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Förkortningar 
 

Haagkonventionen 1980 års Haagkonvention om de civila aspekterna på 

internationella bortföranden av barn 

Barnkonventionen Förenta Nationernas konvention om barns rättigheter, 1989 

Bryssel-II-förordningen Rådets förordning (EG) nr 2201/2003 av den 27 november 2003 

om domstols behörighet och om erkännande och verkställighet 

av domar i äktenskapsmål och mål om föräldraansvar samt om 

upphävande av förordning (EG) nr 1347/2000 

EU:s medlingsdirektiv Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/52/EG av den 21 

maj 2008 om vissa aspekter på medling på privaträttens område 

FB   Föräldrabalken  

FEUF   Fördrag om Europeiska unionens funktionssätt 

FN   Förenta Nationerna  

HD    Högsta domstolen 

NJA   Nytt Juridiskt Arkiv, avd. I 

Prop.   Proposition 

Verkställighetslagen Lag (1989:14) om erkännande och verkställighet av utländska 

vårdnadsavgöranden m.m. och om överflyttning av barn  

UD   Utrikesdepartementet 
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Begreppsförklaring 
Föräldraansvar Med anledning av att det inte finns någon enhetlig definition av 

begreppet inom EU kommer begreppet att definieras i bred 

bemärkelse enligt vad som följer av artikel 2 punkten 7 i  

Bryssel II-förordningen.  

 

Hemviststat    Den stat där barnet anses ha sitt stadigvarande hemvist.  

 

Olovligt barnbortförande När ett barn blivit bortfört från sin hemviststat och domstol fattat 

beslut om att bortförandet varit olovligt. Vidare omfattas även 

olovligt kvarhållande i begreppet olovligt barnbortförande.  

 

Tillflyktsstat  Den stat där barnet befinner sig efter ett bortförande.  

 

Ursprungsstat  Staten där ett barn hade sitt hemvist omedelbart före ett 

bortförande.  
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1 Inledning 
1.1 Bakgrund  

Länder har blivit lättare att röra sig mellan vilket lett till att nya familjekonstellationer skapats. 

Kärlekshistorierna kan göras många och en stor del av dessa har säkerligen slutat lyckligt. Det 

finns däremot även en baksida av denna till synes fagra bild. Relationer tar slut, skilsmässor tas 

ut, vårdnadsfrågor och var det gemensamma barnet ska bo blir plötsligt av stort intresse. 

Lättillgängligheten som kanske en gång förde samman dessa personer kan få en motsatt effekt, 

nämligen att den ena föräldern lämnar landet. Än mer komplicerat blir det när den ena föräldern 

lämnar landet, eller stannar kvar i utlandet, med det gemensamma barnet utan att den andra 

föräldern samtyckt till detta. Sådana barnbortföranden1 är något som ökat både internationellt 

och i Sverige på senare tid.2 

 

Som centralt regelverk på området rörande olovliga barnbortföranden och kvarhållanden finns 

1980 års Haagkonvention om de civila aspekterna på internationella barnbortföranden av barn 

(Haagkonventionen). Detta regelverk har som grundläggande utgångspunkt att ett barn 

skyndsamt ska återföras till sin hemviststat. För att underlätta processen ska det i varje 

konventionsstat finnas åtminstone en centralmyndighet som har i uppgift att fungera som nav 

inom det egna landet och jämtemot andra konventionsstaters centralmyndigheter.3  

 

En förälder som fått sitt barn bortfört till en annan konventionsstat kan med stöd av 

Haagkonventionen lämna in en ansökan om återförande till centralmyndigheten.4 Vid en sådan 

återförandeprocess ska centralmyndigheten verka för att ett återförande sker frivilligt5, vilket 

framförallt kan vara bra för barnet6 men även för plånboken då eventuella processkostnader kan 

undvikas. Detta frivillighetsstadie kan även vara förenligt med konventionens grundläggande 

syfte, nämligen att ett återförande ska ske snabbt och effektivt.7 Skulle detta inte vara möjligt 

tar domstolen i det land till vilket barnet blivit bortfört ställning till om barnet ska återföras eller 

inte.  

