

ansågs krävas. Två månader efter att beslutet om återlämnande vunnit laga kraft 

åberopade modern nya omständigheter i form av ett expertutlåtande. Målet togs 

därför upp till förnyad prövning. Stockholms tingsrätt höll fast vid sin tidigare 

bedömning att barnet skulle återlämnas, men Svea hovrätt kom fram till att 

återlämnande skulle vägras på grund av de risker som flytten skulle innebära för 

barnets hälsa. Modern åberopade ett intyg från barn- och ungdomspsykiatrin som 

förklarade att barnet utreddes för autism och därför var extra känsligt för så stora 

förändringar som en flytt till en annan stat skulle innebära. Svea hovrätt ansåg att 

detta barns situation föll utanför begränsningen i artikel 11.4 i Bryssel II-

förordningen. Hovrätten menade att hur professionell vård barnet än kunde få i 

Italien så kunde den skyddsåtgärden inte lindra de hälsorisker som ett åter-

lämnande skulle medföra för honom med tanke på hans autism. Jänterä-Jareborg 

skriver i Svensk Juristtidning att det hade varit klokt att inhämta ett förhands-

avgörande från EU-domstolen för att få vägledning för tillämpningen av artikel 

11.4 i Bryssel II-förordningen. Svea hovrätt kom fram till en lösning som aldrig 

tidigare gjorts i svensk domstol när de bedömde att barnets situation föll utanför 

artikel 11.4.116  

 

																																																								
116 Jänterä-Jareborg, Barnets bästa och Sveriges ansvar för överflyttning av olovligen bortförda barn, 
SvJT 2014 s. 397 f. 
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5 Relationen till FN:s barnkonvention  

5.1 Principen om barnets bästa 

FN:s barnkonvention antogs nio år efter 1980 års Haagkonvention. Barn-

konventionen betonar principen om barnets bästa. Principen, som beskrivs i 

artikel 3, syftar till att stärka barnets intresse i alla åtgärder som rör barn.  De 

stater som är anslutna till Barnkonventionen har ett ansvar att se till att alla barn 

inom staten får det skydd och den omvårdnad som behövs för deras välfärd.  

 

I relation till olovliga bortföranden av barn är artikel 9 intressant. Enligt artikel 

9.1 ska barn inte behöva skiljas från sina föräldrar mot sin vilja. Undantaget är 

om behörig myndighet kommer fram till att ett åtskiljande är till barnets bästa. I 

både artikel 9.3 och artikel 10.2 betonas vikten av att ett barn har rätt till kontakt 

med båda sina föräldrar. Eftersom principen om barnets bästa ska styra vid beslut 

som rör barn enligt artikel 3 kan artiklarna om barnets rätt till kontakt med båda 

föräldrarna få ge vika, om det bedöms att barnets bästa är att endast ha kontakt 

med en av dem.  

 

Barnkonventionen innehåller en artikel om olovligt bortförande, artikel 11, men 

den är mest där för att markera att det är något som konventionsstaterna ska 

agera för att bekämpa. Det finns inte någon konflikt i sig mellan Barn-

konventionen och Haagkonventionen, men i vissa fall kan det ifrågasättas om 

Haagkonventionens snabba och effektiva förfarande lever upp till Barn-

konventionen. Förfarandet ska vara skyndsamt enligt Haagkonventionen och 

Bryssel II-förordningen och samtidigt måste staterna se till så att barnets bästa 

utreds och tillvaratas enligt Barnkonventionen när beslut om återlämnande fattas. 

Hinner verkligen barnets bästa utredas eller är det viktigare enligt Haag-

konventionen att antalet olovliga bortföranden minimeras? Beaumont och 

McEleavy skriver att Haagkonventionen har ett mindre fokus på det enskilda 

barnets bästa och ett större fokus på att barn generellt ska skyddas från att bli 
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olovligen bortförda.117 Om handläggningen i Haagförfaranden sker alltför skynd-

samt så att en ordentlig riskbedömning inte hinns med återlämnas i vissa fall barn 

till en förälder som misshandlar. Det ligger inte i linje med Barnkonventionen. 

Enligt den har de anslutna staterna åtagit sig att tillförsäkra varje barn trygga 

förhållanden där barnet får det skydd det behöver och kan utvecklas harmoniskt.  

5.2 Barnets rätt till hälsa 

Artikel 24.1 i Barnkonventionen stadgar barnets rätt att åtnjuta bästa uppnåeliga 

hälsa. Att barn är offer för våld inom familjen kan riskera både deras fysiska och 

psykiska hälsa, vilket har presenterats tidigare i kapitel två i denna uppsats. 

