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1 Inledning  

1.1 Ämne 

Vilken funktion kan medling fylla i situationer där ett barn olovligen har bortförts eller 

hålls kvar i en annan stat? De privaträttsliga aspekterna av olovligt bortförande av barn 

regleras sedan årtionden av den internationella privaträtten. Nytt är en ökad insikt om 

medlingens möjligheter i sammanhanget. Medling är en form av alternativ tvistlösning 

som går ut på att parterna, med hjälp av en medlare, gemensamt söker finna en lösning 

på tvisten som parterna kan acceptera. 

     Internationell privaträtt karakteriseras av gränsöverskridande rättsförhållanden. Det 

innebär att fler än en rättsordning aktualiseras och någon av dessa måste väljas.1 Genom 

att världen blir alltmer globaliserad ökar antalet internationella rättsförhållanden. Det blir 

vanligare med gränsöverskridande äktenskap och relationer, vilket även medför att antalet 

konflikter som rör barn till följd av sådana relationer ökar.2 En av de allvarligaste 

konsekvenserna av en konflikt mellan föräldrar i en internationell kontext är när en 

förälder olovligen bortför ett barn som föräldrarna har gemensam vårdnad om till ett annat 

land. Den i Haag den 25 oktober 1980 dagtecknade konventionen om de civila aspekterna 

på internationella bortföranden av barn3 är ett regelverk som länder kan ansluta sig till 

för att i ett mellanstatligt samarbete hantera fall av internationella bortföranden av barn. 

1980 års Haagkonvention har haft stort genomslag och har inte minst fungerat 

förebyggande.4  

     Samtliga medlemsstater i EU har ratificerat 1980 års Haagkonvention som gäller i de 

situationer där ett barn bortförs mellan medlemsstaterna. Haagkonventionen kompletteras 

emellertid av vissa bestämmelser i rådets förordning (EG) nr 2201/2003 av den 27 

november 2003 om domstols behörighet och om erkännande och verkställighet av domar 

i äktenskapsmål och om föräldraansvar samt upphävande av förordning (EG) nr 

1347/2000.5 Förordningen, som i det följande benämns 2003 års Bryssel II-förordning, 

har företräde framför bestämmelserna i Haagkonventionen i de frågor som regleras i 

                                                
1 Bogdan, Svensk internationell privat- och processrätt, s. 20. 
2 Zawid, Practical and Ethical Implications of Mediating International Child Abduction Cases: A New 
Frontier for Mediators, s. 4. 
3 Hädanefter i uppsatsen benämns konventionen ”1980 års Haagkonvention” eller ”Haagkonventionen”. 
4 Se Jänterä-Jareborg, Barnets bästa och Sveriges ansvar för överflyttning av olovligen bortförda barn,  
s. 412. 
5 Förordningen kallas ibland för ”Bryssel IIa-förordningen” eller ”Bryssel IIbis-förordningen”. I den här 
uppsatsen benämns förordningen ”2003 års Bryssel II-förordning”. 
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förordningen, när ett barn bortförs till eller hålls kvar i en annan medlemsstat.6 Den 25 

juni 2019 antogs en omarbetning av 2003 års Bryssel II-förordning, rådets förordning 

(EU) 2019/111 av den 25 juni 2019 om behörighet, erkännande och verkställighet av 

avgöranden i äktenskapsmål och mål om föräldraansvar, och om internationella 

bortföranden av barn (omarbetning). Ett syfte med den omarbetade förordningen, som i 

det följande benämns 2019 års Bryssel II-förordning, är att förbättra återförandeprocesser 

enligt 1980 års Haagkonvention och 2003 års Bryssel II-förordning, bland annat genom 

att underlätta för samarbete mellan medlemsstaterna.7  

     I internationella sammanhang har det blivit vanligare att medling betraktas som ett 

värdefullt alternativ för att hantera det ökade antalet fall av internationella bortföranden 

av barn.8 Inom EU kan detta bland annat anses återspeglas i att 2019 års Bryssel II-

förordning innehåller en ny, särskild bestämmelse om alternativ tvistlösning vid 

internationella bortföranden av barn. Bestämmelsen återfinns i förordningens artikel 25, 

och har lett fram till ämnet för denna uppsats. 

     Inledningsvis ska upplysas om att inom uttrycket internationella bortföranden av barn 

ryms i uppsatsen även internationella kvarhållanden av barn. Språkvalet görs för att 

undvika omständliga meningar och därmed underlätta för läsaren att ta till sig uppsatsen.  

 

1.2 Syfte 

Uppsatsens syfte är att undersöka förutsättningarna för ett framgångsrikt användande av 

medling vid internationella bortföranden av barn, särskilt från ett annat EU-land till 

Sverige. Ett viktigt syfte är att undersöka EU-rättens inställning till medling vid fall av 

barnbortföranden mellan medlemsstaterna, och särskilt innebörden av den nya artikeln 25 

i 2019 års Bryssel II-förordning. Medling är en form av alternativ tvistlösning. 

Förfarandet definieras enligt artikel 3 i Europaparlamentets och rådets direktiv 

2008/52/EG av den 21 maj 2008 om vissa aspekter på medling på privaträttens område 

(nedan medlingsdirektivet) som ett strukturerat förfarande genom vilket två eller flera 

parter i en tvist på egen hand frivilligt försöker nå en överenskommelse om lösning av 

tvisten med hjälp av en medlare. För att kunna besvara frågan huruvida medling är en 

framgångsrik metod för att hantera bortföranden av barn inom EU utreder uppsatsen 

                                                
6 Handledning för tillämpningen av Bryssel IIa-förordningen, s. 49. 
7 Recasting the Brussels IIa Regulation WORKSHOP on 8 November 2016, s. 7. 
8 Se Stalford, Crossing boundaries: reconciling law, culture and values in international  
 family mediation, s. 163. 
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medlingsförfarandets fördelar och utmaningar i dessa fall, med principen om barnets 

bästa i förgrunden. 

 

1.3 Avgränsningar 
Uppsatsen avgränsas genom att endast behandla medling vid internationella bortföranden 

av barn till Sverige från ett annat EU-land, och utelämnar således alla bortföranden som 

sker från Sverige eller mellan andra stater.9 Utanför uppsatsens ämne faller således de 

fall då ett internationellt bortförande sker till Sverige från en stat som inte är medlem i 

EU, även om den staten har tillträtt 1980 års Haagkonvention. Syftet med en sådan 

avgränsning är att uppsatsen fokuserar på handläggningen av internationella bortföranden 

av barn i Sverige, och särskilt med avseende på reglerna i 2019 års Bryssel II-förordning 

som kommer att ersätta reglerna i 2003 års Bryssel II-förordning. Då samtliga 

medlemsstater inom EU har ratificerat 1980 års Haagkonvention, som således alltjämt 

gäller mellan medlemsstaterna, beaktas även Haagkonventionen i uppsatsen.  

     Eftersom de aktuella EU-förordningarna kan vara svåra att skilja åt och då det hänvisas 

till dem återkommande i uppsatsen, finner jag det motiverat att förtydliga hur 

förordningarna benämns i uppsatsen. 2003 års Bryssel II-förordningen benämns 2003 års 

Bryssel II-förordning och den omarbetade versionen av 2003 års Bryssel II-förordning 

benämns 2019 års Bryssel II-förordning.10 Eftersom 2003 års Bryssel II-förordning har 

relevans i utvecklingen som lett fram till 2019 års Bryssel II-förordning, finner jag det 

motiverat att beakta båda förordningarna i uppsatsen. De aktuella förordningarna betonar 

vidare medling i olika hög grad och det finns således ett intresse av att jämföra 

förordningarnas föreskrifter i det avseendet. Uppsatsen avgränsas vidare till att endast 

behandla medling och inga andra former av alternativ tvistlösning. 

 

1.4 Metod och material 

Uppsatsen författas med rättsdogmatisk metod, vars uppgift är att beskriva och tolka 

gällande rätt.11 Rättsdogmatiken utvecklar också normativa ståndpunkter som rättfärdigar 

och kritiserar olika delar av gällande rätt.12 I uppsatsen är erkända svenska rättskällor som 

                                                
9 Notera att 2003 års Bryssel II-förordning inte är tillämplig i Danmark (se skäl 31 i preambeln till 2003 
års Bryssel II-förordning). Inte heller 2019 års Bryssel II-förordning är tillämplig i Danmark (se skäl 96 i 
preambeln till 2019 års Bryssel II-förordning).  
10 Den senare börjar tillämpas fr.o.m. den 1 augusti 2022. 
11 Olsen, Rättsvetenskapliga perspektiv, s. 111. 
12 Peczenik, Juridikens allmänna läror, s. 249–250. 
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lagstiftning, svenska förarbeten och doktrin värdefulla för att åskådliggöra rättsläget i 

Sverige. Svensk rättspraxis får ett förhållandevis litet utrymme i uppsatsen, med 

anledning av att medling är en alternativ tvistlösningsmetod som sker utanför domstol. 

Däremot bidrar Tekla Kristianssons år 2018 färdigställda examensarbete om 

internationella barnbortföranden vid svensk domstol13, med värdefull information om 

förekomsten av överenskommelser mellan parterna i en återförandeprocess vid svensk 

domstol. För att få viss ledning i hur ofta svensk domstol lämnar uppdrag om medling i 

återförandeprocesser vid domstolen, har jag kontaktat Ann-Sofie Bexell, rådman vid 

Stockholms tingsrätt. Min kontakt med henne utgör ett viktigt element i uppsatsens 

åskådliggörande av tingsrättens användning av medling vid ärenden som rör överflyttning 

av olovligt bortförda barn. Vad gäller medlingsinstitutet i sig finns mycket att hämta ur 

litteraturen. Jag har inte funnit att medling vid internationella bortföranden av barn har 

behandlats i någon större utsträckning i de svenska rättskällorna. Således baseras 

resonemangen därvid till stor del på artiklar i utländska källor och utländska studier. 

     Då uppsatsen har ett EU-rättsligt perspektiv används även den EU-rättsliga metoden i 

uppsatsen. Inom EU-rätten utgör fördragen de primära rättskällorna och det är dessa som 

fastslår principerna för samarbetet inom EU. Med fördragen som rättslig grund kan EU:s 

institutioner anta unionsakter, vilka utgör EU:s sekundärrätt. Bland dessa ingår bland 

annat direktiv och förordningar. EU-domstolen har det yttersta mandatet att tolka 

rättsakterna, och domstolens rättspraxis spelar en viktig roll vid medlemsstaternas 

tolkning och tillämpning av rättsakterna.14 Samtliga EU-rättsakter och lösningarna i dem 

ska motiveras, vilket görs i form av en preambel till den aktuella rättsakten.15 I preambeln 

återfinns numrerade skäl. Skälen i sig innehåller inga normativa bestämmelser, men de 

används ofta för att förtydliga enskilda föreskrifter eller för att leda tolkningen i en viss 

bestämd riktning. EU-domstolen citerar ibland skäl för att ge stöd för en viss tolkning. 

Det finns således anledning att i samband med varje artikel också studera de skäl som är 

kopplade till den. Man ska emellertid komma ihåg att skälen i sig inte är normativa.16 

     När det gäller uppsatsens behandling av medlingsdirektivet samt 2003 års Bryssel II-

förordning ligger, förutom själva rättsakterna och skälen till dessa, olika studier 

publicerade av EU-parlamentet och EU-kommissionen till grund för många redogörelser 

                                                
13 Kristiansson, Internationella barnbortföranden vid svensk domstol – En empirisk fallstudie, 2008–2017, 
Uppsala universitet, vårterminen 2018. 
14 Reichel, EU-rättslig metod, s. 111. 
15 Reichel, EU-rättslig metod, s. 125. 
16 Hellner, Sverige, EU och den internationella privaträtten, s. 394. 
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och resonemang i uppsatsen. Då 2019 års Bryssel II-förordning ännu inte börjat tillämpas 

finns det begränsat med tolkningsdata avseende bestämmelserna i förordningen. Jag har 

därför funnit anledning att kontakta Justitiedepartementet för att söka få ledning i 

tolkningen av de, för uppsatsen, relevanta bestämmelserna i 2019 års Bryssel II-

förordning. Därvid återkopplade Elisabeth Hovmöller, kansliråd på 

Justitiedepartementet, med ett antal upplysningar som hänvisas till i uppsatsen. Relevanta 

artiklar i 2019 års Bryssel II-förordning, liksom skäl 43 i förordningens preambel, 

analyseras vidare till stor del mot bakgrund av vad som i övrigt lyfts fram om medling i 

uppsatsen. 

     För tolkningen av 1980 års Haagkonvention används Pérez-Veras förklarande 

kommentarer av bestämmelserna i Haagkonventionen, utöver Haagkonventionens 

uttryckliga bestämmelser. I uppsatsen diskuteras bland annat den samhällsutveckling som 

skett sedan Haagkonventionen togs fram. I det sammanhanget hänvisas i viss utsträckning 

till rättspraxis från Europadomstolen. 

     Under tio veckor av uppsatsskrivandet praktiserade jag på Insulander Lindh 

Advokatbyrå i Stockholm, vars medarbetare har särskild kompetens och erfarenhet av 

familjemedling. Medarbetarna på advokatbyrån är även verksamma inom rättsområdet 

internationell privat- och processrätt. Praktiktiden på advokatbyrån var mycket värdefull 

för uppsatsen och inspirerade till det fortsatta uppsatsskrivandet.  

 

1.5 Disposition 

Närmast i uppsatsen följer kapitel två. Kapitlet inleds med en beskrivning av vad som 

karakteriserar ett medlingsförfarande i allmänhet, och särskilt vid fall av internationella 

bortföranden av barn. Därefter redogörs för två studier framtagna av den brittiska icke-

statliga (så kallad NGO17) medlingsorganisationen Reunite International Child Abduction 

Centre (nedan Reunite). Den ena studien utvärderar vilka konsekvenser som kan komma 

av internationella bortföranden av barn och den andra de långsiktiga konsekvenserna av 

medling vid fall av internationella bortföranden av barn. I kapitel två behandlas även 

medlingsdirektivets inflytande på gränsöverskridande barnbortföranden. Därefter följer 

kapitel tre, som diskuterar utrymmet för medling i 1980 års Haagkonvention. I kapitel tre 

behandlas även de riktlinjer för god praxis avseende medling som tagits fram av 

Haagkonferensen för internationell privaträtt, liksom domstolens möjlighet att lämna 

                                                
17 Förkortningen NGO står för non-governmental organisation. 
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uppdrag om medling enligt svensk rätt. Kapitel tre avslutas med en analys av den 

samhällsutveckling som skett sedan 1980 års Haagkonvention togs fram. Därefter följer 

kapitel fyra, i vilket inställningen till medling i 2003 års Bryssel II-förordning behandlas. 

I kapitlet diskuteras även de brister som identifierats avseende bestämmelserna om 

medling i förordningen. Kapitel fem behandlar 2019 års Bryssel II-förordning. Artikel 25 

i 2019 års Bryssel II-förordning, liksom skäl 43 i preambeln till förordningen, citeras 

ordagrant och analyseras i kapitlet. Det görs vidare vissa jämförelser med innehållet i 

2003 års Bryssel II-förordning. Till sist följer några avslutande reflektioner i kapitel sex. 

 

2 Medling och olovligt bortförande av barn  

2.1 Introduktion till 1980 års Haagkonvention  
Problemet med olovliga bortföranden av barn i internationella förhållanden, föranledde 

intresset av att få till stånd ett internationellt samarbete för att motverka dessa allvarliga 

konsekvenser av familjekonflikter med internationell koppling. Det resulterade i 1980 års 

Haagkonvention,18 som antogs enhälligt vid den fjortonde sessionen av Haagkonferensen 

för internationell privaträtt (nedan Haagkonferensen för IP).19 Haagkonferensen för IP är 

en global organisation med 83 medlemmar (82 stater och EU),20 vars syfte är att arbeta 

för en progressiv unifiering av regler inom internationell privaträtt.21  

     Sverige anslöt sig till 1980 års Haagkonvention år 1989 med motiveringen att den 

ökande rörligheten över gränserna medförde ett allt större behov av en internationell 

reglering på området.22 1980 års Haagkonvention införlivades med svensk rätt genom  

lag (1989:14) om erkännande och verkställighet av utländska vårdnadsavgöranden m.m. 

och om överflyttning av barn (nedan IVL), och är sedan dess det regelverk som i Sverige 

tillämpas vid olovliga bortföranden av barn till Sverige. Därutöver finns kompletterande 

bestämmelser i 2003 års Bryssel II-förordning. När 2019 års Bryssel II-förordning börjar 

tillämpas ersätter bestämmelserna i den förordningen bestämmelserna i  

2003 års Bryssel II-förordning.23 

                                                
18 Prop. 1988/98:8, s. 9 f. 
19 Se Pérez-Vera, Explanatory report on the 1980 Hague Child Abduction Convention, s. 426. 
20 Se Haagkonferensen för IP:s hemsida, https://www.hcch.net/en/about (hämtad den 24 januari 2020). 
21 Se artikel 1 i Haagkonferensen för IP:s stadgar, Statute of the Hague Conference on Private 
International Law. 
22 Prop. 1988/89:8, s. 13. 
23 Relevanta bestämmelser, inom ramen för uppsatsen, i 2003 års Bryssel II-förordning och i 2019 års 
Bryssel II-förordning diskuteras i kapitel 4 respektive kapitel 5. 
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I 11 § 1 st. IVL regleras Haagkonventionens grundläggande syfte i Sverige. Det är att ett 

barn som olovligen har förts till Sverige, på ansökan ska överflyttas till den från vilken 

barnet undanhålls, om barnet omedelbart före bortförandet hade hemvist i en stat som 

tillträtt Haagkonventionen.24 Enligt 11 § 2 st. IVL anses ett bortförande vara olovligt om 

det strider mot rätten att ta vård om barnet, vilket tillkommer vårdnadshavaren eller någon 

annan i den stat där barnet hade hemvist omedelbart före bortförandet.25 Paragrafen är 

också tillämplig vid gemensam vårdnad om barnet när den ena föräldern utan den andres 

samtycke för bort barnet ur hemviststaten.26 För att bedöma huruvida ett barnbortförande 

är olovligt har det alltså betydelse vem eller vilka som var barnets vårdnadshavare vid 

tiden för bortförandet, vilket bestäms efter vad som gällde i den stat där barnet hade sitt 

hemvist när bortförandet ägde rum.27 Någon prövning av frågan vem som ska ha 

vårdnaden om barnet ska inte göras av domstolen i tillflyktsstaten vid prövning av en 

ansökan om återlämnande. En sådan fråga avses i stället bli prövad i barnets hemviststat.28  

     Det finns visst utrymme för domstolen i tillflyktsstaten att vägra en överflyttning av 

barnet till hemviststaten, i enlighet med vägransgrunderna i 12 § IVL.29 Dessa 

vägransgrunder behandlas utförligare i avsnitt 3.2. Det kan dock upplysas om redan nu 

att vägransgrunderna ska tillämpas restriktivt för att undvika att Haagkonventionen 

förlorar sitt syfte.30 

     Enligt 15 § 2 st. IVL ska ett ärende om överflyttning av barn enligt 11 § handläggas 

skyndsamt.31 Den prövning som sker i ett ärende om överflyttning är således 

huvudsakligen en summarisk prövning av om förutsättningarna för överflyttning av barn 

är uppfyllda och, i sådana fall, vilka medel för verkställighet som ska användas. 