                                                
1 Det kan även röra sig om ett kvarhållande av barn vilket innebär att den ena föräldern inte återvänder med  
barnet efter en eventuell utlandsresa.  
2 För internationell statistik se Lowe m.fl., 2011, jfr även Kiesewetter & Paul, 2014, s. 11. 
3 Se mer om centralmyndighetens roll i avsnitt 2.4. 
4 Se mer om återförandeprocessen i avsnitt 2.  
5 Se artikel 7(2)(c) och 10 i Haagkonventionen.  
6 Se bl.a. relationen till överenskomna lösningar och artikel 10.2 i Barnkonventionen. 
7 Se bl.a. artikel 1(a) och 11 i Haagkonventionen.  
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Frivillighetsstadiet i återförandeprocessen blir särskilt intressant eftersom det hanteras så pass 

olika av konventionsstaterna. Allt från ett simpelt ”frivillighetsbrev” till påkostade 

medlingsförfaranden nyttjas för att på frivillig väg finna en lösning. På senare tid har särskilt 

medling som metod förespråkats på internationell och regional nivå 8 , bland annat med 

anledning av att den anses ha särskilda fördelar och även är förenlig med principen om barnets 

bästa.9 Flertalet konventionsstater har även tagit till sig medling som metod och således följt 

den internationella trenden.10 I Tyskland har det visat sig att ca 70 % av de fall där medling 

använts lett till att en överenskommelse uppnåtts.11 Notera dock att en överenskommelse inte 

nödvändigtvis innebär att ett barn återförs till sin hemviststat vilket i sig innebär en avvikelse 

från vad återförandeprocessen i regel ska uppnå.   

 

Medling som metod är inte heller helt oproblematisk. Många av medlingsförfarandets olika 

delmoment kan komma att kollidera med frågor om behörighet, effektiv handläggning och 

tidsfrister som ställs upp i de regelverk som tillämpas. Även mer principiella frågor som hur 

medling som metod förhåller sig till konventionens grundläggande syfte och vilken roll 

principen om barnets bästa kommer att spela blir av relevans. Man kan även ställa sig frågan 

om hur medling i detta internationella sammanhang ska utformas då omständigheterna vid en 

återförandeprocess skiljer sig avsevärt från hur medling tillämpas på det nationella planet.12  

 

Är medling som metod verkligen värd att satsa på eller ger den upphov till fler utmaningar än 

vad som redan finns? Dessa frågor behöver belysas ytterligare, särskilt med tanke på den 

framgång som medlingsinstitutet haft de senaste åren. Än mer intressant blir det för svenskt 

vidkommande eftersom medling näst intill är obefintlig i svenska återförandeprocesser varför 

det i den avslutande delen av uppsatsen kommer att föras ett resonemang kring om medling för 

svenskt vidkommande är eftersträvansvärt. 

                                                
8 Medling i familjerättslig kontext har diskuterats på olika internationella plan, se här bl.a. Haagkonferensen:  
Explanatory Memorandum on the Principles for the Establishment of Mediation Structures in the Context of the  
Malta Process (November 2010), EU: Europaparlamentets och Rådets direktiv 2008/52/EG av den 21 maj 2008  
om vissa aspekter på medling på privaträttens område, Europarådet: Recommendation No. R (98) 1 of the  
Committee of Ministers to Member States on Family Mediation; Recommendation Rec (2002) 10 of the  
Committee of Ministers to member States on mediation in civil matters. Se även avsnitt 3.1.  
9 Bl.a. underlättar den kommunikation mellan parterna i en informell atmosfär och tillåter parterna att utveckla  
egna strategier för hur de ska lösa konflikten. Se resonemang i Guide to Good Practice Child Abduction  
Convention, 2012, s. 21, para. 34.  
10 Exempelvis Tyskland, Nederländerna, Storbritannien, Belgien och Schweiz, se ländernas ”Country Profile” på  
https://www.hcch.net/en/instruments/conventions/publications1/?dtid=42&cid=24 (2018-03-13). 
11 MiKK e.V. informationsbroschyr, finns tillgänglig på https://www.mikk-ev.de/en/informations/flyer/ (2018- 
03-25). 
12 Guide to Good Practice Child Abduction Convention, 2012, s. 26 p. 51.  
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1.2 Syfte och frågeställningar 