Socialnämnden i Sverige har ett ansvar att skydda barn från våldsamma miljöer 

och säkerställa att de får det skydd de behöver118, men det kan vara svårt att 

komma åt till hundra procent eftersom misshandeln sker i hemmet innanför 

stängda dörrar. Att en domstol i ett Haagärende beslutar att ett barn ska åter-

lämnas till en sådan miljö kan äventyra barnets hälsa och beslutet lever då inte 

upp till Barnkonventionen. 

 

Att det inte finns någon konkret objektiv standard för vad barnets bästa är gör det 

enkelt att i Haagförfaranden komma fram till att barnets bästa faktiskt är att bli 

återlämnat till hemviststaten. Det finns stort utrymme för skönsmässiga 

bedömningar om vad barnets bästa är. Det kan passas in efter vad domstolen vill 

åstadkomma, till exempel att barnets bästa är att återlämnas för att domstolen 

känner sig pressad att följa Haagkonventionens mål.  

 

																																																								
117 Beaumont & McEleavy, The Hague Convention on International Child Abduction, s. 13. 
118 Se Socialtjänstlagen 5 kap 1 §. 
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6 Hur bemöts problematiken i Bryssel II-

förordningen? 

6.1 Regleringen i artikel 11.4 

I och med Sveriges medlemskap i EU gäller EU:s förordningar direkt i 

Sverige.119 Bryssel II-förordningen har en bestämmelse som ytterligare försvårar 

tillämpningen av vägransgrunden i artikel 13(1)(b) i Haagkonventionen. Artikel 

11.4 i Bryssel II-förordningen syftar till att begränsa undantaget i artikel 13(1)(b) 

i Haagkonventionen. Enligt Bryssel II-förordningen ska barnet alltid återlämnas 

till hemviststaten om det kan få det skydd som krävs där.120 

 

Ett beslut om att inte återlämna ett barn till hemviststaten enligt Haag-

konventionen hindrar inte ett återlämnande med stöd av en senare meddelad dom 

av en domstol i en annan EU-medlemsstat som grundat sin behörighet i Bryssel 

II-förordningen. Ett beslut om återlämnande, som följer av en sådan direkt 

verkställbar dom som har meddelats i en EU-medlemsstat, ska erkännas och vara 

verkställbart i en annan EU-medlemsstat enligt artikel 42 i Bryssel II-

förordningen. Om domen har försetts med ett intyg i ursprungsmedlemsstaten 

behövs ingen verkställbarhetsförklaring för beslutet. Det går inte heller att in-

vända mot erkännandet av domen.121 

 

Syftet med Haagkonferensens nya vägledning för tillämpning av artikel 13(1)(b) 

är att skapa en mer enhetlig tillämpning. Helt enhetligt kan det dock inte bli 

eftersom EU-medlemsstaterna har ytterligare en reglering att förhålla sig till, 

nämligen Bryssel II-förordningen. När det gäller barn som olovligen bortförts 

från en EU-medlemsstat till en annan är Bryssel II-förordningen tillämplig. I de 

fallen är tröskeln för att vägransgrunden i artikel 13(1)(b) i Haagkonventionen 

kan tillämpas högre eftersom domstolen måste ta hänsyn till artikel 11.4 i Bryssel 

																																																								
119 Se artikel 288 fördraget om Europeiska unionens funktionssätt. 
120 SOU 2004:80, s. 45. 
121 SOU 2004:80, s. 51. 
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II-förordningen. Bryssel II-förordningen gör artikel 13(1)(b) i Haagkonventionen 

ännu mer restriktiv eftersom i fall där allvarlig risk för skada har konstaterats kan 

det inte beslutas om vägrande av återlämnande om det finns tillräckliga skydds-

åtgärder i hemviststaten. 

 

Skyddsåtgärderna som hemviststaten ska garantera för att barnet ska kunna 

återlämnas beskrivs på olika sätt i förordningen och i den tillhörande väg-

ledningen för tillämpning.122 I artikel 11.4 stadgas att det ska vara styrkt att 

skyddsåtgärder har vidtagits för att domstolen ska kunna besluta om åter-

lämnande. I vägledningen till förordningen framstår det som att kravet är lägre. 

Det skrivs om potential för skyddsåtgärder och att staten ska ha vidtagit någon 

konkret åtgärd för att skydda barnet. Det får ingen praktisk betydelse eftersom 

vägledningen inte är bindande, men Trimmings menar att motsägelsen tyder på 

att vägledningen gavs ut utan tillräckligt övervägande.123 Det är något som kan 

skada vägledningens trovärdighet. 