Förfarandet är övervägande formellt till sin karaktär och det finns endast ett begränsat 

utrymme för materiella prövningar. När domstolen har kommit fram till att det rör sig om 

ett olovligt bortförande, föreligger en stark presumtion till stöd för att barnet ska 

överflyttas.32 I 16 § IVL finns det en möjlighet för domstolen att, innan beslut fattas om 

överflyttning efter ett olovligt bortförande, lämna uppdrag åt en ledamot eller suppleant i 

socialnämnden eller en tjänsteman inom socialnämnden, att verka för att den som har 

                                                
24 Paragrafen motsvarar Haagkonventionens artikel 12(1). 
25 Se motsvarande bestämmelse i Haagkonventionens artikel 3(a). 
26 Prop. 1988/89:8, s. 40.  
27 Prop. 1988/89:8, s. 40. 
28 Pérez-Vera, Explanatory report on the 1980 Hague Child Abduction Convention, s. 430. 
29 Se motsvarande bestämmelser i Haagkonventionens artiklar 12(2), 13(1)(b), 13(2) och 20. 
30 Pérez-Vera, Explanatory report on the 1980 Hague Child Abduction Convention, s. 434. 
31 Se motsvarande bestämmelse i Haagkonventionens artikel 2. 
32 Ds 2003:5, s. 88.  
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hand om barnet frivilligt ska fullgöra vad som åligger honom eller henne. Ett sådant 

uppdrag får även lämnas åt någon annan lämplig person. Uppdraget får endast lämnas om 

det kan antas att detta kommer att leda till att barnet överlämnas utan att ärendets 

behandling onödigt fördröjs.33 Denna möjlighet utgör en central del av uppsatsen och 

diskuteras utförligare i avsnitt 3.3.3. 

     Haagkonventionens övergripande syfte är att så snabbt som möjligt återställa 

situationen som förelåg före bortförandet när ett barn olovligen har bortförts från en 

fördragsslutande stat till en annan sådan stat, genom att barnet snabbt ska återföras till 

hemviststaten såvida inte någon vägransgrund kan tillämpas.34 På detta sätt avser 

Haagkonventionen att skydda barn från att plötsligt bli uppryckta från sin invanda miljö 

där de har haft en social och känslomässig förankring.35 Domstolsprocessen i ärenden om 

överflyttning av barn kännetecknas således av en skyndsam handläggning med en ofta 

förutsebar utgång, vilket i många avseenden skiljer sig från vad som kännetecknar ett 

medlingsförfarande. 

 

2.2 Medling vid internationella bortföranden av barn 

2.2.1 Medlingsförfarandet i allmänhet 

Medling bygger på tanken att medverkan av en tredje part kan ge bättre förutsättningar 

att lösa en konflikt än vad parterna kan åstadkomma på egen hand. Förfarandet kan enkelt 

beskrivas som en organiserad förhandling där en eller flera medlare försöker få parterna 

att komma fram till en gemensam överenskommelse. En fördel med förfarandet är att det 

ger ökad möjlighet för parter med konkurrerande intressen att bryta ett konfronterande 

handlingsmönster och i stället gemensamt söka efter en lösning som båda parterna kan 

godta.36 Medling utmärkes vidare av att det är frivilligt för parterna att delta i medlingen. 

Medlaren ska inte påtvinga parterna några beslut och ska inte döma mellan dem, utan 

hjälpa parterna att själva vara aktiva i att söka efter en lösning på konflikten. 

Medlingsförfarandet bygger därför i hög grad på parternas frivilliga medverkan, vilket 

förutsätter att de har förtroende för medlaren och i viss mån även för varandra.37 

Inställningen att medlaren inte ska döma mellan parterna bottnar i uppfattningen att 

                                                
33 16 § IVL kan bland annat anses införliva Haagkonventionens artiklar 7(2)(c) och 10.  
34 Pérez-Vera, Explanatory report on the 1980 Hague Child Abduction Convention, s. 429. 
35 Prop. 1988/89:8, s. 41. 
36 Norman & Öhman, Medling och andra former av konflikthantering, s. 77. 
37 SOU 2007:26, s. 116. 



 9 

parterna själva ska ta ansvaret för att lösa konflikten, även om det råder olika 

uppfattningar huruvida medlaren har en skyldighet att se till att en överenskommelse blir 

någorlunda rättvis. De flesta medlare torde åtminstone se till att en uppgörelse inte strider 

mot vad som kan anses vara etiskt godtagbart.38  

     Medlaren ska som utgångspunkt vara opartisk.39 Beroende på uppdraget och tvistens 

karaktär kan medlaren inta en mer eller mindre aktiv roll för att hjälpa parterna att nå en 

överenskommelse.40 Att tvisten i någon mån flyttas över från parterna till medlaren kan 

ha en lugnande effekt på parternas känslor, vilket kan leda till ökad förståelse för den 

egna rollen i konflikten. Parternas delaktighet i medlingen samt medlarens möjlighet att 

se, lyssna på och bekräfta parterna, kan antas tillfredsställa allmänmänskliga behov och 

kan därmed ofta ha en läkande effekt på konflikter.41 Ett medlingsförfarande kan därför 

vara särskilt effektivt när en tvist kompliceras av starka känslor hos parterna.42  

     Som inledningsvis upplysts om har det i internationella sammanhang blivit allt 

vanligare att medling betraktas som ett värdefullt alternativ för att hantera internationella 

bortföranden av barn. Medlingsförfarandet och dess fördelar kan förväntas ha positiva 

effekter vid tvister av detta slag, som är känslomässigt svåra för samtliga inblandade.  

 

2.2.2 Utländska röster om medling vid internationella barnbortföranden 

2.2.2.1 Kulturens betydelse43 

Kännetecknande för fall av internationella bortföranden av barn är att föräldrarna ofta 

representerar olika kulturer. I början av ett förhållande eller äktenskap kan det finnas en 

tendens att parterna idealiserar olikheterna som ett berikande av relationen, trots att de 

kulturella skillnaderna kan vara svåra. Kanske kan en sådan tendens bero på att det finns 

ett behov av att försvara relationen om personer i parternas närhet motsätter sig den. I takt 

med att den gränsöverskridande relationen fortskrider och utvecklas, kan de olikheter som 

i början av relationen sågs som en tillgång komma att bli problematiska. Kulturella 

förväntningar kan medvetet eller omedvetet exempelvis påverka attityder om könsroller, 

synen på auktoritet i familjen och hur barnen ska uppfostras. Vad en förälder i en relation 

                                                
38 Lindell, Alternativ tvistlösning – särskilt medling och skiljeförfarande, s. 75. 
39 Lindell, Alternativ tvistlösning – särskilt medling och skiljeförfarande, s. 70–71. 
40 SOU 2007:26, s. 66.  
41 Norman & Öhman, Medling och andra former av konflikthantering, s. 78. 
42 Norman & Öhman, Medling och andra former av konflikthantering, s. 83. 
43 Kulturella band har uppfattats vara viktiga av parterna i en gränsöverskridande tvist inom EU som rör 
barn, se mål nr. C-512/17 från EU-domstolen. 



 10 

uppfattar som ett omoraliskt och klandervärt beteende gentemot en partner eller ett barn, 

kanske inte upplevs på samma sätt av föräldern med bakgrund i en annan kultur.44  

     Det kan vidare uppstå svårigheter med att assimileras i en ny kultur. En person i en ny 

kultur kan till följd av svårigheter att anpassa sig på ett framgångsrikt sätt vara benägen 

att utveckla stress eller depression som påfrestar familjen. Till slut kan det kanske 

upplevas som att det inte finns något meningsfullt kvar i det nya landet, vilket kan leda 

till att en flykt med barnet till förälderns ursprungliga land framstår som rationell. Risken 

för ett bortförande ökar om föräldern dessutom saknar ekonomiska medel att klara av en 

domstolstvist.45  

     För att nå in till kärnan av en situation som resulterat i ett internationellt bortförande 

av barn krävs att parterna får hjälp med att tränga djupt in i de farhågor som parterna bär 

på och att de får hjälp med att reda ut missförstånd. Medlingsförfarandet har ansetts vara 

ett bra forum för att hjälpa parterna med detta.46 En medlare med rätt kompetens kan 

beakta de kulturella olikheterna och bör ha kunskap om hur dessa kan överbryggas. 

Exempelvis behöver medlaren vara medveten om parternas eventuella olika uttryck för 

känslor. I vissa kulturer uttrycks inte känslor öppet och direkt, medan det i andra kulturer 

är nödvändigt med öppna känslor för att komma vidare till konkreta lösningar.47 Om de 

kulturella motsättningarna hanteras på ett konstruktivt sätt, med hjälp av en medlare, är 

det möjligt att parterna når större förståelse för varandras kulturella identitet och kan 

acceptera denna. På så sätt kan också kulturella missförstånd undvikas.48 Att nå acceptans 

för kulturella olikheter hos parterna kan öka kompromissviljan i frågor som tidigare varit 

svårlösta. 

 

2.2.2.2 Känslor av isolering 

En medling kan även vara framgångsrik i de fall då den bortförande föräldern olovligen 

för med sig barnet till sitt ursprungliga land, på grund av isolering i barnets hemviststat. 

Känslor av isolering kan hänga ihop med svårigheterna att etablera sig i en ny kultur men 

kan också härstamma från brist på stöd från familjen eller allmän hemlängtan.49 I sådana 

här fall vill den bortförande föräldern inte nödvändigtvis permanent flytta med barnet 

                                                
44 Se Skoler, A Psychological Critique of International Child Custody and Abduction Law, s 573–574. 
45 Se Skoler, A Psychological Critique of International Child Custody and Abduction Law, s. 575. 
46 Se González Martín, International Parental Child Abduction and Mediation, s. 387. 
47 Se González Martín, International Parental Child Abduction and Mediation, s. 388.  
48 Se González Martín, International Parental Child Abduction and Mediation, s. 393.  
49 Se Zawid, Practical and Ethical Implications of Mediating International Child Abduction Cases: A New 
Frontier for Mediators, s. 25. 
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eller beröva det från kontakt med den kvarlämnade föräldern, utan spendera tid med sina 

släktingar i ursprungslandet.50 En medlare kan då hjälpa föräldrarna att komma överens 

om hur detta behov ska kunna tillgodoses. Parterna kan exempelvis få hjälp med att ta 

fram en plan för att besöka släktingar utomlands. Under fördelaktiga villkor och 

omständigheter kan den bortförande föräldern vara villig att frivilligt återföra barnet till 

hemviststaten.51 Om en bortförande förälders känslor av isolering i barnets hemviststat 

inte beaktas i en återförandeprocess, går det inte att utesluta att föräldern efter att barnet 

återförts till den kvarlämnade föräldern i hemviststaten på nytt bortför barnet därifrån. En 

medling kan därför vara värdefull även efter en eventuell återförandeprocess i domstol, 

genom att föräldrarna får hjälp med att arbeta fram en varaktig lösning som är förankrad 

i vardera förälders liv.52 Medlingsförfarandet kan därmed även underlätta för fungerande 

och varaktiga relationer mellan parterna.53 

 

2.2.2.3 Iakttagandet av barnets bästa 

När ett barn är utsatt för ett olovligt bortförande innebär det ett abrupt och ett potentiellt 

definitivt avbrott i barnets invanda miljö. Barnet rycks bort från skolan, sitt hem, sina 

fritidsintressen, släktingar och vänner, eventuella husdjur samt, viktigast av allt, den 

kvarlämnade föräldern. Det är inte svårt att förstå att en sådan situation kan inverka 

negativt på barnets psykiska mående. Barnet kan exempelvis reagera med stor rädsla för 

att bli avvisad eller övergiven och kan ha svårt att lita på sina föräldrar, eller på människor 

i allmänhet. En medlare kan belysa dessa risker och framhäva barnets behov av en nära 

kontakt med båda föräldrarna.54 Enligt artikel 10(2) i FN:s barnkonvention har ett barn 

vars föräldrar är bosatta i olika stater rätt, utom i undantagsfall, att regelbundet 

upprätthålla ett personligt förhållande till och direkta kontakter med båda föräldrarna. 

     Medlaren kan även påtala risken för att också den bortförande förälderns hälsa ofta 

påverkas av ett bortförande, genom risken för att känna stress och ångest inför den 

juridiska processen, vilket kan förvärras ytterligare av att barnet förlorar tillit till 

föräldern.55 Medlingens icke-fientliga natur bidrar till att risken för trauma hos både 

                                                
50 Se Zawid, Practical and Ethical Implications of Mediating International Child Abduction Cases: A New 
Frontier for Mediators, s. 25–26. 
51 Se Zawid, Practical and Ethical Implications of Mediating International Child Abduction Cases: A New 
Frontier for Mediators, s. 25–26. 
52 ISS, Resolving Family Conflicts – A Guide to International Family Mediation, s. 76. 
53 Se González Martín, International Parental Child Abduction and Mediation, s. 410 ff. 
54 ISS, Resolving Family Conflicts – A Guide to International Family Mediation, s. 68. 
55 ISS, Resolving Family Conflicts – A Guide to International Family Mediation, s. 70. 
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barnet och föräldrarna minskar.56 Medlingsförfarandet kan således ha flera fördelar när 

det gäller att konstruktivt hantera internationella barnbortföranden. Förfarandet är 

emellertid inte utan utmaningar, vilket diskuteras i det följande.  

   

2.2.3 Utmaningar med ett medlingsförfarande  

Nackdelarna med ett medlingsförfarande har att göra med att medlingen kan 

misslyckas.57 Eftersom det till stor del är upp till parterna, med medlarens hjälp, huruvida 

en överenskommelse nås eller inte vid en medling går det inte på förhand att veta att 

medlingen kommer att leda till att den rättsliga tvisten regleras genom en 

överenskommelse mellan parterna.  

     Om medlingen misslyckas har det inneburit att handläggningen av tvisten i domstol 

har försenats och att kostnaderna har ökat.58 Med tanke på vikten av att ärenden som rör 

överflyttning av olovligen bortförda barn ska handläggas skyndsamt, är en fördröjning av 

handläggningen något som särskilt bör undvikas i dessa fall, även om det också får anses 

gälla för tvister överlag. 

      På grund av bristen av förutsebarhet i medlingsförfarandet finns det situationer då 

medling inte bör användas. Så kan exempelvis vara fallet då det kan misstänkas att någon 

av parterna avser att använda medlingen för att eskalera konflikten, eller då parterna är 

för upprörda för att kommunicera med varandra på ett meningsfullt sätt.59 Faktorer hos 

någon av parterna som alkoholism, drogmissbruk, fysisk eller mental nedsatt förmåga 

eller våld i hemmet kan påverka förmågan att fungera väl i medlingen.60 I en studie61 om 

medling vid internationella bortföranden av barn, framtagen år 2006 av den brittiska icke-

statliga organisationen Reunite, konstaterades att anklagelser om våld i hemmet inte 

uteslutande för med sig att medling bör undvikas eller att möjligheterna att nå 

överenskommelser påverkas negativt. Det ansågs emellertid vara av vikt att det 

genomförs riskbedömningar inför varje enskilt fall och att lämpliga åtgärder genomförs i 

syfte att säkerställa att föräldrarna känner sig trygga under medlingen.62  

                                                
56 Se Stalford, Crossing boundaries: reconciling law, culture and values in international  
family mediation, s. 163. 
57 SOU 2007:26, s. 109. 
58 SOU 2007:26, s. 109. 
59 Norman & Öhman, Medling och andra former av konflikthantering, s. 84. 
60 Se Zawid, Practical and Ethical Implications of Mediating International Child Abduction Cases: A New 
Frontier for Mediators, s. 42. 
61 Mediation In International Parental Child Abduction – The Reunite Mediation Pilot Scheme, 2006. 
62 Mediation In International Parental Child Abduction – The Reunite Mediation Pilot Scheme, 2006,  
s. 53. 
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En annan utmaning när det gäller medling vid internationella bortföranden av barn är 

vikten av att säkerställa medlarens kompetens. När anklagelser om våld i hemmet 

förekommer ska medlaren kunna säkerställa att offret får möjlighet att uttrycka sina egna 

behov och intressen, samt att en överenskommelse inte ingås förhastat. I dessa fall ska 

medlaren också ha särskild kunskap när det gäller att kunna känna igen och hantera subtila 

signaler från förövaren som kan vara obehagliga för offret, vilket är vanligt 

förekommande i våldsamma relationer.63 En medlare i fall av internationella bortföranden 

av barn behöver också ha rätt kompetens när det gäller parternas olika kulturella, sociala 

och ekonomiska miljöer. Sådana kvaliteter behövs för att göra parterna motiverade att 

delta i medlingen och när det gäller att få parterna att visa hänsyn för varandras olika 

perspektiv.64 

 

2.3 Medlingsorganisationen Reunite 

2.3.1 En intressant aktör  

Reunite är internationellt välkänd för att ha både erfarenhet och expertis när det gäller att 

tillhandahålla medling vid gränsöverskridande bortföranden av barn.65 I studien från år 

2006 var syftet bland annat att etablera ett fungerande medlingsförfarande inom ramen 

för de rättsliga principerna i 1980 års Haagkonvention.66 Studien baserades på resultatet 

av medling med föräldrar involverade i ett internationellt barnbortförande i deras närvaro 

antingen fysiskt eller på avstånd via telefon.67 Båda tillvägagångssätten resulterade i en 

relativt hög andel framgångsrika utgångar. I 21 av 28 fall blev utgången av medlingen en 

överenskommelse i samförstånd.68 I det följande redogörs mer ingående för två andra 

intressanta studier av Reunite.  