Det övergripande syftet med denna uppsats är att belysa medlingsförfarandet som instrument 

för att uppnå ett frivilligt återförande och åskådliggöra vilka eventuella fördelar och utmaningar 

som uppkommer vid tillämpningen. Detta kommer vidare att mynna ut i en diskussion om ett 

medlingsförfarande bör anammas i förhållande till svenska återförandeprocesser. För att 

besvara syftet kommer följande frågeställningar att utgöra stommen i denna uppsats:  

 

- Vilket utrymme ger den internationella privaträtten för medling vid återförande av barn 

enligt Haagkonventionen? 

- Hur skiljer sig processen inom ramen för frivillighetsstadiet konventionsstater emellan 

och vad har detta inneburit?  

- Går det att dra lärdom av dessa och vad skulle det innebära för återförandeprocesser i 

Sverige?  

 

1.3 Avgränsningar 

För att avgränsa uppsatsen räckvidd kommer endast barnbortföranden där Haagkonventionen 

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

och om erkännande och verkställighet av domar i äktenskapsmål och mål om föräldraansvar 

samt om upphävande av förordning (EG) nr 1347/2000 (Bryssel II-förordningen) är tillämpliga 

att beröras. Detta innebär att fall där barn bortförts till eller kvarhålls i ett land utanför EU13 

inte kommer att behandlas. Då Bryssel II-förordningen, genom EU-rätten, har företräde framför 

svensk rätt på området faller även svensk internationell privaträtt utanför uppsatsens ram.14  

 

Slutligen kommer inte heller straffrättsliga aspekter att beröras eftersom Haagkonventionen 

enbart reglerar den civilrättsliga processen som följer när ett barn olovligen bortförs. 

Medlingsförfarandet äger rum inom ramen för denna civilrättsliga process.  

 

 

                                                
13 Bryssel II-förordningen är inte tillämplig i förhållande till Danmark, se punkten 30 i förordningens ingress. 
14 Artikel 288.2 fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (FEUF) samt Bernitz & Kjellgren, 2014, s. 55.  
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1.4 Metod och material 

I relevanta delar av denna uppsats används en rättsvetenskaplig metod vilket innebär att den 

traditionella rättskälleläran ligger till grund för analys och slutsatser.15 Uppsatsen berör ett 

ämne som är förankrat i den internationella privaträttens område vilket medför att relevanta 

internationella regelverk såsom Haagkonventionen, Förenta Nationernas konvention om barns 

rättigheter, 1989 (Barnkonventionen) samt EU-rättsliga förordningar och direktiv har studerats. 

Svensk nationell lagstiftning som är relevant för återförandeprocessen, och då särskilt för 

frivillighetsstadiet, har även studerats på en övergripande nivå. Här har bland annat relevanta 

bestämmelser i Föräldrabalken (1949:381) (FB) och socialtjänstlagen (2001:453) (SoL) 

beaktats. Med anledning av att Haagkonventionen har transformerats till svensk rätt genom Lag 

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

överflyttning av barn (verkställighetslagen) och är den lagstiftning som tillämpas av domstolen 

har framför allt denna studerats. För att besvara syftet med uppsatsen har även tysk gällande 

rätt granskats. Här har relevanta delar av tysk civilrättslig lagstiftning samt den tyska 

medlingslagen varit av intresse.  