 

Artikel 11.4 tycks utgå från att alla EU-medlemsstater har samma möjligheter att 

tillförsäkra barnet samma nivå av skydd. Så ser verkligheten inte ut. Artikeln 

ignorerar också att verkligheten innehåller våld inom familjen. Ingen hänsyn tas 

till säkerheten för den återvändande föräldern. Det är problematiskt eftersom den 

allvarliga skada som barnet kan riskera att utsättas för vid återlämnandet hör ihop 

med den bortförande förälderns risk för skada i den typen av fall.124 

 

6.2 Bryssel II-förordningens tillämpning i EU-medlemsstaterna 

Trimmings har i litteraturen uppmärksammat att direkt efter Bryssel II-

förordningens ikraftträdande märktes en nedåtgående trend av i domstolarnas 

tillämpning av vägransgrunden i artikel 13(1)(b) i Haagkonventionen. Å ena 

sidan gjorde det att Haagkonventionens mål om att olovligen bortförda barn 

																																																								
122 Se Practice guide for the application of the Brussels IIa Regulation. 
123 Trimmings, Child Abduction within the European Union, s. 144 f. 
124 Trimmings, Child Abduction within the European Union, s. 138. 
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snabbt ska återlämnas förstärktes. Å andra sidan betydde det också att domstolar 

i vissa fall kompromissade ett barns och även den bortförande förälderns 

säkerhet genom att besluta om återlämnande.125  

 

Trimmings menar att det är farligt om målet med artikel 11.4 i Bryssel II-

förordningen är att få så hög statistik avseende återlämnande som möjligt, istället 

för att fokusera på barnets säkerhet. Barn riskerar då att råka illa ut till förmån för 

Haagkonventionens och Bryssel II-förordningens effektivitet. Några år efter 

Bryssel II-förordningens ikraftträdande hade antalet fall där vägransgrunden i 

artikel 13(1)(b) i Haagkonventionen tillämpades gått upp igen. Enligt Trimmings 

kan det bero på att domstolarna då hade börjat använda sig av en avlednings-

taktik. Om domstolen vägrar återlämnande med hänvisning till den allvarliga 

risken för barnets hälsa i artikel 13(1)(b) i Haagkonventionen så medför det i alla 

fall ett tillfälligt skydd för barnet. Domstolen som vägrat återlämnande kastar då 

över bollen till hemviststaten som har möjlighet meddela en senare dom om åter-

lämnande enligt artikel 11.8 i Bryssel II-förordningen som är direkt verkställbar 

inom EU. Det betyder i så fall att Bryssel II-förordningen i praktiken kan öka 

användningen av vägransgrunden i artikel 13(1)(b) i Haagkonventionen vilket 

inte är tanken med artikel 11.4 i Bryssel II-förordningen.126  

 

7 Möjligheterna till mindre restriktiv bedömning 

7.1 Beslutande om skyddsåtgärder och ”undertakings” 

I och med den forskning vi idag har tillgång till som visar vilka långtgående 

effekter våld inom familjen har på ett barns hälsa anser jag att det finns ett behov 

av att tillämpa vägransgrunden i artikel 13(1)(b) i Haagkonventionen med lite 

mindre restriktivitet. Schuz menar att ett återlämnande av barnet till hemvist-

staten och den våldsamma föräldern där alltid kommer att utsätta barnet för 

																																																								
125 Trimmings, Child Abduction within the European Union, s. 136. 
126 Trimmings, Child Abduction within the European Union, s. 136 f. 
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psykisk skada eller att en situation som inte är godtagbar uppkommer.127 Ett 

motargument till det är att ett återlämnande inte nödvändigtvis måste innebära att 

barnet återförenas med den kvarlämnade föräldern. Det som avses är åter-

lämnande till den stat där barnet hade hemvist omedelbart före det olovliga 

bortförandet. Det kan innebära att barnet bosätter sig i en annan stad än där den 

kvarlämnade föräldern bor. Det kan exempelvis vara så att sociala myndigheter 

tar emot barnet och placerar det i fosterhem eller hos närstående.128  

 

I många fall där det kan vara möjligt att finna belägg för att ett beslut om 

återlämnande kan medföra en allvarlig risk för barnets hälsa tillämpas inte 

vägransgrunden i alla fall då domstolen beslutar om ”undertakings” eller skydds-

åtgärder i hemviststaten. Problemet med det är att det är upp till konventions-

staterna själva att se till att dessa utlovade åtgärder faktiskt vidtas. I en av de 

studier som tas upp både i Haagkonferensens nya vägledning och i denna uppsats 

visade det sig att de beslutade åtgärderna som skulle genomföras i hemviststaten 

i regel uteblev.129 Att det går till på så vis indikerar att konventionens effektivitet 

värderas högre än det enskilda barnets välmående.  