                                                
63 Se Zawid, Practical and Ethical Implications of Mediating International Child Abduction Cases: A New 
Frontier for Mediators, s. 45. 
64 Se Stalford, Crossing boundaries: reconciling law, culture and values in international  
family mediation, s. 162. 
65 Se Thorpe, Mediation to Resolve Child Abduction Issues for Hague and Non-Hague Convention 
Countries, s. 577. 
66 Mediation In International Parental Child Abduction – The Reunite Mediation Pilot Scheme, 2006, s. 6. 
67 Mediation In International Parental Child Abduction – The Reunite Mediation Pilot Scheme, 2006,  
s. 51. 
68 Mediation In International Parental Child Abduction – The Reunite Mediation Pilot Scheme, 2006,  
s. 14. 
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2.3.2 Studien om konsekvenser av internationella bortföranden av barn69 

Reunite publicerade ytterligare en studie år 2006 som bygger på intervjuer med föräldrar 

och barn som varit involverade i gränsöverskridande bortföranden av barn. I studien 

redovisas de konsekvenser av bortförandet som intervjuobjekten vittnat om. En intressant 

aspekt av studien är att den låter de involverade barnen få berätta om sina erfarenheter av 

bortförandet i frånvaron av båda sina föräldrar. Detta var studien först i Europa med att 

göra.70 Tio barn intervjuades i studien, varav sex pojkar och fyra flickor. Alla barn utom 

ett bortfördes tillsammans med sina syskon för, vid intervjutillfället, över fem år sedan. 

Tiden som barnen spenderat borta från hemviststaten varierade från sex veckor till 14 

månader och i ett fall återfördes barnet aldrig till hemviststaten.71 Närmast i detta avsnitt 

redogörs för några av de konsekvenser som barnen i studien vittnade om, och därefter 

beskrivs några av de följder av bortförandet som framkom i föräldrarnas berättelser. Sist 

i avsnittet belyses vissa gemensamma konsekvenser hos både barnen och föräldrarna. 

     För de flesta av barnen hade själva bortförandet presenterats som en semester, vilket 

innebar att det var först när barnet/barnen insåg att så inte var fallet som de upplevde 

bortförandet som ett svek. Detta, kombinerat med en oro för den kvarlämnade föräldern, 

hade långvariga, negativa konsekvenser för samtliga barn. Även de barn som inte 

uppfattade sig ha blivit bortförda kände sig arga och förvirrade över domstolstvisten och 

osäkerheten inför den egna och familjens levnadssituation. Alla barn uttryckte tydligt att 

de inte tyckte om att befinna sig mitt i föräldrarnas konflikt och att de inte ville höra 

någon förälder tala illa om den andra föräldern, eller känna behov av att försvara den 

andra föräldern. Några barn berättade om sin oro för den förälder som de uppfattade hade 

det svårast.72 För ett barn var inte flytten mellan olika länder den största stressfaktorn utan 

separationen från sina syskon, vilket fortsatt var den största påfrestningen för honom.73 

Ett annat barns berättelse belyste perspektivet att ett återförande till hemviststaten i sig 

självt sällan löser de problem som barn själva upplever.74 Vidare var det tydligt att barnen 

önskade vara involverade i processen och få veta vad som pågick. Att barn sysselsätter 

sig med olika aktiviteter tenderar för de vuxna att framstå som att barnen inte är medvetna 

om situationen, fastän det i själva verket kan vara ett barns strategi för att stå ut med 

                                                
69 International Child Abduction – The Effects. Studien påbörjades av Reunites forskningsavdelning och 
leddes av Marilyn Freeman, se s. 1 not 1 i studien. 
70 International Child Abduction – The Effects, s. 2–3. 
71 International Child Abduction – The Effects, s. 55. 
72 International Child Abduction – The Effects, s. 60. 
73 International Child Abduction – The Effects, s. 61. 
74 International Child Abduction – The Effects, s. 61. 
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situationen.75 Det som orsakade den största stressen hos barnen var osäkerheten, 

otryggheten och konflikten mellan föräldrarna.76 Samtliga barn som intervjuades 

uttryckte en önskan om att deras föräldrar skulle bli tillsammans igen.77  

     Med beaktan av de kvarlämnade föräldrarnas situationer är en intressant aspekt att 

många av dessa inte upplevde att det gick att lägga händelsen bakom sig efter 

återförandet. För dessa föräldrar uppstod i stället en ny påfrestande tillvaro efter 

återförandet, med en ofta konstant rädsla för att ett nytt bortförande skulle äga rum och 

en oro över den i så fall ekonomiska konsekvensen av en ytterligare återförandeprocess.78 

Både bortförande och kvarlämnade föräldrar beskrev känslomässigt svåra konsekvenser 

av inneboende ilska och brist på tillit, särskilt gentemot den andra föräldern. Flera av 

föräldrarna talade om ett motstånd till att ingå nya relationer på grund av bristen på tillit 

och rädslan för att en likadan situation skulle kunna inträffa igen om de skulle få fler barn 

i den nya relationen. Känslan av skuld för att ha låtit barnet/barnen uppleva den 

traumatiska händelsen hade ofta lett till depression hos båda föräldrarna.79 Vissa 

kvarlämnade föräldrar funderade på om det, i stället för att ha initierat en 

återförandeprocess, hade varit bättre att flytta till den stat som barnet/barnen bortfördes 

för att kunna ha en god kontakt med barnet/barnen där. Återförandeprocessen innebar 

sådana påfrestningar på de involverade, inklusive allvarliga ekonomiska konsekvenser 

såsom förlorat arbete, att det inte längre var möjligt att ha en god relation med den andra 

föräldern vilket hade orsakat stor press på barnet/barnen.80  

     Hos både föräldrar och barn var ett återkommande mönster att erfarenheten av 

bortförandet medfört svårigheter att lita på människor. Värdet av att säkerställa kontakt 

mellan barnet/barnen och familjemedlemmarna efter bortförandet föreföll vara högt. När 

fortsatt kontakt inte hade underlättats eller uppmuntrats medförde det mycket svåra 

konsekvenser för samtliga inblandade.81  

                                                
75 International Child Abduction – The Effects, s. 61. 
76 International Child Abduction – The Effects, s. 62. 
77 International Child Abduction – The Effects, s. 59. 
78 International Child Abduction – The Effects, s. 30. 
79 International Child Abduction – The Effects, s. 32. 
80 International Child Abduction – The Effects, s. 41. 
81 International Child Abduction – The Effects, s. 64. 
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2.3.3 Studien om de långsiktiga konsekvenserna av medling vid internationella 

bortföranden av barn82 

I ytterligare en studie av Reunite från år 2012 utvärderades de långsiktiga effekterna av 

medling vid fall av internationella bortföranden av barn, och de överenskommelser som 

nåtts inom sådan medling.83 Studien genomfördes med hjälp av telefonintervjuer med 

föräldrar som deltagit i medling hos Reunite mellan januari år 2003 och december år 

2009. 52 personer (42 %) av de som kontaktades deltog och det är intervjuerna med dem 

som ligger till grund för studierapporten.84 Närmast i avsnittet redogörs för några av de 

konsekvenser som rapporterades efter lyckade medlingar och därefter några av de följder 

som kom av misslyckade medlingar. 

     I de fall då en medling hade lyckats fanns inget mönster av fortsatta 

domstolsprocesser. När en medling lyckats var det generella mönstret att båda föräldrarna 

lyckades upprätthålla goda relationer med barnet/barnen. Även föräldrarnas inbördes 

relation var efter en lyckad medling mindre känslostyrd och mer saklig, vilket bidrog till 

en i högre grad fungerande kommunikation. Det innebar emellertid inte att parterna 

upplevde att det inte längre fanns en konflikt,85 men medlingen fungerade generellt sett 

som en vändpunkt till det bättre.86  

     När medlingen misslyckats kunde det visas att det förekom fortsatta 

domstolsprocesser efter medlingen.87 I misslyckade medlingar rapporterades en 

försämring av relationen mellan föräldrarna och barnet/barnen. Den underliggande 

bristen på tillit mellan föräldrarna gick ofta ut över barnet, och när det fanns djupgående 

skillnader i föräldrastil och andra motsättningar blev konflikten mellan föräldrarna ofta 

värre efter medlingen. Det medförde att utsikterna att gemensamt lösa situationen 

försämrades. I efterhand kunde det enligt studien konstateras att vissa av konflikterna i 

de misslyckade medlingarna inte varit lämpliga för medling, och därför borde ha filtrerats 

                                                
82 An Evaluation of the Long-term Effectiveness of Mediation in Cases of International Parental Child 
Abduction. Studien togs fram i ett samarbete mellan Reunite och De Montfort University i Leicester, 
Storbritannien, under ledning av ett forskarlag, se s. 4 i studien.  
83 An Evaluation of the Long-term Effectiveness of Mediation in Cases of International Parental Child 
Abduction, s. 13. 
84 An Evaluation of the Long-term Effectiveness of Mediation in Cases of International Parental Child 
Abduction s. 21. 
85 An Evaluation of the Long-term Effectiveness of Mediation in Cases of International Parental Child 
Abduction, s. 9. 
86 An Evaluation of the Long-term Effectiveness of Mediation in Cases of International Parental Child 
Abduction, s. 10. 
87 An Evaluation of the Long-term Effectiveness of Mediation in Cases of International Parental Child 
Abduction s. 9. 
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bort.88 När medlingar misslyckats kunde det påvisas att endera eller båda parterna haft en 

kompromisslös attityd till medlingen och det fanns belägg för att parterna känt 

påtryckningar att medla.89 

 

2.3.4 Kommentarer 

Barnens önskan om att deras föräldrar blir tillsammans igen enligt Reunitestudien från år 

2006 är behjärtansvärd. Även om det förmodligen är otänkbart att så sker efter att den 

ena föräldern bortfört barnet från den andra föräldern till ett annat land, står en sådan 

önskan hos ett barn i markant kontrast till den infekterade konflikten mellan föräldrarna.  

Insikten om detta skulle kunna motivera föräldrarna till att samarbeta. Med hjälp av en 

medlare, som kan beakta alla aspekter av konflikten och verka för att återupprätta ett visst 

förtroende mellan parterna, skulle chanserna för att barnets åsikter och känslor värdesätts 

av föräldrarna kunna öka. Samtidigt finns risken för att medlingen inte faller väl ut. 

Studien från år 2012 bekräftar att de nackdelar som finns med medling har att göra med 

att en medling inte alltid lyckas, till förfång för barnet. För att undvika ytterligare 

påfrestningar för barnet/barnen som ett resultat av en misslyckad medling är det tydligt 

att det måste göras en noggrann bedömning av om en medling är lämplig i det enskilda 

fallet. Om det finns goda anledningar att anta att en medling kan lyckas, framstår 

förfarandet som ett lämpligt sätt att hantera fall av internationella bortföranden av barn. 

Det generella mönstret i studien från år 2012, var att båda föräldrarna efter en lyckad 

medling lyckades upprätthålla goda relationer med barnet/barnen. Ett sådant resultat är 

eftersträvansvärt, då fortsatt kontakt efter bortförandet mellan barnet/barnen och 

familjemedlemmarna var ett behov som barnen i studien från år 2006 gav uttryck för. 

 

2.4 Medlingens ställning inom EU 

2.4.1 Medlingsdirektivet och dess genomslag 

Alternativ tvistlösning och medling har under de senaste åren fått allt större 

uppmärksamhet inom EU. Som en konsekvens av detta antogs medlingsdirektivet år 2008 

vilket syftar till att främja medling samt att säkerställa ett väl avvägt samspel mellan 

medling och domstolsförfaranden. Direktivet är avsett att i första hand tillämpas på 

                                                
88 An Evaluation of the Long-term Effectiveness of Mediation in Cases of International Parental Child 
Abduction, s. 10. 
89 An Evaluation of the Long-term Effectiveness of Mediation in Cases of International Parental Child 
Abduction, s. 9. 
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gränsöverskridande tvister på privaträttens område med undantag för sådana rättigheter 

och skyldigheter som parterna inte förfogar över enligt relevant tillämplig lagstiftning.90 

Alternativ tvistlösning betraktas som en viktig del av försöket att tillhandahålla rättvisa 

och effektiva tvistlösningsmekanismer på EU-nivå. Medlingsdirektivet bidrar till en 

sådan utveckling inom unionen genom att fastställa vissa miniminormer för medlingens 

innebörd och kvalitet.91  

     Under implementeringen av medlingsdirektivet uppmuntrades medlemsstaterna att 

särskilt överväga problemet med internationella bortföranden av barn.92 

Medlingsdirektivet anses emellertid ha haft ett litet, om ens något, inflytande på 

internationella bortföranden av barn och europeiska familjeprocesser överlag.93 Redan tre 

år efter antagandet av direktivet konstaterades att inflytandet varit mycket begränsat inom 

EU,94 trots att metoden ansetts vara både kostnads- och tidseffektiv.95 Det har därför talats 

om att det råder något av en ”medlingsparadox” inom EU. Om ökad användning av 

medling väsentligt besparar parterna (liksom domstolsväsendet och skattebetalarna) både 

tid och kostnader, varför erfar då medlemsstaterna sådana låga nivåer av medling? 

Medlingsdirektivets syfte att nå ett väl avvägt samspel mellan medling och 

domstolsförfaranden verkar ha varit svårare att uppnå inom EU än vad som förutspåddes.  

Det kan förklaras av att användningen av medling påverkas av ytterligare faktorer än tids- 

och kostnadsaspekter. För att göra medlingen mer attraktiv från partsperspektiv behöver 

förfarandet vara bekant och allmänt erkänt för parterna, samt kunna säkerställa kraven på 

kvalitet och professionalitet. Hur själva reglerna om medling är utformade har vidare 

betydelse för parternas vilja att delta i medling. Effektivitetsfaktorer som tids- och 

kostnadsaspekter är viktiga att ta hänsyn till när det gäller att rättfärdiga medling som en 

lämplig tvistlösningsmetod, men det verkar krävas ytterligare ansträngningar för att 

förfarandet ska få praktiskt genomslag i medlemsstaterna.96   

                                                
90 Se medlingsdirektivets artiklar 1(1) och 1(2). Direktivet är inte bindande för eller tillämpligt i Danmark 
(se skäl 30 till direktivet). 
91 Rättsligt samarbete på privaträttens område i Europeiska unionen – En handbok för rättstillämpare,  
s. 99. 
92 Conclusions of the ministerial seminar on 14th of October 2010 concerning international family 
mediation in cases of international child abduction, s. 6. 
93 Se Thorpe, Mediation to Resolve Child Abduction Issues for Hague and Non-Hague Convention 
Countries, s. 579. 
94 A Ten-Year-Long ”EU Mediation Paradox” – When an EU Directive Needs To Be More …Directive, 
s. 2. 
95 Se skäl 6 i preambeln till medlingsdirektivet. 
96 A Ten-Year-Long ”EU Mediation Paradox” – When an EU Directive Needs To Be More …Directive, 
s. 3. 
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2.4.2 Medlingslagen 

Sverige genomförde medlingsdirektivet genom lag (2011:860) om medling i vissa 

privattvister (nedan medlingslagen), i vilken medling i indispositiva tvister undantas från 

lagens tillämpningsområde. Lagen gäller heller inte för sådan medling eller 

förlikningsverksamhet som sker inom ramen för ett mål eller ärende hos domstol, annan 

myndighet eller skiljenämnd.  

     När en ansökan om återförande av ett barn enligt 11 § IVL inkommer till svensk 

domstol, initieras ett Haagärende vid domstolen. Tekla Kristiansson visade i sitt 

examensarbete om internationella barnbortföranden vid svensk domstol,97 att det mellan 

åren 2008–2017 initierades 208 barnbortförandeärenden vid Stockholms tingsrätt.98 89 

av dessa befanns av tingsrätten vara olovliga bortföranden.99 Inom ramen för ett 

Haagärende har domstolen möjlighet att enligt 16 § IVL, innan domstolen beslutar om 

överflyttning, uppdra åt en ledamot eller suppleant i socialnämnden eller socialtjänsten 

att verka för att den som har hand om barnet frivilligt ska fullgöra vad som åligger honom 

eller henne. Eftersom medling enligt 16 § IVL således sker inom ramen för Haagärendet 

i domstol, är medlingslagen inte tillämplig på sådan medling.  

     Det skulle förvisso kunna hända att föräldrar som är involverade i ett internationellt 

bortförande av barn till Sverige inte vänder sig till domstolen och initierar en 

återförandeprocess, utan väljer att försöka lösa situationen genom privat medling. Det 

kan dock förmodas att en privat medling i ett fall av internationellt bortförande av barn 

skulle innehålla diskussioner om vårdnad, boende och umgänge. De två frågor som 

regelmässigt tas upp i medlingsöverenskommelser i fall av internationellt bortförande av 

barn är nämligen 1) frågan om återlämnande eller inte av barnet/barnen och 2) regleringen 

av vårdnads- och kontakträttigheter som ska tillämpas efter att barnet/barnen återlämnats 

eller inte.100 Då medlingslagen inte är tillämplig på indispositiva tvister, kan lagen heller 

inte tillämpas på en medling som rör sådana diskussioner i samband med ett 

internationellt bortförande av barn som är olovligt.  

                                                
97 Kristiansson, Internationella barnbortföranden vid svensk domstol – En empirisk fallstudie, 2008–2017, 
Uppsala universitet, vårterminen 2018. 
98 Kristiansson, Internationella barnbortföranden vid svensk domstol – En empirisk fallstudie, 2008–2017, 
s. 4. 
99 Kristiansson, Internationella barnbortföranden vid svensk domstol – En empirisk fallstudie, 2008–2017, 
s. 14. 
100 Riktlinjer för God Praxis under Haagkonventionen av den 25 oktober 1980 om de civila aspekterna på 
internationella bortföranden av barn – Medling, s. 83.  
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Medlingslagens inflytande på fall av internationella bortföranden av barn får således antas 

vara mycket litet, vilket är i linje med medlingsdirektivets begränsade genomslag i 

medlemsstaterna.  

 

3 1980 års Haagkonvention och medling 

3.1 Inledning  

Som inledningsvis upplysts om togs 1980 års Haagkonvention fram i syfte att få till stånd 

ett internationellt samarbete för att motverka olovliga bortföranden av barn i 

internationella förhållanden.101 I Haagkonventionens artikel 1(a) föreskrivs att ändamålet 

med konventionen är att säkerställa ett snabbt återförande av barn som olovligen har förts 

ut till en fördragsslutande stat. Haagkonventionen har införlivats med svensk rätt genom 

IVL, som tillämpas i Sverige när ett barn olovligen har bortförts hit till landet.   

I 11 § 1 st. IVL uttrycks Haagkonventionens grundläggande syfte i Sverige. Paragrafen 

föreskriver att ett barn som olovligen har förts till Sverige, på ansökan ska överflyttas till 

den från vilket barnet undanhålls, om barnet omedelbart före bortförandet eller 

kvarhållandet hade hemvist i en stat som tillträtt Haagkonventionen.102 Enligt  

11 § 2 st. IVL anses ett bortförande vara olovligt om det strider mot rätten att ta vård om 

barnet som tillkommer vårdnadshavaren eller någon annan i den stat där barnet hade 

hemvist omedelbart före bortförandet.103 Det krävs vidare att vårdnadsrätten faktiskt 

utövades vid den tidpunkt då barnet bortfördes, eller skulle ha utövats vid denna tidpunkt 

om inte bortförandet hade ägt rum.104 Om bortförandet inte uppfyller dessa kriterier, anses 

det inte vara olovligt i Haagkonventionens mening. I sådant fall föreligger ingen 

skyldighet för tillflyktsstaten att återlämna barnet enligt Haagkonventionen.105 En central 

del av ett ärende om återförande enligt Haagkonventionen är således att pröva 

bortförandets olovlighet. Huruvida vårdnadsrätten om barnet kränkts genom 

bortförandet, bestäms i enlighet med reglerna i den stat där barnet hade sitt hemvist när 

bortförandet ägde rum.106 Domstolen i tillflyktsstaten får inte besluta i sak om rätten till 

                                                
101 Prop. 1988/98:8, s. 9 f. 
102 Se motsvarande bestämmelse i Haagkonventionens artikel 12(1). 
103 Se motsvarande bestämmelse i Haagkonventionens artikel 3(a). 
104 Se motsvarande bestämmelse i Haagkonventionens artikel 3(b). 
105 Pérez-Vera, Explanatory report on the 1980 Hague Child Abduction Convention, s. 444. 
106 Prop. 1988/89:8, s. 40.  
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vårdnad om barnet, förrän det har bestämts att barnet inte ska återlämnas till sin 

hemviststat enligt Haagkonventionen.107 

    Överflyttningsärenden karakteriseras således av en huvudsakligen summarisk 

prövning av om förutsättningarna för överflyttning av barnet är uppfyllda, med ett 

begränsat utrymme för materiella prövningar.108 Detta utrymme kan emellertid resultera 

i ett beslut som innebär att ett olovligt bortfört barn inte ska återlämnas till sin hemviststat, 

eftersom det kan finnas situationer där barnets bortförande framstår som välgrundat.109  

 

3.2 Vägransgrunderna 

Haagkonventionen lämnar visst utrymme för domstolen i tillflyktsstaten att göra avsteg 

från principen om att barnet ska återföras till hemviststaten. I 12 § IVL finns fyra 

vägransgrunder som enligt Haagkonventionen kan utgöra skäl för att inte överflytta 

barnet tillbaka till hemviststaten. Överflyttning av barnet får för det första vägras om det, 

när ansökan om överflyttning gjordes, har förflutit minst ett år från det olovliga 

bortförandet och barnet har funnit sig tillrätta i sin nya miljö (12 § 1 p.).110 Den andra 

vägransgrunden kan tillämpas när det finns en allvarlig risk för att överflyttningen skadar 

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

är godtagbar (12 § 2 p.).111 En överflyttning kan också vägras om barnet självt motsätter 

sig överflyttningen och barnet har nått en sådan ålder och mognad att dess vilja bör 

beaktas (12 § 3 p.),112 eller om det inte är förenligt med grundläggande principer här i 

landet om skyddet för mänskliga fri- och rättigheter att besluta om överflyttning  

(12 § 4 p.).113 Vägransgrunderna ska tolkas restriktivt, då Haagkonventionen bygger på 

att tillträdda stater till Haagkonventionen följer principen om att domstolen i barnets 

hemviststat är bäst lämpad att besluta i frågor som rör vårdnad och umgänge.114  

     Utgångspunkten är att det inte ska löna sig för en förälder eller någon annan person att 

föra bort ett barn från barnets hemvistland. Från svensk sida förutsätter vi att andra 

konventionsstater medverkar till att barn som olovligen förts bort från Sverige snabbt 

                                                
107 Se Haagkonventionens artikel 16. 
108 Ds 2003:5, s. 88.  
109 Se Jänterä-Jareborg, Olovliga bortföranden av barn: dags att ställa Sverige vid skampålen? En analys 
av vår senaste praxis i civila mål, s. 878. 
110 Se motsvarande bestämmelse i Haagkonventionens artikel 12(2).  
111 Se motsvarande bestämmelse i Haagkonventionens artikel 13(1)(b). 
112 Se motsvarande bestämmelse i Haagkonventionens artikel 13(2). 
113 Se motsvarande bestämmelse i Haagkonventionens artikel 20. 
114 Pérez-Vera, Explanatory report on the 1980 Hague Child Abduction Convention, s. 434–435.  
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återförs. På motsvarande sätt förutsätter givetvis andra konventionsstater att Sverige 

medverkar till att snabbt återföra barn till andra stater som tillträtt 1980 års 

Haagkonvention.115 Barnets bästa i dessa fall har ansetts kunna tillgodoses bäst genom 

att Haagkonventionens bestämmelser efterlevs,116 med ett snävt utrymme att tillämpa 

vägransgrunderna. En utdragen process kan få till följd att överflyttningen vägras med 

åberopande av att det skulle finnas en allvarlig risk för att överflyttningen skadar barnets 

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

godtagbar, enligt 12 § 2 p. IVL.117 Ju längre tid som går desto större torde sannolikheten 

vara att en överflyttning vägras med åberopande av denna grund, vilket klargör 

Haagkonventionens vikt vid handläggningens skyndsamhet. En allvarlig risk för att en 

överflyttning skulle skada barnets fysiska eller psykiska hälsa ska därför framgå av 

objektiva omständigheter för att kunna utgöra hinder mot överflyttning.118 

 

3.3 Utrymme för frivilliga uppgörelser 

3.3.1 Centralmyndigheternas uppdrag att främja frivillighet  

Samarbete mellan konventionsstaterna är något som betonas i 1980 års Haagkonvention, 

genom att de fördragsslutande staterna förväntas medverka till att konventionsenliga 

överflyttningar sker. För detta ändamål ska det i varje ansluten stat finnas en 

centralmyndighet som ska samarbeta med centralmyndigheterna i de andra 

konventionsstaterna. I Sverige har Utrikesdepartementet (nedan UD) utsetts till 

centralmyndighet. I centralmyndigheternas uppgift ingår att söka få till stånd frivilliga 

lösningar på situationer då ett barn olovligt bortförs till staten.119 Detta uppdrag framgår 

bland annat av artikel 10 i Haagkonventionen, i vilken det föreskrivs att 

centralmyndigheten i den stat där barnet befinner sig ska vidta alla lämpliga åtgärder, 

eller se till att de blir vidtagna, för att få barnet återlämnat på frivillig väg. Enligt 

Haagkonventionens artikel 7(2)(c) ska centralmyndigheterna särskilt, antingen direkt 

eller genom någon mellanhand, vidta alla lämpliga åtgärder för att säkerställa att barnet 

frivilligt återlämnas eller för att få till stånd en uppgörelse i godo.  

                                                
115 Prop. 1992/93:139, s. 12. 
116 Ds 2003:5, s. 43. 
117 SOU 1997:116, s. 250. 
118 Ds 2003:5, s. 88.  
119 Prop. 1988/89:8, s. 24. 
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I Sverige inleds försöken med att få barnet återlämnat på frivillig väg genom att UD, efter 

att barnet blivit lokaliserat, tar kontakt med den bortförande föräldern skriftligen för att 

försöka få till stånd ett frivilligt återlämnande.120 Om ett frivilligt återlämnande inte kan 

uppnås, kan UD bistå den ansökande föräldern med förslag på advokat eller ett juridiskt 

ombud som kan anlitas i Sverige.121 UD har därmed en neutral ställning och fungerar som 

navet i ett ärendes process. Själva utgången i ärendet bestäms av domstolen eller av 

föräldrarna själva, om de kan förlikas.122  

     Vid specialkommissionens femte möte år 2006 i Haagkonferensen för IP, bekräftades 

rekommendationerna avseende artikel 7(2)(c) som gavs vid specialkommissionens fjärde 

möte år 2001. Dessa rekommendationer innebär att centralmyndigheterna i sitt uppdrag 

att söka uppnå frivilliga återföranden ska ta stöd av juridiska aktörer, antingen statliga 

eller privata utförare, eller genom att ta hjälp av en specialistorganisation som erbjuder 

lämpliga medlingstjänster. Även domstolarnas roll i detta erkändes. Vidare betonades att 

åtgärder som är begagnade för att assistera ett säkert frivilligt återförande av barnet eller 

för att åstadkomma en uppgörelse i godo, inte ska resultera i någon onödig fördröjning 

av handläggningen i återförandeärendet.123 Vid specialkommissionens sjunde möte år 

2017 välkomnades användningen av de riktlinjer som Haagkonferensen för IP utarbetat 

för god praxis avseende medling (vilka behandlas i det följande), och den ökade 

användningen av medling i internationella fall av bortföranden av barn. Det konstaterades 

vidare att strukturer för gränsöverskridande familjemedling är relevanta för 

gränsöverskridande familjetvister som faller inom tillämpningsområdet för bland annat 

1980 års Haagkonvention.124 

     Även om det när 1980 års Haagkonvention utarbetades fanns flera argument emot 

medlingsförfarandets lämplighet vid Haagkonventionens tillämpning, har denna 

uppfattning gradvis förändrats.125 Omprövningen framgår inte minst av Haagkonferensen 

för IP:s riktlinjer för god praxis avseende medling under 1980 års Haagkonvention. 

                                                
120 2008/09:RFR8, s. 72. 
121 2008/09:RFR8, s. 72.  
122 2008/09:RFR8, s. 58–59. 
123 Conclusions and Recommendations of the Fifth Meeting of the Special Commission to review the 
operation of the Hague Convention of 25 October 1980 on the Civil Aspects of International Child 
Abduction and the practical implementation of the Hague Convention of 19 October 1996 on Jurisdiction, 
Applicable Law, Recognition, Enforcement and Co-operation in Respect of Parental Responsibility and 
Measures for the Protection of Children (30 October – 9 November 2006), s. 7 para. 1.3.1.  
124 Conclusions and Recommendations of the Seventh Meeting of the Special Commission on the 
practical operation of the 1980 and 1996 Hague Conventions (10–17 October 2017), s. 2–3 para. 10–12.  
125 Se Thorpe, Mediation to Resolve Child Abduction Issues for Hague and Non-Hague Convention 
Countries, s. 576–578. 



 24 

Riktlinjerna kan ses som ett bevis på att medling med ett relativt framgångsrikt resultat 

de senaste årtionden blivit ett allt vanligare förfarande vid barnbortförandeärenden enligt 

1980 års Haagkonvention. Därigenom kan medling vid fall av internationella 

bortföranden av barn anses ha fått ett verkligt erkännande.126 

 

3.3.2 Haagkonferensen för IP:s riktlinjer för god praxis avseende medling  

3.3.2.1 Uppgörelser uppmuntras  

Genom artiklarna 7(2)(c) och 10 uppmuntrar 1980 års Haagkonvention till uppgörelser i 

godo.127 År 2012 publicerade Haagkonferensen för IP riktlinjer för god praxis avseende 

medling avsedda att fungera som stöd för de fördragsslutande staterna i 1980 års 

Haagkonvention.128 Riktlinjerna är endast av rådgivande karaktär och ska inte förstås som 

bindande för staterna som ratificerat 1980 års Haagkonvention.129 I riktlinjerna beskrivs 

några typfall som enligt riktlinjerna åskådliggör hur medling kan användas vid 

internationella familjerättsliga tvister som faller inom tillämpningsområdet för 

Haagkonventionen. Ett av dessa är när den kvarlämnade föräldern i fall av internationellt 

bortförande av barn i princip är villig att låta barnet flytta till tillflyktsstaten, förutsatt att 

hans eller hennes rätt till kontakt med barnet säkerställs på ett rimligt sätt. Här kan en 

överenskommen lösning innebära att barnet slipper återlämnas till sin hemviststat före en 

eventuell efterföljande flytt, efter att vårdnadstvisten avgjorts i hemviststaten med sådant 

resultat. Ett annat typfall är användningen av medling i samband med 

återlämningsförhandlingar enligt Haagkonventionen. Medling kan då användas för att 

upprätta en mindre konfliktfylld ram och underlätta kontakten mellan den kvarlämnade 

föräldern och barnet under förhandlingen.130 

     Nedan redogörs för några av de särskilda utmaningar som enligt riktlinjerna följer av 

medling i fall av internationella bortföranden av barn inom ramen för 1980 års 

Haagkonvention. 

                                                
126 Se Thorpe, Mediation to Resolve Child Abduction Issues for Hague and Non-Hague Convention 
Countries, s. 578. 
127 Riktlinjer för God Praxis under Haagkonventionen av den 25 oktober 1980 om de civila aspekterna på 
internationella bortföranden av barn – Medling, s. 26. 
128 Riktlinjer för God Praxis under Haagkonventionen av den 25 oktober 1980 om de civila aspekterna på 
internationella bortföranden av barn – Medling, s. 12. 
129 Riktlinjer för God Praxis under Haagkonventionen av den 25 oktober 1980 om de civila aspekterna på 
internationella bortföranden av barn – Medling, s. 13.  
130 Riktlinjer för God Praxis under Haagkonventionen av den 25 oktober 1980 om de civila aspekterna på 
internationella bortföranden av barn – Medling, s. 20. 
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3.3.2.2 Vikten av en skyndsam handläggning  

En stor utmaning vid medling inom ramen för 1980 års Haagkonvention är det 

högprioriterade behovet av att agera skyndsamt vid fall av internationella bortföranden 

av barn. Haagkonventionens grundläggande syfte, som konstaterats tidigare i uppsatsen, 

är att säkerställa att barnet snabbt återlämnas till barnets hemviststat. Oaktat hur mycket 

det ligger i allas intresse att försöka uppnå uppgörelser i godo i internationella 

familjerättsliga tvister, får detta syfte inte missbrukas i en medlingsprocess genom att den 

ena föräldern använder medlingen som en fördröjningstaktik.131 Således ska de 

fördragsslutande staterna vidta skyddsåtgärder för att säkerställa att medling äger rum 

inom mycket tydliga och begränsade tidsramar. Det behöver finnas en balans mellan att 

lämna tillräckligt med tid för kommunikation mellan parterna och att inte fördröja 

eventuella återlämningsförhandlingar.132  

 

3.3.2.3 Medlarens kompetens att hantera motsättningar mellan parterna  

Den generellt sett svåra utmaningen med att parterna i en internationell familjemedling 

ofta representerar olika kulturella och religiösa bakgrunder, påtalas även i riktlinjerna. 

Parternas värderingar och förväntningar när det gäller olika aspekter av föräldraansvar 

kan skilja sig mycket. Deras kulturella och religiösa bakgrunder kan även påverka 

kommunikationen med varandra och med medlaren. Medlaren behöver därför vara 

medveten om att det kan finnas kulturella missförstånd som i viss mån ligger till grund 

för konflikten.133 Vid språkskillnader hos parterna behöver medlaren också vara 

medveten om den ytterligare risken för missförstånd på grund av språksvårigheter.134 En 

framgångsrik medlingsmodell som särskilt utvecklats för gränsöverskridande 

bortföranden av barn där föräldrarna kommer från olika länder, är ”binationell” eller 

”bikulturell” medling. Medlingsmodellen går ut på att två medlare från de berörda 

staterna, som har god kännedom om den andra kulturen, agerar gemensamt. Genom 

                                                
131 Riktlinjer för God Praxis under Haagkonventionen av den 25 oktober 1980 om de civila aspekterna på 
internationella bortföranden av barn – Medling, s. 27. 
132 Riktlinjer för God Praxis under Haagkonventionen av den 25 oktober 1980 om de civila aspekterna på 
internationella bortföranden av barn – Medling, s. 30. 
133 Riktlinjer för God Praxis under Haagkonventionen av den 25 oktober 1980 om de civila aspekterna på 
internationella bortföranden av barn – Medling, s. 31. 
134 Riktlinjer för God Praxis under Haagkonventionen av den 25 oktober 1980 om de civila aspekterna på 
internationella bortföranden av barn – Medling, s. 32. 
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modellen kan kravet på god förståelse hos medlarna tillgodoses. Viktigt är dock att betona 

att medlare är neutrala och opartiska samt att de inte företräder någon av parterna.135 

 

3.3.2.4 Våld i nära relationer  

Vanligt vid fall av internationella bortföranden av barn är anklagelser om våld i hemmet 

från någon av parterna. Huruvida familjerättsliga tvister där våld i hemmet förekommer 

är lämpliga för medling råder det starkt olika uppfattningar om. Det finns experter som 

anser att en medling i sådana fall är allmänt olämplig, då en personlig kontakt med en 

förövare kan innebära risk för ytterligare våld eller traumatisering för offret. Medling 

anses vidare vara ineffektiv i fall som involverar våld i hemmet eftersom medling bygger 

på samarbete. För att nå framgång krävs att parterna har likvärdig förhandlingskapacitet. 