 

7.2 Risk för att Haagkonventionens syfte inte längre uppfylls 

Nackdelarna och svårigheterna med att öppna upp för en mindre restriktiv 

tillämpning av vägransgrunden i artikel 13(1)(b) i fall där våld inom familjen 

förekommer är flera. Det första som kan nämnas är att konventionen skulle bli 

mindre effektiv. Syftet med konventionen är att olovligen bortförda barn ska 

återlämnas snabbt till hemviststaten. Om återlämnande skulle vägras i fler fall 

skulle syftet med konventionen inte ha samma genomslagskraft som det har idag. 

Det handlar i praktiken om ett stort antal fall där denna vägransgrund åberopas. 

Om en noggrann riskbedömning, där hänsyn tas till de skadliga effekter som 

																																																								
127 Schuz, The Hague Child Abduction Convention – A Critical Analysis, s. 271. 
128 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. 70, punkt 269. 
129 Lindhorst & Edleson, Final Report: Hague Convention and Domestic Violence. Multiple perspectives 
on battered mothers and their children fleeing to the United States for safety, A study of Hague 
Convention cases, s. 10. 
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forskningen lyfter fram, skulle göras i varje enskilt fall skulle troligen många fler 

ansökningar om återlämnande vägras och konventionen skulle inte längre fylla 

det syfte som ursprungligen avsågs. 

 

Vidare är det svårt att få till en enhetlig tillämpning då ett stort antal stater över 

hela världen har tillrätt Haagkonventionen. Dessa stater har mycket olika syn på 

familjen och våld i allmänhet. I många stater som är anslutna till Haag-

konventionen är det lagligt att slå sina barn, vilket kan leda till att de skadliga 

effekterna av våld inom familjen inte beaktas i tillräcklig grad.130 I flera stater är 

det heller inte en viktig fråga att begränsa mäns våld mot kvinnor. Att de nya 

rekommendationerna som fokuserar på situationer där våld inom familjen 

förekommit togs fram i form av en vägledning som inte är bindande kan också 

vara en omständighet som gör att den föreslagna tillämpningen får begränsad 

effekt. Ett tillhörande protokoll till 1980 års Haagkonvention, vilket det var 

diskussioner om inledningsvis, hade troligen fått större genomslag i konventions-

staternas tillämpning eftersom stater anslutna till protokollet då skulle vara 

tvungna att följa det. 

 

Hale är mycket tveksam till att vägledningen kommer göra någon skillnad, i alla 

fall vad gäller brittiska domstolar. Hon uttrycker följande i sin artikel om ämnet: 

“It is becoming increasingly difficult to see how the Guide can become the 

answer to one of the principal reasons why, I believe, the Working Group 

was set up, that is, to protect victims of domestic violence and abuse from 

the hard choice of returning to a place where they do not feel safe and losing 

their children. It probably could do some good, in reiterating the fundamental 

principles of the Convention, stressing the need for judicial training and 

consistency of approach within countries, and co-operation between Member 

States, especially over protective measures. But this may serve to reinforce 

the early ‘macho’ stance taken in this and other common law countries, 

																																																								
130 Hale, Taking Flight – Domestic Violence and Child Abduction, s. 15 f. 
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rather than produce some sensitive and practical solutions to the very real 

problems posed by domestic violence.”131 

 

Utkastet till vägledningen uppmanar inte till någon mildare bedömning av 

vägransgrunderna utan vidmakthåller att de måste tillämpas restriktivt för att 

upprätthålla syftet med konventionen. Att hålla fast vid den strikta tillämpningen 

som förespråkats från början är inte enligt min mening förenlig med hur 

verkligheten ser ut. I verkligheten är den bortförande föräldern i det stora flertalet 

fall den primära vårdnadsgivaren och i många fall är det olovliga bortförandet en 

flykt från oacceptabla förhållanden.132 

 

Att ignorera våld inom familjen i fall där barn olovligen bortförts underminerar 

de politiska reformer som många stater antagit för att bekämpa våld inom 

familjen. Det finns enligt Schuz ingen anledning till att bekämpandet av olovliga 

bortföranden ska stå över kampen att bekämpa våld inom familjen.133 Jag håller 

med om det. Det är två olika problem som båda är viktiga. Barnets intresse är 

viktigt i förhållande till båda dessa problem och det bör tas i beaktande vid 

tillämpningen av Haagkonventionen att ett barn kan befinna sig i en situation 

som innehåller både olovligt bortförande och våld inom familjen. 