I annat fall riskerar medlingen att leda till orättvisa överenskommelser, eftersom offer för 

våld i hemmet ofta kan ha svårt att hävda sina egna intressen i mötet med förövaren.136 

     Andra experter menar i stället att medling inte generellt bör uteslutas i fall som 

involverar våld i hemmet, förutsatt att det i medlingen deltar professionella och 

välutbildade personer som har kunskap i sakfrågan. De experter som står för denna 

uppfattning påpekar att man bör göra en bedömning av om en medling är lämplig från 

fall till fall, då olika fall av våld i hemmet skiljer sig åt. Om den för våldet utsatta föräldern 

har blivit tillräckligt informerad för att kunna fatta ett informerat beslut om att delta i en 

medlingsprocess bör beslutet respekteras, när medlingen kan garanteras vara säker och 

eventuellt medföra positiva effekter. Vissa experter anser vidare att deltagande i en 

korrekt och väl handlagd medlingsprocess kan vara stärkande för offret för 

familjevåldet.137 

     Oavsett vilken uppfattning man ansluter sig till bör det övervägas noga om en medling 

är lämplig i ett fall av internationellt bortförande av barn som involverar anklagelser om 

våld i hemmet mot någon av föräldrarna. Även vid frånvaro av sådana anklagelser ska 

det vid bedömningen av om en medling är lämplig i det enskilda fallet beaktas att våld i 

hemmet ändå kan vara involverat.138 

                                                
135 Riktlinjer för God Praxis under Haagkonventionen av den 25 oktober 1980 om de civila aspekterna på 
internationella bortföranden av barn – Medling, s. 32. 
136 Riktlinjer för God Praxis under Haagkonventionen av den 25 oktober 1980 om de civila aspekterna på 
internationella bortföranden av barn – Medling, s. 72. 
137 Riktlinjer för God Praxis under Haagkonventionen av den 25 oktober 1980 om de civila aspekterna på 
internationella bortföranden av barn – Medling, s. 72. 
138 Riktlinjer för God Praxis under Haagkonventionen av den 25 oktober 1980 om de civila aspekterna på 
internationella bortföranden av barn – Medling, s. 75. 
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3.3.2.5 Bindande rättsverkan 

Om det nås en överenskommelse under en medling vid fall av ett internationellt 

bortförande av barn, bör domstolarna i den mån det är möjligt bidra till att göra 

överenskommelsen hållbar. De bör hjälpa parterna att åstadkomma att 

överenskommelsen kan ges bindande rättsverkan i de olika berörda rättssystemen.139 Av 

konventionsstaterna förväntas att de underlättar enkla förfaranden som innebär att 

medlingsöverenskommelser kan göras rättsligt bindande av behörig myndighet. Om inga 

sådana förfaranden finns tillgängliga bör staterna se över behovet av att införa regleringar 

som underlättar sådana förfaranden.140 

 

3.3.3 Medling enligt 16 § IVL 

3.3.3.1 Kriterier 

När ett ärende om överflyttning av barn initierats vid domstolen i Sverige får domstolen, 

enligt 16 § IVL, innan den beslutar om överflyttning, uppdra åt ledamot eller suppleant i 

socialnämnden eller socialtjänsten att verka för att den som har hand om barnet frivilligt 

ska fullgöra vad som åligger honom eller henne. Ett sådant uppdrag får också lämnas till 

annan lämplig person. Uppdrag får endast lämnas om det kan antas att detta kommer att 

leda till att barnet överlämnas utan att ärendets behandling onödigt fördröjs, och tiden får 

inte sättas längre än två veckor. Uppdraget syftar till att få barnet återfört till 

hemviststaten, i enlighet med utgångspunkten att ett återförande till hemviststaten är 

förenligt med barnets bästa.141 

     I början på 1990-talet stramades möjligheten att lämna uppdrag om medling enligt 

IVL åt. Åtstramningen föranleddes av att för få bortförda barn hade överflyttats från 

Sverige och när så skett hade handläggningstiden varit alltför lång.142 De långa 

handläggningstiderna bedömdes kunna komma i konflikt med syftet med konventionen 

och kravet på en skyndsam handläggning.143 Man fann därför anledning att effektivisera 

förfarandereglerna om bland annat medling. Det betonades att även om målet är att 

                                                
139 I artikel 46 i 2003 års Bryssel II-förordning föreskrivs att ”Handlingar som har upprättats eller 
registrerats som officiella handlingar (actes authentiques) och är verkställbara i en medlemsstat samt 
överenskommelser mellan parter som är verkställbara i ursprungsmedlemsstaten skall erkännas och 
förklaras verkställbara under samma förutsättning som domar”. En liknande bestämmelse finns i artikel 
65(2) i 2019 års Bryssel II-förordning. 
140 Riktlinjer för God Praxis under Haagkonventionen av den 25 oktober 1980 om de civila aspekterna på 
internationella bortföranden av barn – Medling, s. 82. 
141 2008/09:RFR8, s. 74–75.  
142 Prop. 1992/93:139, s. 13. 
143 Se 15 § IVL och Haagkonventionens artikel 2.  
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försöka få barnet överlämnat på frivillig väg, måste det finnas möjligheter till ett effektivt 

ingripande med tvångsmedel, om försöken inte kan antas leda till önskat resultat.144 

Utsikten att nå ett frivilligt överlämnande befarades samtidigt vara begränsad i ärenden 

om internationella barnbortföranden, då motsättningarna mellan parterna i dessa ärenden 

kunde antas vara djupgående.145 Det betonades därför att domstolen endast ska lämna 

medlingsuppdrag om det föreligger konkreta omständigheter som ger anledning att räkna 

med att en medling kommer bli framgångsrik. Åtstramningen av möjligheten till medling 

motiverades också med hänvisning till utrymmet att ingå frivilliga överenskommelser 

under pågående handläggning av ärendet i domstolen, till exempel i samband med 

muntlig förhandling.146 Avgörande för lämpligheten av att lämna ett medlingsuppdrag 

var alltså de förväntade utsikterna att medlingen kan leda till önskat resultat. 

Omständigheter som kunde beaktas i bedömningen var det tidigare handlandet av den 

bortförande föräldern, dennes inställning i ärendet samt vidden av föräldrarnas 

konflikt.147 

 

3.3.3.2 Erfarenheter      

Enligt Ann-Sofie Bexell, rådman på Stockholms tingsrätt, är det idag mycket sällan som 

tingsrätten lämnar uppdrag om medling enligt 16 § IVL. Som framgår av paragrafen ska 

medlingen syfta till just ett frivilligt återförande. Medling ska alltså inte ske 

förutsättningslöst, vilket innebär att medlaren är bunden till att verka för en viss utgång 

av medlingen. Dessutom är det sällan som situationen är så enkel att det står klart för 

tingsrätten att barnet ska återföras till hemviststaten. Ofta förekommer det rättsliga 

invändningar som tar sikte på exempelvis barnets hemvist eller innebörden av 

vårdnadsbegreppet i främmande lagstiftning. Det kan således finnas välgrundade 

invändningar för att inte frivilligt återföra barnet. Vidare är det i många fall inte sannolikt 

att en förälder som har fört bort ett barn frivilligt överlämnar barnet på grund av att en 

medlare försöker åstadkomma detta, då bortförandet får anses vara symboliskt för en djup 

och svår konflikt mellan föräldrarna. Medling riskerar då att försena ärendet, som ska 

handläggas skyndsamt och avgöras inom sex veckor, enligt 15 § 2 st. IVL.  

I 16 § 1 st. IVL föreskrivs därför att medlingsuppdrag endast får lämnas om det kan antas 

                                                
144 Prop. 1992/93:139, s. 14. 
145 Prop. 1992/93:139, s. 16. 
146 Prop. 1992/93:139, s. 16–17.  
147 Prop. 1992/93:139, s. 32. 
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att detta kommer leda till att barnet återlämnas utan att ärendets behandling onödigt 

fördröjs. Dessa ovan angivna olika omständigheter är sådana som, enligt Bexell, bidragit 

till den begränsade användningen av 16 § IVL i överflyttningsärenden.148 

     Vidare påpekar Bexell att domaren vid den muntliga förhandlingen i ärendet 

kontrollerar om det ändå finns förutsättningar för parterna att nå en frivillig 

överenskommelse. Det kan förekomma att den kvarlämnade föräldern är nöjd med att få 

ett umgänge med barnet, vanligtvis på skolloven, och den kvarlämnade föräldern kan 

godta att barnet bor kvar i Sverige. I Kristianssons examensarbete om internationella 

barnbortföranden vid svensk domstol, kartlades att det mellan åren 2008–2017 

återkallades totalt 43 av 74 ansökningar om överflyttning som lämnats till tingsrätten, på 

grund av att föräldrarna kommit överens. I 36 fall nådde föräldrarna en överenskommelse 

i domstolen och i sju fall kom föräldrarna överens innan målet togs upp till prövning.149 

Ett problem i detta sammanhang är emellertid att tingsrätten inte kan ta in ett beslut om 

exempelvis umgänge i Haagärendet, utan endast anteckna parternas frivilliga 

överenskommelse i protokollet.150 Parterna kan då i stället vända sig till socialnämnden i 

kommunen där barnet har sitt hemvist för att få överenskommelsen om vårdnad/umgänge 

godkänd och på så sätt få överenskommelsen verkställbar. Socialnämnden kan godkänna 

avtalet enligt 6 kap. 6 § föräldrabalken (1949:381) (nedan FB), när det gäller vårdnad, 

respektive 6 kap. 15 a § 3 st. FB, när det gäller umgänge. Socialnämndens godkännande 

förutsätter att barnet anses ha hemvist i Sverige, vilket enligt Bexell inte bör utgöra något 

problem om föräldrarna kommit överens om att barnet ska bo i Sverige. Gången blir då 

att tingsrätten tar in parternas överenskommelse som en anteckning i 

sammanträdesprotokollet, sökanden återkallar ansökan om överflyttning av barnet och 

tingsrätten skriver av ärendet. Parterna får sedan vända sig till barnets hemkommun för 

att få överenskommelsen om vårdnad/umgänge godkänt. De kan också lämna in en 

gemensam ansökan till tingsrätten i barnets hemkommun och få en dom i vårdnads-

/umgängesfrågan.151  

     Enligt Bexell skulle en förlängning av sex-veckors-fristen och en öppnare skrivning 

av 16 § IVL, det vill säga att syftet med medlingen inte ska vara begränsat till ett frivilligt 

                                                
148 Mailkorrespondens med rådman Ann-Sofie Bexell vid Stockholms tingsrätt, den 24 januari 2020. 
149 Kristiansson, Internationella barnbortföranden vid svensk domstol – En empirisk fallstudie, 2008–
2017, s. 51. 
150 Mailkorrespondens med rådman Ann-Sofie Bexell vid Stockholms tingsrätt, den 24 januari 2020. 
151 Mailkorrespondens med rådman Ann-Sofie Bexell vid Stockholms tingsrätt, den 27 januari 2020. 
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återförande, kunna få tingsrätten att oftare lämna uppdrag om medling enligt 

paragrafen.152 

 

3.3.3.3 Reflektioner  

Den skyndsamma handläggningen vid fall av internationella bortföranden av barn är ett 

högprioriterat mål i 1980 års Haagkonvention vilket också betonas i Haagkonferensen för 

IP:s riktlinjer om god praxis avseende medling. Enligt min mening finns det ingen 

anledning att ifrågasätta kravet på skyndsam handläggning då det får anses vara för 

samtliga inblandades bästa att den svåra situation som ett internationellt barnbortförande 

innebär löses snarast. Däremot kan det enligt min mening finnas skäl att diskutera 

utformningen av 16 § IVL. Då medlingsuppdraget enligt 16 § IVL kan förstås ha ett 

underliggande syfte kan man fundera på om uppdraget verkligen avser medling i egentlig 

mening, eftersom ett sådant förfarande, som ovan beskrivits, bygger på att parterna har 

kontrollen över konflikten och utgången av medlingen. En medlare som verkar för att 

återföra barnet kan uppfattas som partisk genom att vara bunden till att ta ställning för 

den kvarlämnade föräldern. Enligt min mening riskerar i sådant fall de fördelar att rubbas 

som är förknippade med medlingsförfarandet. Utformningen av 16 § IVL kan enligt min 

mening framstå som omotiverat begränsad, eftersom 1980 års Haagkonventionen inte 

ställer upp något krav på att uppgörelser i godo ska leda till att barnet återförs till 

hemviststaten.  

     De möjligheter som finns att vid den muntliga förhandlingen ingå överenskommelser 

är visserligen positiva, men de kan inte fullt ut anses motsvara kontexten i ett 

medlingsförfarande och därmed inte heller medlingens fördelar. För det första innebär 

kravet på opartiskhet hos domaren att domaren måste iaktta viss försiktighet i 

diskussionerna med parterna under förhandlingen, för att inte riskera sin opartiskhet.153 

Eftersom domstolen ska besluta i ärendet om ingen överenskommelse mellan parterna 

nås, måste domaren se till att agera på ett sådant sätt som inte kan medföra invändningar 

om jäv. Det kan medföra att domaren inte kan göra lika långtgående försök som en 

medlare när det exempelvis gäller behovet av att det återupprättas ett visst förtroende 

mellan parterna. En medlare ska visserligen också förhålla sig opartisk. Det faktum att 

medlaren inte på samma sätt som domaren behöver tänka på risken för framtida jäv, 

                                                
152 Mailkorrespondens med rådman Ann-Sofie Bexell vid Stockholms tingsrätt, den 24 januari 2020. 
153 SOU 2007:26, s. 108. 
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eftersom medlaren inte har behörighet att fatta beslut mellan parterna, kan dock anses 

utgöra en väsentlig skillnad från domarens roll.154 En domare kan heller inte i samma 

utsträckning som en medlare anses kunna beakta utomrättsliga aspekter,155 såsom 

underliggande behov och intressen hos parterna. Sådana aspekter kan spela in i parternas 

konflikt och därmed även när det gäller möjligheterna att komma överens, även om de 

saknar betydelse i den rättsliga kontexten. Omfattningen av de frågor som är föremål för 

den muntliga förhandlingen i domstol kan således begränsas av den rättsliga kontexten, 

vilket kan inverka negativt på parternas möjligheter att nå en överenskommelse.  

     För det andra kan det faktum att det är domaren som leder den muntliga förhandlingen 

omvänt medföra att även parterna intar en viss försiktighet under domstolsförhandlingen, 

eftersom parterna är medvetna om att domstolen ska fatta beslut i ärendet om ingen 

överenskommelse ingås. Det kan därmed tänkas att parterna inte vill riskera att uttrycka 

sådant som de uppfattar kan påverka domstolens beslut, även om detta hade haft en 

positiv inverkan på möjligheten att nå en överenskommelse. I ett medlingsförfarande 

behöver parterna inte beakta en sådan risk eftersom medlaren inte har någon 

beslutsbehörighet. För att undvika risken att diskussionen i medlingen röjs för domstolen 

bör parternas ombud se till att medlingen är konfidentiell. 

     Från svenskt håll har det, som ovan beskrivits, uttryckts viss misstro till utsikterna att 

parterna i internationella barnbortförandeärenden kan komma överens. Kristianssons 

examensarbete visar emellertid att ansökningar om överflyttning till tingsrätten, i flera 

fall återkallas på grund av att föräldrarna kommit överens. Även Bexell vittnar om att det 

förekommer att föräldrar kommer överens under den muntliga förhandlingen i domstol. 

Enligt min mening kan man fråga sig om utformningen av medlingsuppdraget i 16 § IVL 

medför att man går miste om fler möjligheter för parter att komma överens i tvister om 

överflyttning av barn.  

 

3.4 Behov av ett mer flexibelt förfarande? 
År 2015 initierades, globalt sett, 2 270 ansökningar om återförande enligt 

Haagkonventionen. Det är att jämföra med 1 961 ansökningar om återförande år 2008, 

1 259 ansökningar om återförande år 2003 och 954 ansökningar om återförande år 

                                                
154 SOU 2007:26, s. 108. 
155 Prop. 1986/87:89, s. 208 och Lindell, Alternativ tvistlösning – särskilt medling och skiljeförfarande,  
s. 119. 
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1999.156 Det har således skett en stadig ökning av återförandeprocesser de senaste två 

decennierna.  

     När Haagkonventionen togs fram var syftet att snabbt och effektivt återställa 

ordningen för barn som olovligen rycks upp ur sin invanda miljö och förs över till ett 

annat land. Vid tillkomsten antog man att de flesta bortförande föräldrar skulle vara fäder 

som inte var delaktiga i vårdnaden eller som befarade att förlora vårdnaden vid en 

förestående vårdnadstvist.157 Haagkonventionen skulle syfta till att barnet snabbt återförs 

till modern som stått för barnets faktiska vård. Det har sedan visat sig att det i många fall 

är modern, vilken har varit barnets primära vårdnadshavare, som är den bortförande 

föräldern.158 År 2015 var 73 % av de bortförande personerna mödrar medan 24 % av de 

bortförande personerna var fäder. De återstående 3 % utgjordes av mor- och farföräldrar, 

institutioner eller andra släktingar. När den bortförande föräldern var modern, var hon i 

91 % av fallen den primära vårdnadshavaren eller gemensamt den primära 

vårdnadshavaren. När fadern var den bortförande föräldern var motsvarande siffra 

61 %.159  

     Denna utveckling har medfört att verkligheten blivit en annan än den som 

Haagkonventionen avsåg att underlätta. Det aktualiserar frågan om Haagkonventionen 

verkligen iakttar barnets bästa, i fall där en överflyttning enligt regelverket medför att 

barnet skiljs från familjemedlemmar till vilka barnet har en stark anknytning.160 Det 

svenska rättsfallet ”Kimberley”161 från år 2000 fick stor uppmärksamhet i massmedierna 

när det blev känt för allmänheten.162 Rättsfallet gällde bortförande av tre barn från 

Sydafrika till Sverige. I kammarrätten vägrades överflyttning av de två äldsta barnen på 

                                                
156 Lowe & Stephens, Part I — A statistical analysis of applications made in 2015 under the Hague 
Convention of 25 October 1980 on the Civil Aspects of International Child Abduction — Global report – 
provisional edition, pending the completion of the French version, s. 6.  Siffrorna för 2015 är baserade på 
enkätsvar från 76 av 93 anslutna konventionsstater år 2015, se s. 5. Det bör noteras att en del av den 
stadiga ökningen av ansökningar om återförande kan ha att göra med att fler och fler stater medverkat i 
enkäten. 
157 Silberman, The Hague Child Abduction Convention Turns Twenty: Gender Politics and Other Issues, 
s. 224. 
158 Silberman, The Hague Child Abduction Convention Turns Twenty: Gender Politics and Other Issues, 
s. 224. 
159 Lowe & Stephens, Part I — A statistical analysis of applications made in 2015 under the Hague 
Convention of 25 October 1980 on the Civil Aspects of International Child Abduction – Global report – 
provisional edition, pending the completion of the French version, s. 3. 
160 Se Jänterä-Jareborg, Olovliga bortföranden av barn: dags att ställa Sverige vid skampålen? En analys 
av vår senaste praxis i civila mål, s. 876–877.  
161 Se Länsrätten i Stockholms län, mål nr 7962-00, dom den 19 maj år 2000. Modern överklagade till 
kammarrätten i Stockholm, mål nr 3645-2000, dom den 6 juni år 2000. Regeringsrätten beslutade den 16 
augusti att inte lämna prövningstillstånd. 
162 Ds 2003:5, s. 67. 
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grund av deras inställning att inte vilja överflyttas, medan det yngsta barnets inställning, 

som överensstämde med de äldre syskonens, inte kunde tillmätas någon avgörande 

betydelse med hänsyn till hennes låga ålder, 7 år.163 Rättsfallet åskådliggör hur ett beslut 

enligt Haagkonventionen kan leda till att syskon med gemensamma viljor, och som 

bortförts tillsammans, splittras. Även om beslutet stod i enlighet med Haagkonventionens 

principer är det enligt min mening inte svårt att känna sympati för de som uppfattade att 

beslutet var väl magstarkt.  

     Det har i två riksdagsmotioner164 föreslagits att det ska införas ett tillägg i IVL som 

innebär att barnets bästa ska komma i främsta rummet vid alla avgöranden enligt lagen. 

Motionerna kan ses som en respons på ifrågasättandet om Haagkonventionens 

bestämmelser i enskilda fall tillgodoser barnets bästa. De ändringar som föreslagits i 

motionerna förutsätter dock motsvarande ändringar i Haagkonventionen, och är något 

som Sverige inte kan göra ensidigt.165 Det var ett medvetet val när Haagkonventionen 

utarbetades att inte sätta ett så vagt begrepp som barnets bästa i förgrunden, på grund av 

risken att det i varje stat skulle bedömas enligt de nationella, kulturella och sociala 

värderingarna.166 Haagkonventionen bygger på ömsesidighet och förtroende mellan de 

anslutna staterna. Att inte återlämna barn skulle i värsta fall kunna innebära ett 

underkännande av den andra statens förmåga att garantera barnens välbefinnande och att 

avgöra en vårdnadstvist i enlighet med barnets bästa.167  

     I sammanhanget är det intressant att belysa Europadomstolens praxis i anknytning till 

internationella bortföranden av barn, särskilt vad gäller rätten till familjeliv enligt 

Europakonventionens artikel 8. I målet Neulinger mot Schweiz168 från år 2010 fälldes 

Schweiz för brott mot artikel 8 på grund av att Schweiz beslutade om överflyttning av ett 

barn från barnets moder (bortförande förälder) i Schweiz till barnets fader i Israel 

(kvarlämnad förälder). Vid tidpunkten för domen hade barnet vistats fem år i Schweiz, 

var väl etablerat där och mycket fäst vid sin moder. Beslutet om överflyttning av barnet 

till fadern, som barnet inte träffat på många år, utgjorde alltså ett brott mot moderns rätt 

                                                
163 Se Ds 2003:5, s. 67–69. 
164 Motion 2000/01:L440 Barnets bästa och överflyttningslagen, samt motion 2000/01:L452 Barnets bästa 
i överflyttningslagen. 
165 Ds 2003:5, s. 51. 
166 Se Jänterä-Jareborg, Olovliga bortföranden av barn: dags att ställa Sverige vid skampålen? En analys 
av vår senaste praxis i civila mål, s. 394 not 34.  
167 Se Jänterä-Jareborg, Olovliga bortföranden av barn: dags att ställa Sverige vid skampålen? En analys 
av vår senaste praxis i civila mål, s. 897. 
168 Neulinger och Shuruk mot Schweiz, dom den 6 juli 2010. 
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till familjeliv.169 Även den kvarlämnade förälderns rätt till familjeliv enligt 

Europakonventionens artikel 8 har slagits vakt om i Europadomstolens senare praxis. I 

målet Shaw mot Ungern från år 2011170 fälldes Ungern för brott mot rätten till familjeliv 

på grund av att de ungerska myndigheterna inte lyckats verkställa ett beslut om 

överflyttning av barnet till fadern i Frankrike. De ungerska myndigheterna hade gjort 

omfattande försök att verkställa överflyttningen, utan att lyckas, vilket alltså resulterade 

i ett brott mot faderns rätt till familjeliv.171  

     Jänterä-Jareborg diskuterar denna utveckling i Europadomstolens praxis utifrån att det 

överlag alltmer börjat betonas ett rättighetstänkande och ett beaktande av barnets bästa 

vid myndighetsbeslut.172 De sociala förändringar som bland annat består i att det i många 

fall är modern, som stått för den dagliga vården av barnet, som är den bortförande 

föräldern, kan vidare vara sådana som Europadomstolen funnit anledning att beakta.173 

     Enligt min mening verkar utvecklingen ha att göra med ett intresse av att det vid 

myndighetsbeslut tas större hänsyn till omständigheterna i det enskilda fallet. Kan det 

vara så att ifrågasättandet av Haagkonventionens iakttagande av barnets bästa i vissa fall 

av internationella bortföranden av barn, har föranlett ett behov av ett mer flexibelt 

förfarande? Man kan i sådant fall ställa sig frågan om den växande internationella insikten 

om medlingens möjligheter i sammanhanget återspeglar ett sådant behov. 

Medlingsförfarandet är, som redan påpekats i uppsatsen, ett flexibelt förfarande där 

parterna själva styr över en stor del av utgången, i kontrast till Haagprocessens relativa 

fyrkantighet.  

 

4 2003 års Bryssel II-förordning och medling 

4.1 Inledning  

Syftet med 2003 års Bryssel II-förordning var att förenkla den rättsliga hanteringen av 

vissa familjefrågor mellan EU:s medlemsstater.174 Förordningen reglerar domstols 

                                                
169 Se Jänterä-Jareborg, Barnets bästa och Sverige ansvar vid överflyttning av olovligen bortförda barn,  
s. 401–402. 
170 Shaw mot Ungern, dom den 26 juli 2011. 
171 Se Jänterä-Jareborg, Barnets bästa och Sverige ansvar vid överflyttning av olovligen bortförda barn,  
s. 403. 
172 Se Jänterä-Jareborg, Barnets bästa och Sverige ansvar vid överflyttning av olovligen bortförda barn  
s. 412–413. 
173 Se Jänterä-Jareborg, Barnets bästa och Sverige ansvar vid överflyttning av olovligen bortförda barn,  
s. 412–413. 
174 Magnus & Mankowski, Brussels IIbis Regulation, s. 7. 
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internationella behörighet samt erkännande och verkställighet av domar i äktenskapsmål 

och mål om föräldraansvar. Den är tillämplig på civilrättsliga frågor om 

äktenskapsskillnad, hemskillnad och annullering av äktenskap,175 samt på tillerkännande, 

utövande, delegering, upphörande eller begränsande av föräldraansvar.176 Det senare kan 

bland annat röra vårdnad och umgänge.177  

     De harmoniserade reglerna och förenklandet av processer vid gränsöverskridande 

domstolstvister rörande äktenskaps- och föräldraansvarsfrågor inom EU avsåg att 

säkerställa den fria rörligheten. 2003 års Bryssel II-förordning bygger på övertygelsen att 

olikheter mellan nationella bestämmelser om jurisdiktion och erkännande av avgöranden 

riskerar att hindra den fria rörligheten. Olikheterna kan medföra svårigheter med att få en 

äktenskapsskillnad erkänd i andra medlemsstater, eller problem med att genomdriva 

åtgärder som rör föräldraansvar i andra medlemsstater. Sådana olikheter kan ha en negativ 

inverkan på familjebildande relationer i andra medlemsstater och kan därmed inskränka 

den fria rörligheten inom EU.178 I 2003 års Bryssel II-förordning tillhandahålls enhetliga 

regler inom EU vid gränsöverskridande tvister som rör äktenskaps- och 

föräldraansvarsfrågor. EU-domstolen kan därvid fungera som ett stöd i medlemsstaternas 

tillämpning av förordningen genom att lämna förhandsbesked avseende tolkningen av 

förordningen. Det leder till att förordningen kan tillämpas enhetligt i EU:s 

medlemsstater.179 EU-kommissionen har vidare tagit fram en handledning för 

tillämpningen av 2003 års Bryssel II-förordning i avsikt att underlätta tillämpningen av 

förordningen.180 

      2003 års Bryssel II-förordning innehåller bland annat regler om förfarandet vid 

internationella bortföranden av barn. I förordningen finns en specifik artikel 55(e), som 

förpliktar medlemsstaternas centralmyndigheter att underlätta frivilliga 

överenskommelser i alla typer av frågor angående föräldraansvar. 1980 års 

Haagkonvention, som har ratificerats av samtliga medlemsstater i EU, fortsätter 

emellertid att gälla i de situationer där ett barn bortförs mellan medlemsstaterna.181 

                                                
175 Se artikel 1(1)(a) i 2003 års Bryssel II-förordning. 
176 Se artikel 1(1)(b) i 2003 års Bryssel II-förordning. 
177 Se artikel 1(2)(a) i 2003 års Bryssel II-förordning, 
178 Magnus & Mankowski, Brussels IIbis Regulation, s. 7. 
179 Dutta & Schulz, First Cornerstones of the EU rules on Cross-Border Child Cases: The Jurisprudence 
of the Court of Justice of the European Union on the Brussels IIa Regulation from C to Health Service 
Executive, s. 2. 
180 Handledning för tillämpningen av Bryssel IIa-förordningen. 
181 Se artiklarna 11, 60(e), och 62(2) i 2003 års Bryssel II-förordning, samt skäl 17 i förordningens 
preambel.  
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Haagkonventionens artiklar kompletteras då av vissa bestämmelser i 2003 års Bryssel II-

förordning, som har företräde framför konventionsbestämmelserna mellan 

medlemsstaterna i de frågor som regleras i förordningen.182  

     Till skillnad från direktiv är 2003 års Bryssel II-förordning direkt tillämplig i alla EU:s 

medlemsstater, med undantag för Danmark,183 och kräver således ingen vidare 

implementering i nationell rätt. Förordningen har vidare företräde framför all nationell 

rätt.184  

 

4.2 Studien om gränsöverskridande barnbortföranden inom EU 

År 2015 publicerade EU-parlamentet en studie om gränsöverskridande bortföranden av 

barn inom EU185. I studien konstateras att det finns en korrelation mellan utövandet av 

den fria rörligheten för arbetare och bortföranden av barn, då det skedde en markant 

ökning av barnbortföranden i central- och östeuropeiska medlemsstater efter att fler stater 

gått med i EU år 2004.186 Studien påpekar dessutom att man kan anta att bortföranden av 

barn konsekvent kommer att öka mellan EU-länder som en följd av europeiska 

medborgares rörlighet, de ökande antalen gränsöverskridande familjeprocesser och en 

förändrad syn på föräldraskap. Det senare medför att fler länder stiftar lagar som rör ett 

barns rättigheter att upprätthålla en regelbunden kontakt med båda sina föräldrar, vilket 

oundvikligen kan leda till att fler barn involveras i en rättslig process.187 Man kan således 

dra slutsatsen att frågan om olovliga barnbortföranden inom EU är relevant och av hög 

aktualitet. I många fall involverar också ett olovligt bortförande från en medlemsstat som 

tillämpar 2003 års Bryssel II-förordning, en annan sådan medlemsstat. Av, globalt sett, 

totalt 2 270 ansökningar om återförande enligt Haagkonventionen år 2015, var 1 161 av 

dessa initierade i stater som tillämpar 2003 års Bryssel II-förordning. I 830 av dessa 1 161 

ansökningar, kom ansökan från en stat som också tillämpar 2003 års Bryssel II-

förordning. Förordningen var således tillämplig i 71 % av de ansökningar om återförande 

som initierats i en stat som tillämpar 2003 års Bryssel II-förordning.188  

                                                
182 Handledning för tillämpningen av Bryssel IIa-förordningen, s. 49. 
183 Se skäl 31 i preambeln till 2003 års Bryssel II-förordning. 
184 Magnus & Mankowski, Brussels IIbis Regulation, s. 20. 
185 Cross-border parental child abduction in the European Union. 
186 Cross-border parental child abduction in the European Union, s. 17. 
187 Cross-border parental child abduction in the European Union, s. 17 och 29–30. 
188 Lowe & Stephens, Part II – A statistical analysis of applications made in 2015 under the Hague 
Convention of 25 October 1980 on the Civil Aspects of International Child Abduction – Regional report – 
provisional edition, pending the completion of the French version, s. 4. 
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En annan aspekt som studien belyser är inverkan av könet hos den bortförande föräldern. 

Enligt studien kan det identifieras att motiven till olovliga barnbortföranden skiljer sig åt, 

beroende på könstillhörighet hos den bortförande föräldern. Ett återkommande mönster 

hos bortförande mödrar är att bortförandet representerar en sista utväg att fly från våld i 

hemmet. Hos bortförande fäder är ett återkommande tema att bortförandet representerar 

ett sista försök att ha kontakt med barnet, vilket annars aktivt hindras av mödrarna.189 

Dessa olika motiv representerar inte nödvändigtvis de vanligaste (och heller inte de enda) 

orsakerna till att olovliga barnbortföranden sker, men informationen kan bidra till hur det 

förebyggande arbetet bör inriktas.  

     EU-parlamentets studie har en positiv syn på medlingens roll vid internationella 

bortföranden av barn. Ett av studiens syften var att undersöka betydelsen av och främja 

utomrättsliga förfaranden såsom medling, för att undvika, alternativt minska, 

domstolsprocesser vid familjekriser med internationell koppling.190 I detta sammanhang 

belyser studien omständigheter som att en domstolsprocess kan förstärka fiendskapen 

mellan föräldrarna, liksom att en överflyttning av barnet kan förvärra det psykologiska 

traumat. En överenskommelse om att inte återlämna barnet och som säkerställer en 

praktiskt genomförbar umgängesrätt för den kvarlämnade föräldern, kan stå i bättre 

överensstämmelse med barnets bästa och behoven hos föräldrarna (av exempelvis 

rörlighet), än ett rättsligt beslut om överflyttning. Medling kan således erbjuda en lösning 

som tar hänsyn till flera aspekter av situationen.191 Samtidigt påpekas i studien att inte 

alla fall som rör olovliga barnbortföranden är lämpliga för medling. En inledande 

bedömning av om medling kan antas fungera i det enskilda fallet måste göras.192 

 

4.3 Samarbete mellan centralmyndigheterna 
I artikel 55(e) i 2003 års Bryssel II-förordning uppmuntras till samarbete mellan 

medlemsstaternas centralmyndigheter. Av artikeln framgår att centralmyndigheterna har 

en särskild uppgift att underlätta överenskommelser mellan personer genom medling eller 

andra metoder. I skäl 25 i preambeln till 2003 års Bryssel II-förordning upplyses vidare 

om att centralmyndigheterna bör samarbeta både generellt och i enskilda ärenden om 

                                                
189 Cross-border parental child abduction in the European Union, s. 31. 
190 Cross-border parental child abduction in the European Union, s. 29. 
191 Cross-border parental child abduction in the European Union, s. 89. 
192 Cross-border parental child abduction in the European Union, s. 91. 
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föräldraansvar, bland annat för att främja att familjerättsliga tvister görs upp i godo. I 

Sverige är UD centralmyndighet enligt 2003 års Bryssel II-förordning.193 

     I handledningen för tillämpningen av 2003 års Bryssel II-förordning kommenteras, 

under artikel 55(e), att medling kan spela en viktig roll i fall av olovligt bortförande av 

barn, när det gäller att se till att barnet kan fortsätta att träffa den kvarlämnade föräldern 

efter bortförandet. Vidare betonas att en medling kan vara värdefull när det gäller barnets 

möjlighet att träffa den bortförande föräldern efter det att barnet återvänt till 

hemviststaten. Det anses emellertid vara viktigt att se till att medlingsförfarandet inte 

används för att förhala barnets återvändande.194  

     Med anledning av 2003 års Bryssel II-förordning utreddes i Sverige vilka 

kompletterande bestämmelser som behövdes för att förordningen skulle fungera väl i 

Sverige.195 Utredningen bedömde att UD, i genomförandet av uppgiften att samarbeta 

med andra centralmyndigheter i frågor om föräldraansvar, skulle kunna dra nytta av sina 

erfarenheter av uppgifter av likartad karaktär enligt 1980 års Haagkonvention.196 UD:s 

metoder när det gäller att främja frivillighet vid ett olovligt bortförande av barn enligt 

Haagkonventionen, har tidigare beskrivits i uppsatsen.197 Försöken består i att UD per 

mail tar kontakt med den bortförande föräldern för att försöka få till stånd ett frivilligt 

återlämnande.198  

     Civilutskottet i riksdagen beslutade år 2008 att göra en uppföljning av frågan om 

olovligen bortförda och kvarhållna barn i internationella förhållanden.199 Syftet med 

uppföljningen var bland annat att belysa hur denna fråga hanteras av myndigheter. I den 

rapport som uppföljningen resulterade i, underströks vikten av internationell medling vid 

hanteringen av ärenden som rör olovliga bortföranden av barn, och det belystes att 2003 

års Bryssel II-förordning även betonar medling i sådana situationer.200 Vidare framhölls 

i rapporten att det saknas fastlagd praxis när det gäller 2003 års Bryssel II-förordning, 

såväl i Sverige som i övriga EU, för den del av förordningen som bland annat avser 

                                                
193 Se 2 § i regeringens förordning (2005:97) med kompletterande bestämmelser till Bryssel II-
förordningen. 
194 Handledning för tillämpningen av Bryssel IIa-förordningen, s. 83. 
195 I 3 § i regeringens förordning (2005:97) med kompletterande bestämmelser till Bryssel II-
förordningen, föreskrivs att centralmyndigheten har de uppgifter som föreskrivs i 2003 års Bryssel II-
förordning. 
196 SOU 2004:80, s. 86. 
197 Se ovan, avsnitt 3.4.1. 
198 2008/09:RFR8, s. 72. 
199 2008/09:RFR8, s. 3. 
200 2008/09:RFR8, s. 12. 
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gränsöverskridande samarbete. UD bedömde att avsaknaden av praxis kan försvåra 

tillämpningen av förordningen.201  

     På EU-nivå har det identifierats flera brister när det gäller det gränsöverskridande 

samarbetet mellan centralmyndigheterna enligt 2003 års Bryssel II-förordning. Dessa 

diskuteras nedan.   