 

8 Avslutande kommentarer 
Uppsatsen visar att Haagkonventionen i nuläget inte kan tillämpas på ett sådant 

sätt att tillräcklig hänsyn tas till den inverkan som våld inom familjen har på 

barnets hälsa. Det finns inte utrymme för grundliga bedömningar av hälso-

riskerna i och med det summariska förfarandet. Både Haagkonventionen och 

Bryssel II-förordningen förespråkar en mycket restriktiv tillämpning av vägrans-

grunden i artikel 13(1)(b) i Haagkonventionen, så därför är det svårt för stater att 

																																																								
131 Hale, Taking Flight – Domestic Violence and Child Abduction, s. 15. 
132 Schuz, The Hague Child Abduction Convention – A Critical Analysis, s. 270. 
133 Schuz, The Hague Child Abduction Convention – A Critical Analysis, s. 314. 
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ta full hänsyn till de skadliga effekterna av våld inom familjen när de samtidigt 

vill uppfylla sina konventionsåtaganden.  

 

Att det föreligger en allvarlig risk för att barnet skadas fysiskt eller psykiskt eller 

på annat sätt försätts i en situation som inte är godtagbar till följd av ett åter-

lämnande till hemviststaten är rent allmänt svårt att bevisa. Det finns flera 

argument för att besluta om återlämnande trots att en sådan risk föreligger. 

Domstolen kan besluta om ”undertakings” och säkerhetsåtgärder i hemviststaten 

och barnet behöver inte återvända till den misshandlande förälderns hem utan 

endast till samma stat. 

 

Om beslut om återlämnande vägrades i fler fall skulle konventionens syfte inte 

ha samma genomslagskraft som det har idag. Det är svårt att öppna upp för en 

mildare bedömning av vägransgrunden utan att undergräva syftet med att 

motverka olovliga bortföranden och att säkerställa ett snabbt återlämnande av 

barnet. Problemet med fall där våld inom familjen förekommer är att konven-

tionen inte är konstruerad för dem. När konventionen togs fram var upp-

fattningen att den bortförande föräldern i de flesta fall var fadern som inte stod 

för den största delen av barnets omvårdnad. Verkligheten har visat sig vara en 

annan då det ofta är mödrar som olovligen bortför sina barn för att undkomma 

våld i hemmet som den andra föräldern förövar. 

 

Det finns inte utrymme för nationell standard av barnets bästa i Haagförfaranden. 

Förarbetena till överflyttningslagen som införlivar Haagkonventionen i svensk 

rätt ger vid handen att man faktiskt trodde att det skulle finnas möjlighet att 

tillämpa principen om barnets bästa enligt svensk standard genom att använda 

vägransgrunden i artikel 13(1)(b). Som Haagkonventionen tillämpas är tvärtom 

barnets bästa att barnet ska återlämnas till hemviststaten.  

 

Sverige, som omfattas av Bryssel II-förordningen i och med EU-medlemskapet, 

har ännu ett krav att förhålla sig till vid tillämpningen av vägransgrunden i artikel 
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13(1)(b) i Haagkonventionen. Artikel 11.4 i Bryssel II-förordningen modifierar 

Haagkonventionen och syftar till att minimera antalet vägrade återlämnanden 

mellan EU-medlemsstater. Till följd av det kan i fall där det framstår som 

motiverat att vägra återlämnande ändå beslutas om att barnet ska återvända till 

hemviststaten om tillräckliga skyddsåtgärder finns där.  

 

Eftersom stater över hela världen är anslutna till Haagkonventionen är det en 

utmaning att få till en enhetlig tillämpning. De olika staterna har mycket olika 

syn på både barn, familj och våld i nära relationer. Som Hale påpekat kan det bli 

svårt att se någon stor effekt av den icke-bindande vägledningen när den antas 

inom Haagkonferensen. Utkastet till vägledningen uppmanar inte till någon 

mildare bedömning, utan betonar vikten av att vägransgrunderna är extra-

ordinära. Däremot kan vägledningen förhoppningsvis leda till en större 

medvetenhet om effekterna på barns hälsa till följd av våld inom familjen.  
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