 

4.4 Identifierade brister i 2003 års Bryssel II-förordning avseende medling 

I artikel 55(e) och i skäl 25 i preambeln till 2003 års Bryssel II-förordning framhävs, som 

ovan beskrivits, att centralmyndigheterna ska samarbeta för att främja fredliga 

överenskommelser mellan föräldrar. Artikeln har dock visat sig vara svår att efterfölja.202 

En svårighet som uttryckts i EU-kommissionens förslag till omarbetning av 2003 års 

Bryssel II-förordning, är att artikel 55(e) är skriven på ett otydligt sätt vad gäller vilken 

hjälp som centralmyndigheterna ska lämna i enskilda ärenden som rör föräldraansvar.203 

Det är ett problem, då samarbetet mellan centralmyndigheterna i enskilda ärenden om 

föräldraansvar är av stor vikt för att effektivt stödja föräldrar och barn som är involverade 

i gränsöverskridande förfaranden som rör barn. Det framgår också i EU-kommissionens 

förslag att artikel 55 inte utgör tillräcklig rättslig grund för de nationella myndigheterna i 

vissa medlemsstater för att vidta de åtgärder som föreskrivs, eftersom deras nationella 

lagstiftning kräver att det finns en mer uttrycklig rättslig grund i förordningen.204 

     I en tidigare utvärderande studie205 av EU-kommissionen från år 2015, som rör 

tillämpningen av 2003 års Bryssel II-förordning, vidhålls uppfattningen att medling är ett 

effektivt alternativ när det gäller att lösa internationella konflikter mellan föräldrar som 

rör barn. Det påpekas samtidigt att dess potential inte blivit fullt utnyttjad. Att medling 

endast rekommenderas i en underpunkt till artikel 55 i 2003 års Bryssel II-förordning 

skulle kunna tolkas som att rekommendationen är av mindre betydelse. Dessutom har 

vissa specifika svagheter i artikelns innehåll identifierats, vilket kan ha lett till att medling 

fått ett otillräckligt genomslag i medlemsstaterna. Bland annat finns ingen upplysning i 

2003 års Bryssel II-förordning om kopplingen till medlingsdirektivet. Det finns heller 

inte någon tillfredsställande förteckning, på EU-nivå, av certifierade medlare som är 

                                                
201 2008/09:RFR8, s. 40. 
202Cross-border parental child abduction in the European Union, s. 94. 
203 COM (2016) 411 final, s. 5. 
204 COM (2016) 411 final, s. 5. 
205 Study on the assessment of Regulation (EC) No 2201/2003 and the policy options for its amendment – 
Final Report Evaluation. 
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specialiserade på internationella fall av bortföranden av barn, och domare informerar inte 

alltid parterna i början av processen om möjligheten till medling. Dessa brister medför, 

enligt den utvärderande studien, att EU-medborgarna inte får ta del av medlingens 

fördelar på ett tillfredsställande sätt. Utöver de processekonomiska fördelarna betonas 

också de emotionella fördelarna med medling i den utvärderande studien, såsom att 

medling bidrar till att säkerställa barnets välmående och relationen till föräldrarna. Vidare 

belyses perspektivet om att medlingsöverenskommelser kan ha långsiktig verkan. 

Eftersom en medlare kan gå långt i sina försök att hjälpa föräldrarna att nå en 

överenskommelse kan samtliga perspektiv tas i beaktan, och på så sätt kan framtida 

konflikter undvikas.206 Den utvärderande studien konstaterar således att 2003 års Bryssel 

II-förordning, vad gäller medling, inte har nått sin fulla potential.207  

     Medlingens möjligheter i samband med ett olovligt barnbortförande har vidare 

diskuterats i relation till barnets rätt att komma till tals. Enligt artikel 11(2) i 2003 års 

Bryssel II-förordning finns en bestämmelse om att låta barnet komma till tals i 

återförandeprocesser. En medlare skulle, eventuellt med stöd av en psykolog, kunna 

säkerställa att barnets perspektiv är fritt uttryckt och inte manipulerat. Medling skulle 

också kunna underlätta relationen mellan barnet och en förälder som känner sig bortvald, 

genom att hjälpa parterna att acceptera barnets perspektiv och ge parterna ökad möjlighet 

att samarbeta för barnets bästa.208  

 

5 2019 års Bryssel II-förordning och medling 

5.1 Inledning 

Även om 2003 års Bryssel II-förordning generellt ansetts fungera väl, har området som 

rör frågor om föräldraansvar funnits vara förknippat med ett antal brister.209 Efter att EU-

kommissionen utvärderat hur förordningen fungerat i praktiken lade kommissionen år 

2016 fram ett förslag till omarbetning av förordningen.210 2019 års Bryssel II-förordning 

antogs den 25 juni 2019 och börjar tillämpas den 1 augusti 2022.211  

                                                
206 Study on the assessment of Regulation (EC) No 2201/2003 and the policy options for its amendment – 
Final Report Evaluation, s. 38–40. 
207 Study on the assessment of Regulation (EC) No 2201/2003 and the policy options for its amendment – 
Final Report Evaluation, s. 65. 
208 Recasting the Brussels IIa Regulation WORKSHOP on 8 November 2016, s. 11. 
209 COM (2016) 411 final, s. 2. 
210 COM (2016) 411 final, s. 2. 
211 Se artikel 100(1) i 2019 års Bryssel II-förordning.  
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I 2019 års Bryssel II-förordning finns en artikel 25 som uttryckligen uppmuntrar till 

alternativ tvistlösning, genom att domstolen så tidigt som möjligt och under vilket skede 

som helst av förfarandet ska uppmana parterna att överväga om de är villiga att delta i 

medling eller annan metod för alternativ tvistlösning. Artikeln återfinns i det nya kapitlet 

om internationella bortföranden av barn vilket belyser avsikten att främja medling särskilt 

i dessa fall. Detta uttrycks också i skäl 43 i preambeln till 2019 års Bryssel II-förordning. 

I artikel 79(g) i 2019 års Bryssel II-förordning, uppmanas fortsättningsvis även 

centralmyndigheterna att vidta alla lämpliga åtgärder för att underlätta överenskommelser 

mellan personer med föräldraansvar, genom medling eller andra metoder för alternativ 

tvistlösning.  

     Enligt Elisabeth Hovmöller, kansliråd på Justitiedepartementet, innebär artikel 25 i 

2019 års Bryssel II-förordning inte något nytt i sig, då motsvarande mekanismer för 

frivilliga överenskommelser finns i Haagkonventionen. Vidare anger hon betydelsen av 

16 § IVL som en liknande mekanism i svensk rätt.212 Det står dock klart att de regler som 

kompletterar 1980 års Haagkonvention i 2019 års Bryssel II-förordning har blivit flera 

och till och med fått ett eget kapitel. Problematiken med olovliga bortföranden av barn 

inom EU har därmed fått en mer framträdande plats i 2019 års Bryssel II-förordning, och 

medling är en aspekt som särskilt betonas i sammanhanget. Nedan diskuteras de delar av 

2019 års Bryssel II-förordning som särskilt lyfter fram medling vid fall av internationella 

bortföranden av barn. 

 

5.2 Nyheter i 2019 års Bryssel II-förordning avseende medling 

5.2.1 Artikel 25 

Artikel 25 i 2019 års Bryssel II-förordning har följande lydelse: 

 
Så tidigt som möjligt och under vilket skede som helst av förfarandet ska domstolen 

antingen direkt, eller i lämpliga fall med biträde av centralmyndigheterna, uppmana 

parterna att överväga om de är villiga att delta i medling eller annan metod för 

alternativ tvistlösning såvida detta inte strider mot barnets bästa, är olämpligt i det 

enskilda fallet eller onödigt skulle försena förfarandet.213 

 

                                                
212 Mail från Elisabeth Hovmöller, kansliråd på Justitiedepartementet, den 13 november 2019. 
213 Artikel 25 i 2019 års Bryssel II-förordning. 
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Artikeln föreskriver att medling eller annan metod för alternativ tvistlösning ska 

uppmanas av domstolen så tidigt som möjligt, men också under vilket skede som helst av 

förfarandet. Att medling, om det är lämpligt i ett enskilt fall, ska initieras så tidigt som 

möjligt i förfarandet torde vara viktigt för medlingens utsikter att lyckas. Det är lätt att 

tänka sig att en konflikt fördjupas ju längre tid som föräldrarnas tvist i domstolen pågår, 

vilken till stor del handlar om att föra bevisning till sin fördel. Det bäddar inte för en 

konstruktiv dialog, utan riskerar snarare medföra att föräldrarna bottnar djupare i det egna 

perspektivet och har svårare att se den andra förälderns perspektiv. Det kan dock tänkas 

att det någon gång under återlämnandeförfarandet öppnas möjligheter som gör att en 

medling framstår som lämplig, trots att så inte var fallet inledningsvis.  

     Domstolen kan uppmana parterna att överväga om de är villiga att delta i medling 

direkt eller i lämpliga fall med biträde av centralmyndigheterna. Uttrycket överväga 

skulle kunna förstås ta sikte på att medling bygger på frivillighet.  

     Av artikeln framgår sedan att det finns tre alternativa kriterier som, när en eller flera 

av dem är för handen, medför att en medling inte är lämplig. För det första gäller detta 

om medlingen skulle strida mot barnets bästa. Ett sådant skäl skulle kunna tänkas vara att 

föräldrarna inte kan anses förmögna att iaktta barnets bästa i uppgörelsen, utan endast 

bedöms ha sina egna intressen för ögonen. Ett annat, enligt min mening mer troligt, skäl 

skulle kunna vara att domstolen bedömer att en överflyttning av barnet till sin hemviststat 

och den kvarlämnade föräldern är i enlighet med barnets bästa. En överenskommelse 

mellan föräldrarna som eventuellt medför något annat kan därmed inte bedömas vara 

förenlig med Haagkonventionen och barnets bästa. Enligt min mening klargör ett sådant 

scenario att utgångspunkten i Haagkonventionen, att barnet ska överflyttas till 

hemviststaten så snabbt som möjligt, i många fall är förenlig med barnets bästa. 

Medlingens möjligheter i sammanhanget kan anses göra störst nytta när en sådan 

överflyttning inte är klart förenlig med barnets bästa.  

     För det andra ska domstolen inte uppmana parterna att överväga om de är villiga att 

delta i medling, när en medling inte är lämplig i det enskilda fallet. Ett typiskt scenario 

som skulle kunna passa in under detta kriterium kan vara att det förekommit våld i 

hemmet. I skäl 43 i preambeln till 2019 års Bryssel II-förordning upplyses särskilt om att 

ett medlingsförfarande kanske inte är lämpligt i fall av våld i nära relationer. Som 

diskuterats tidigare i uppsatsen råder det starkt olika uppfattningar om en medling 

överhuvudtaget är lämplig i sådana fall. Oavsett vilken uppfattning man har i frågan torde 

det stå klart att när anklagelser om våld riktas mot den ena föräldern, bör frågan hanteras 
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varsamt av domstolen och alltid vägas in i bedömningen av om en medling är lämplig i 

det aktuella fallet. Vidare skulle en medling kunna anses olämplig i det enskilda fallet om 

det råder en ojämn maktbalans mellan parterna. Det kan vara aktuellt som en följd av våld 

i hemmet, men kan också bero på exempelvis psykisk sjukdom hos någon av föräldrarna. 

     För det tredje är en medling inte lämplig om medlingen onödigt skulle försena 

förfarandet. Behovet av att barnets situation i ett olovligt bortförande snabbt löses är av 

hög prioritet. Även om ett utdraget medlingsförfarande skulle föra nytta med sig i det 

långa loppet, kan det inte anses trumfa behovet av en skyndsam handläggning. Det finns 

heller inget hinder mot att parterna på egen hand söker sig till medling efter 

återförandeprocessen. Medlingens nytta när det gäller föräldrarnas inbördes relation och 

kommunikation kan vara värdefull även efter en återförandeprocess, eftersom föräldrar 

till ett gemensamt barn alltid kommer ha en relation av något slag som kräver 

kommunikation. Hur denna relation utvecklas påverkar barnet.     

 

5.2.2 Skäl 43 i preambeln 

5.2.2.1 Skäl 43 i sin helhet 

Som beskrivits ovan i uppsatsen innehåller varje EU-rättsakt en preambel med numrerade 

skäl.214 Skälen i sig är inte normativa, men de används ofta för att förtydliga enskilda 

föreskrifter. De kan även bidra till tolkningen av de artiklar som skälen är kopplade till.215 

I detta avsnitt studeras därför skäl 43 i preambeln till 2019 års Bryssel II-förordning, som 

har koppling till förordningens artikel 25. Skäl 43 har följande lydelse: 

	
I alla ärenden som rör barn, och särskilt ärenden som rör internationella bortföranden 

av barn, bör domstolarna överväga möjligheten att uppnå uppgörelser genom 

medling och andra lämpliga medel, vid behov med hjälp av befintliga nätverk och 

stödstrukturer för medling i gränsöverskridande tvister om föräldraansvar. Sådana 

insatser bör dock inte onödigt förlänga återlämnandeförfarandena enligt 1980 års 

Haagkonvention. Medling är dessutom kanske inte alltid lämpligt, särskilt i fall av 

våld i nära relationer. Om föräldrarna i samband med ett återlämnandeförfarande 

enligt 1980 års Haagkonvention når en överenskommelse om att ett barn ska 

återlämnas eller inte återlämnas, och även om andra frågor som rör föräldraansvar, 

                                                
214 Se ovan, avsnitt 1.4. 
215 Hellner, Sverige, EU och den internationella privaträtten, s. 394. 
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bör denna förordning under vissa omständigheter göra det möjligt för dem att komma 

överens om att den domstol vid vilken talan väckts enligt 1980 års Haagkonvention 

bör ha behörighet att ge deras överenskommelse bindande rättsverkan, antingen 

genom att införliva överenskommelsen i ett avgörande eller genom att godkänna den 

eller genom att använda någon annan form som föreskrivs i nationell lag och 

nationella förfaranden. Medlemsstater som har koncentrerad behörighet bör därför 

överväga att ge den domstol vid vilken talan väckts om återlämnande i enlighet med 

1980 års Haagkonvention möjlighet att också utöva den behörighet som 

överenskommits eller godtagits av parterna enligt denna förordning i frågor om 

föräldraansvar om parterna nått en överenskommelse under 

återlämnandeförfarandets gång.216 

 

Skäl 43 är komplicerat och kan uppfattas som svårtytt i vissa delar. Nedan diskuteras 

därför skälets olika delar var för sig. Inledningsvis i avsnitten nedan citeras vissa delar av 

skäl 43 som sedan analyseras närmare. 

 

5.2.2.2 Första tre meningarna 

 
I alla ärenden som rör barn, och särskilt ärenden som rör internationella bortföranden 

av barn, bör domstolarna överväga möjligheten att uppnå uppgörelser genom 

medling eller andra lämpliga medel, vid behov med hjälp av befintliga nätverk och 

stödstrukturer för medling i gränsöverskridande tvister om föräldraansvar. Sådana 

insatser bör dock inte onödigt förlänga återlämnandeförfarandena enligt 1980 års 

Haagkonvention. Medling är dessutom kanske inte alltid lämpligt, särskilt i fall av 

våld i nära relationer.  

 

Att domstolarna bör överväga att uppnå uppgörelser genom medling eller andra lämpliga 

medel, kan förstås så att detta inte är ett krav. Det är rimligt att det inte ställs något krav 

på domstolarna att lösa tvister med hjälp av medling, eftersom en medling bygger på 

frivillighet och dessutom heller inte alltid är lämplig. De befintliga nätverk och 

stödstrukturer för medling i gränsöverskridande tvister om föräldraansvar, som åsyftas i 

skälet, skulle bland annat kunna vara organisationer som Reunite,217 som besitter stor 

                                                
216 Skäl 43 i preambeln till 2019 års Bryssel II-förordning. 
217 Se ovan, avsnitt 2.3. 
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kunskap och erfarenhet av medling i fall av internationella bortföranden av barn.218 

Vikten av att insatser som medling inte onödigt förlänger återlämnandeförfarandena 

enligt 1980 års Haagkonvention, samt att en medling, särskilt i fall av våld i nära 

relationer, inte alltid är lämplig, har diskuterats ovan under avsnittet om artikel 25 i 2019 

års Bryssel II-förordning.219 Det kan tilläggas att medling i fall av internationella 

bortföranden av barn som föregåtts av våld i familjen ställer höga krav på medlaren. 

Denne behöver ha särskild kunskap om hur man hanterar en sådan situation. Om en 

lämplig medlare inte finns tillgänglig inom den tidsram som den skyndsamma 

handläggningen i överflyttningsärenden kräver, skulle det kunna tänkas utgöra ett skäl till 

att medling inte bör initieras.  

 

5.2.2.3 Fjärde meningen 
 

Om föräldrarna i samband med ett återlämnandeförfarande enligt 1980 års 

Haagkonvention når en överenskommelse om att ett barn ska återlämnas eller inte 

återlämnas, och även om andra frågor som rör föräldraansvar, bör denna förordning 

under vissa omständigheter göra det möjligt för dem att komma överens om att den 

domstol vid vilken talan väckts enligt 1980 års Haagkonvention bör ha behörighet 

att ge deras överenskommelse bindande rättsverkan, antingen genom att införliva 

överenskommelsen i ett avgörande eller genom att godkänna den eller genom att 

använda någon annan form som föreskrivs i nationell lag och nationella förfaranden. 

 

Först kan noteras att fjärde meningen i skäl 43 i preambeln till 2019 års Bryssel II-

förordning klargör att en överenskommelse mellan föräldrar i samband med ett 

återlämnandeförfarande enligt 1980 års Haagkonvention, kan resultera både i att ett barn 

ska återlämnas eller inte återlämnas. Detta kan jämföras med 16 § IVL, enligt vilken 

medlingsuppdraget syftar till att barnet ska återföras till hemviststaten. 

Medlingsuppdraget enligt 16 § IVL sker således inte förutsättningslöst, utan är begränsat 

till en viss utgång. Enligt fjärde meningen i skäl 43 till 2019 års Bryssel II-förordning, 

finns ingen sådan begränsning vid medling i samband med ett återlämnandeförfarande 

enligt 1980 års Haagkonvention. Att en sådan begränsning saknas utgör i sig inget nytt 

för de stater som har ratificerat Haagkonventionen. Som tidigare upplysts om i uppsatsen 

                                                
218 Se Thorpe, Mediation to Resolve Child Abduction Issues for Hague and Non-Hague Convention 
Countries, s. 577. 
219 Se ovan, avsnitt 5.2.1. 



 46 

har samtliga medlemsstater ratificerat Haagkonventionen, som alltjämt gäller mellan 

EU:s medlemsstater, vilken uppmuntrar till uppgörelser i godo utan krav på att 

uppgörelsen ska resultera i att barnet återförs till hemviststaten.220  

     Det betonas vidare i fjärde meningen att en överenskommelse i samband med ett 

återlämnandeförfarande enligt Haagkonventionen, även kan omfatta andra frågor som 

rör föräldraansvar. Skrivningen kan ses mot bakgrund av att domstolen i en tillflyktsstat 

inte har behörighet att pröva frågan om vårdnad om barnet, enligt Haagkonventionen. I 

stället är det de behöriga myndigheterna i barnets hemviststat som ska pröva en sådan 

fråga.221 Enligt artikel 9 i 2019 års Bryssel II-förordning gäller att domstolen i den 

medlemsstat där barnet hade hemvist omedelbart före det olovliga bortförandet, behåller 

sin behörighet tills barnet har förvärvat hemvist i en annan medlemsstat och vissa, i 

artikeln angivna, förutsättningar föreligger. I FB föreskrivs vidare att frågor om vårdnad, 

boende eller umgänge, ska tas upp av domstolen i den ort där barnet har sitt hemvist.222 

Det krävs således att barnet har hemvist någonstans i Sverige för att svensk domstol ska 

ha behörighet att pröva en fråga om exempelvis umgänge. Det innebär att svensk domstol 

i ett ärende som rör överflyttning av barn, inte har behörighet att ta in ett beslut om 

umgänge, vilket också Bexell har påpekat.223 Haagkonventionen innehåller inte några 

bestämmelser om domstols behörighet när det gäller frågor om umgänge.224  

     Fjärde meningen i skäl 43 i preambeln till 2019 års Bryssel II-förordning, verkar öppna 

för att de ovan beskrivna behörighetsreglerna kan ”slås ut” av en överenskommelse i 

samband med ett återlämnandeförfarande enligt Haagkonventionen, under vissa 

förutsättningar. För det första krävs att föräldrarna faktiskt når en överenskommelse, 

vilket säger sig självt. Överenskommelsen kan även omfatta andra föräldraansvarsfrågor 

än själva frågan om barnet ska återlämnas eller inte. Det ges inga exempel, vare sig på 

någon sådan annan föräldraansvarsfråga som innefattas i skrivningen eller på någon 

föräldraansvarsfråga som inte innefattas i skrivningen. Således verkar det inte finnas 

något hinder mot att frågor om vårdnad, boende och umgänge regleras i 

överenskommelsen. För det andra krävs att föräldrarna även är överens om att den 

domstol vid vilken talan väckts enligt 1980 års Haagkonvention ska ha behörighet att ge 

                                                
220 Se ovan, avsnitt 3.3.1 och 3.3.2. 
221 Se Haagkonventionens artikel 16. Se även Pérez-Vera, Explanatory report on the 1980 Hague Child 
Abduction Convention, s. 430.  
222 Se 6 kap. 17 § FB. 
223 Se ovan, avsnitt 3.3.3.2. 
224 Se Göransson, 1980 års Haagkonvention om olovliga bortföranden av barn – En allmän betraktelse 
över tillämpningen av vissa av artiklarna samt en jämförelse med den svenska införlivandelagen, s. 469. 
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överenskommelsen bindande rättsverkan. Med domstolen vid vilken talan väckts enligt 

1980 års Haagkonvention avses tillflyktsstatens domstol, eftersom det är i den staten som 

barnet i regel befinner sig vid tidpunkten då talan väcks.  

     Fjärde meningen betonar också att det endast är under vissa omständigheter som 

överenskommelsen kan ges bindande rättsverkan av domstolen i tillflyktsstaten. Vilka 

omständigheter som avses förtydligas inte i meningen. Skrivningen kan dock förstås 

signalera att en sådan möjlighet för tillflyktsstatens domstol inte uppstår regelmässigt. 

Enligt Hovmöller kan skäl 43 läsas mot bakgrund av artikel 10 i 2019 års Bryssel II-

förordning.225 I artikel 10 i 2019 års Bryssel II-förordning ges parterna en möjlighet att 

avtala om vilken medlemsstats domstol som ska vara behörig i mål om föräldraansvar, 

under förutsättning att de villkor som anges i artikeln är uppfyllda. Dessa villkor skulle 

kunna anses gälla även vid överenskommelser som nås i samband med ett 

återlämnandeförfarande enligt Haagkonventionen. Det skulle i sådant fall kunna vara 

dessa villkor som åsyftas i skrivningen under vissa omständigheter.  

     Artikel 10 i 2019 års Bryssel II-förordning har vidare fått en annan utformning än 

motsvarande bestämmelse, artikel 12, i 2003 års Bryssel II-förordning. Inom ramen för 

denna uppsats, är det intressant att lyfta fram att det i artikel 10(2)(b) i 2019 års Bryssel 

II-förordning införts en möjlighet för parterna att under förfarandets gång godta 

behörigheten hos en domstol i en medlemsstat. I artikel 12(3)(b) i 2003 års Bryssel II-

förordning föreskrivs att en medlemsstats domstol ska vara behörig om behörigheten har 

godtagits av parterna vid den tidpunkt då talan väcks. Dessa skillnader är intressanta mot 

bakgrund av att domstolarna, enligt artikel 25 i 2019 års Bryssel II-förordning, under 

vilket skede som helst av förfarandet ska uppmana parterna att överväga om de är villiga 

att delta i medling. Skrivningen i artikel 12(3)(b) i 2003 års Bryssel II-förordning, skulle 

kunna uppfattas så att det finns en begränsad möjlighet för parterna att, efter tidpunkten 

då talan väckts, komma överens om att domstolen i en tillflyktsstat ska ha behörighet i de 

föräldraansvarsfrågor som överenskommits. Man kan därför kanske fundera på om en 

avsikt med utformningen av artikel 10(2)(b) i 2019 års Bryssel II-förordning, är att tydligt 

signalera att det finns en möjlighet för parterna att, under hela återlämnandeförfarandet 

vid tillflyktsstatens domstol, komma överens om att domstolen där ska vara behörig. Om 

en medling initieras under ett återlämnandeförfarandes gång, som efter tidpunkten då 

talan väckts leder till en överenskommelse, framstår det som angeläget att 

                                                
225 Mail från Elisabeth Hovmöller, kansliråd på Justitiedepartementet, den 13 november 2019. 
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överenskommelsen kan ges bindande rättsverkan så snart som möjligt, för att den inte ska 

riskera att bli tandlös. 

     Det anges sedan, i fjärde meningen i det aktuella skälet, tre olika tillvägagångssätt som 

domstolen i tillflyktsstaten får använda när den ger en överenskommelse bindande 

rättsverkan. Domstolen kan ge en överenskommelse bindande rättsverkan genom att 

införliva överenskommelsen i ett avgörande, genom att godkänna överenskommelsen 

eller genom att använda någon annan form som föreskrivs i nationell lag och nationella 

förfaranden. I Sverige har parter, som nått en överenskommelse i samband med ett 

återlämnandeförfarande, en möjlighet att vända sig till socialnämnden för att få 

överenskommelsen verkställbar, enligt Bexell.226 Det är möjligt även när 

överenskommelsen innehåller en reglering av barnets umgängesrätt, under förutsättning 

att föräldrarna kommit överens om att barnet ska bo i Sverige varvid hemvist i Sverige 

kan uppkomma. Denna möjlighet skulle kunna vara en sådan annan form som föreskrivs 

i nationell lag och nationella förfaranden, som avses i fjärde meningen, även om 

möjligheten uppstår genom behörighet på grund av barnets hemvist. 

 

5.2.2.4 Femte meningen 
 

Medlemsstater som har koncentrerad behörighet bör därför överväga att ge den 

domstol vid vilken talan väckts om återlämnande enligt 1980 års Haagkonvention 

möjligheter att också utöva den behörigheten som överenskommits eller godtagits 

av parterna enligt denna förordning i frågor om föräldraansvar om parterna nått en 

överenskommelse under återlämnandeförfarandets gång. 

 

I femte meningen i skäl 43 i preambeln till 2019 års Bryssel II-förordning uttrycks att det 

är medlemsstater som har koncentrerad behörighet som bör överväga att ge tillflyktsstaten 

behörighet att ge en överenskommelse i samband med ett återlämnandeförfarande, 

bindande rättsverkan. Koncentrerad behörighet innebär att vissa medlemsstater har 

samlat (koncentrerat) behörigheten för frågor som rör 1980 års Haagkonvention, till en 

eller ett par domstolar.227 I Sverige är det Stockholms tingsrätt som sedan juli år 2006 är 

behörig underinstans i frågor om överflyttning av barn.228 Detta har inneburit en 

                                                
226 Se ovan, avsnitt 3.3.3.2. 
227 Mail från Elisabeth Hovmöller, kansliråd på Justitiedepartementet, den 3 december 2019. 
228 Se 13 § IVL. 
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specialisering inom området i och med att alla ärenden handläggs på samma tingsrätt, och 

Sverige har av Haagkonferensen för IP:s sekretariat pekats ut som ett gott exempel på när 

barnbortförandeärenden handläggs av specialiserade domstolar.229 Det har också ansetts 

att koncentrationen av dessa ärenden till Stockholms tingsrätt medfört att större fokus har 

lagts på handläggningens skyndsamhet.230 Mot denna bakgrund kan det tänkas att de 

medlemsstater som har koncentrerad behörighet för frågor som rör 1980 års 

Haagkonvention har större specialistkompetens i barnbortförandeärenden. Det skulle 

kunna vara anledningen till att uppmaningen i femte meningen i skäl 43 i preambeln till 

2019 års Bryssel II-förordning, riktas till medlemsstater med koncentrerad behörighet. 

Uppmaningen riktar sig direkt till medlemsstaterna. Det signalerar att det kan krävas 

kompletterande lagstiftning till 2019 års Bryssel II-förordning i de medlemsstater som 

vill ge domstolarna i den egna staten den behörighet som diskuteras i skäl 43.  

 

5.3 Reflektioner 

Den nya artikeln 25 i 2019 års Bryssel II-förordning föreskriver att domstolen i en 

medlemsstat, under de i artikeln angivna förutsättningarna, ska uppmana parterna att 

överväga om de är villiga att delta i medling. Det innebär att artikel 25 i 2019 års Bryssel 

II-förordning skapar en skyldighet för domstolen att uppmana till medling, när 

förutsättningarna föreligger i det enskilda fallet. Artikeln skulle kunna ses som en åtgärd 

som tar sikte på den begränsade användningen av artikel 55(e) i 2003 års Bryssel II-

förordning, vilket har diskuterats i avsnitt 4.3.  

     Att medling ska uppmanas av domstolen betonar att medling ska kunna initieras i 

samband med återlämnandeförfarandet vid domstolen. Det framstår som rimligt av flera 

skäl. Vid domstolsprocessen är båda föräldrarna inställda på att situationen ska hanteras 

och kan därmed tänkas vara mottagliga för alternativa lösningar. Dessutom har båda 

parterna vanligen vid det laget skaffat sig ett juridiskt ombud, som i bästa fall har kunnat 

förmedla vikten av att sätta barnets bästa i främsta rummet. Det skulle kunna leda till 

insikt hos parterna om betydelsen av samarbete. I skäl 43 i preambeln till 2019 års Bryssel 

II-förordning upplyses om att det bör finnas en möjlighet för domstolen i tillflyktsstaten 

att ge en överenskommelse, i flera föräldraansvarsfrågor, bindande rättsverkan. 2019 års 

Bryssel II-förordning verkar således försöka hantera sådant som kan hindra att en 

                                                
229 2008/09:RFR8, s. 9. 
230 2008/09:RFR8, s. 57. 



 50 

medlingsöverenskommelse kommer till stånd, vid fall av internationella bortföranden av 

barn. Att en överenskommelse inte är begränsad till frågan om själva återlämnandet av 

barnet, samt att överenskommelsen bör kunna ges bindande rättsverkan vid domstolen i 

tillflyktsstaten, ger uttryck för en strävan mot att medling vid fall av internationella 

bortföranden av barn ska få ett större genomslag i medlemsstaterna. 

     Enligt Hovmöller pågår det på regeringskansliet ett arbete med att analysera behovet 

av förändringar eller kompletterande bestämmelser i svensk rätt, för att 2019 års Bryssel 

II-förordning ska kunna fungera väl i Sverige. Det finns i nuläget ingen fastställd tidsplan 

för när det arbetet ska vara slutfört.231 Om medling i samband med ett 

återlämnandeförfarande enligt Haagkonventionen verkligen anses eftersträvansvärt i 

Sverige, skulle man enligt min mening kunna överväga att införa kompletterande 

föreskrifter som rör medling enligt förordningen i Sverige. Uppmaningen i artikel 25 i 

2019 års Bryssel II-förordningen är visserligen tydlig, men de möjligheter som diskuteras 

i skäl 43 i preambeln till förordningen är relativt öppna. Enligt min mening framstår de 

möjligheter som diskuteras i skäl 43 vara sådana som kan ha stor betydelse när det gäller 

att underlätta att verkställbara medlingsöverenskommelser enligt artikel 25 kommer till 

stånd. Det kan därför finnas ett behov av svenska föreskrifter som klargör vilka 

möjligheter som står till buds vid medling i samband med en återlämnandeprocess i 

Sverige, enligt 2019 års Bryssel II-förordning. 

 

6 Avslutande reflektioner 
Syftet med denna uppsats har varit att undersöka medlingsförfarandets lämplighet vid fall 

av internationella olovliga bortföranden av barn. Uppsatsen har särskilt satt fokus på 

bortföranden som sker från ett annat EU-land till Sverige, och därvid särskilt analyserat 

inställningen till medling i 2019 års Bryssel II-förordning. Familjemedling ses idag enligt 

internationell uppfattning som ett önskvärt sätt att hantera internationella bortföranden av 

barn som är olovliga. Medling ger föräldrarna möjlighet att komma överens i fall där ett 

korrekt beslut enligt det på vissa sätt fyrkantiga regelverket i 1980 års Haagkonvention, 

kan ifrågasättas utifrån barnets bästa. Medlingsförfarandet är mer flexibelt och kan ge 

utrymme för att hantera flera olika aspekter av en konflikt.  

                                                
231 Mail från Elisabeth Hovmöller, kansliråd på Justitiedepartementet, den 13 november 2019. 
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Genom artikel 25 i 2019 års Bryssel II-förordning har tagits in en bestämmelse i 

förordningen som uttryckligen föreskriver att domstolen i fall av internationella 

bortföranden av barn ska uppmana parterna, om det är lämpligt, att överväga om de är 

villiga att delta i medling. Även om möjligheten till medling inte är ny i sig vid fall av 

internationella bortföranden av barn, utgör artikel 25 i 2019 års Bryssel II-förordning ett 

viktigt komplement till bestämmelserna om internationella bortföranden av barn i 1980 

års Haagkonvention. Bestämmelsen signalerar uppfattningen om medling som en 

eftersträvansvärd tvistlösningsmetod vid fall av internationella bortföranden av barn 

mellan EU:s medlemsstater. Långt ifrån alla sådana fall anses emellertid vara lämpliga 

för medling, enligt artikeln. En viktig aspekt som framkommit återkommande i 

uppsatsen, är att det krävs en varsam bedömning av om en medling är lämplig i ett enskilt 

fall. Medlingsförfarandet kan anses kräva mycket av parterna, som ofta är i djup konflikt 

med varandra och ur den positionen ska börja samarbeta och söka komma överens i 

konfliktfrågorna. Att en medling alltid kommer leda till framgång med sådana 

förutsättningar är inte rimligt att anta. I praktiken kan det finnas flera hinder som kan 

medföra att fördelarna med medling inte uppnås i ett enskilt fall, vilket artikel 25 i 2019 

års Bryssel II-förordning tar hänsyn till. Våld i nära relationer som föregått ett olovligt 

barnbortförande kan vara ett sådant hinder. I flera fall torde också barnets bästa vara 

förenligt med utgångspunkten i 1980 års Haagkonvention som innebär att barnet 

omedelbart ska återlämnas till hemviststaten. Även om medlingen har många fördelar när 

det, enligt min mening, framförallt gäller att åstadkomma en bättre relationen mellan 

föräldrarna, kan dess oförutsebara utgång utgöra ett problem. Det vore ett mycket oönskat 

resultat om en medling leder till mer skada än nytta i de inblandades redan ansträngda 

situation. Om det står klart för domstolen att barnets bästa är att återföras till 

hemviststaten, kan en öppning för en annan utgång genom ett medlingsförfarande 

medföra en risk för att barnets bästa inte tillgodoses.  

     Trots att dessa risker gör sig gällande vid en medling, kan medlingsförfarandet i 

enskilda fall resultera i flera positiva effekter. Barnen i Reunitestudien från år 2006, som 

visserligen var relativt få till antalet och därmed inte kan anses representera någon helhet, 

gav samtliga uttryck för behovet av kontakt med båda sina föräldrar efter bortförandet. 

En möjlighet vid medling är att inte endast hantera de rättsliga frågorna, utan även sådant 

som känslomässiga motsättningar mellan parterna. När medlingen lyckas med att hantera 

sådana motsättningar innebär det stora vinster för ett olovligt bortfört barn. En 
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överenskommelse som tar hänsyn till komplexiteten i situationen skulle även kunna ha 

bättre förutsättningar att respekteras av parterna.  

     Medlingsförfarandets fördelar kan enligt min mening sammanfattningsvis konstateras 

ligga i att förfarandet utgör ett värdefullt komplement till den traditionella 

återförandeprocessen enligt Haagkonventionen vid fall av internationella bortföranden av 

barn. En sådan konflikt präglas ofta av starka känslor, inbördes förlorat förtroende mellan 

föräldrarna och motsättningar till följd av kulturella olikheter. Medlingsförfarandet kan 

leda till ökade möjligheter för ett olovligt bortfört barns föräldrar att lära sig samarbeta, 

vilket i vissa fall skulle kunna tillgodose barnets bästa i högre utsträckning än ett 

återförande till barnets hemviststat. 
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