 

Uppsatsen inledande del syftar till att övergripande redogöra för hur återförandeprocessen rent 

generellt går till och presentera de för uppsatsen mest relevanta delarna. Därefter presenteras 

de regelverk som är relevanta och vilket utrymme som ges för medling. Här behandlas även de 

hinder som ställs upp i bland annat Haagkonventionen och  

Bryssel II-förordningen. Relationen mellan de två tidigare nämnda instrument och 

Barnkonventionen är likaså en aspekt som är av betydelse för vad medling som metod innebär, 

varför detta behandlas i slutskedet av avsnittet.  

 

Eftersom den huvudsakliga frågeställningen är huruvida medling som metod är något att 

efterleva för svenska återförandeprocesser, åskådliggörs ett exempel på hur en gedigen 

medlingsprocess kan se ut. Här låg valet mellan flertalet länder inom EU, men med anledning 

av att tillgången till engelskspråkigt material var begränsad för många av dem valdes att 

presentera medlingsinstitutet i Tyskland. Förfarandet i Tyskland särskilda aspekter som är 

värda att belysa, såsom den välkända organisationen MiKK e.V. (MiKK) som tillhandahåller 

                                                
15 Sandgren, 2015, s. 42–46. 
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medlare som är specialiserade på situationer kring återförande av barn. Organisationen håller 

också löpande utbildningar för medlare i hela världen.16  

 

Även den tyska lagstiftningen som reglerar medling blir av intresse då den ger 

medlingsinstitutet ett betydande utrymme och då främst i samband med familjerättsliga 

frågor.17 Den svenska hanteringen av frivillighetsstadiet för att kunna göra en jämförelse med 

hur det tyska förfarandet fungerar. I den avslutade delen av uppsatsen förs ett resonemang kring 

det som studerats där fördelar och utmaningar med medling som metod vägs mot varandra. Här 

diskuteras även några principiella frågeställningar. Slutligen analyseras om medling är en 

metod värd att ta efter för svenskt vidkommande.  

 

Vid studerandet av Haagkonventionen har Elisa Pérez-Veras rapport Explanatory Report legat 

till grund. Denna rapport tillhandahålls av Haagkonferensen och intar en liknande ställning som 

svenska förarbeten. Rapporten fungerar således som ett förklarande instrument till 

konventionens bakomliggande syften och överväganden. 18  Rapporten kan sägas ha ett 

internationellt erkänt status då den till stor del förekommer i doktrinen och övrigt material som 

tillhandahålls av Haagkonferensen som behandlar Haagkonventionen.19 I samband med detta 

har även Paul Beaumont och Peter McEleavys internationella verk The Hague Convention on 

International Child Abduction utgjort en grundpelare vid studerandet av Haagkonventionen. 

Verket skrevs 1999 av de båda professorerna och fungerar som en bra komplettering till den 

förklarande rapporten som nämnts tidigare då analyser över den gällande tolkningen och 

tillämpningen av konventionen artiklar görs.20 

 

Notera dock att det material som nu uppräknats dessvärre inte på djupet behandlar det som 

uppsatsen tar sikte på att studera, nämligen medling som metod för en frivillig lösning. Därför 

har även övrigt material från Haagkonferensen varit till nytta för studier av medlingens fördelar 

och utmaningar. Häribland har riktlinjer för god praxis som belyser frågan om frivilliga 

lösningar och framförallt medling som metod används. 21  Med tanke på att doktrin som 

                                                
16 Jfr Kiesewetter & Paul, 2014, s. 40, Guide to Good Practice Child Abduction Convention, 2012, s. 38 ff och  
även MiKK:s hemsida: https://www.mikk-ev.de/en/news/registration-for-training/ (2018-03-28). 
17 Se här avsnitt 4.1 för närmare genomgång av relevant tysk lagstiftning.  
18 Se Pèrez-Vera, Explanatory Report, s. 427 ff.  
19 Se exempelvis den rikliga hänvisningen till rapporten i Beaumont, 1999, Lindquist, 2011, Guide to Good  
Practice Child Abduction Convention, 2012.  
20 Verket har även till stor del nyttjats som källa i bland annat, Lindquist 2011 och Guide to Good Practice Child  
Abduction Convention, 2012. 
21 Se här bl.a. General Principles and Guide to Good Practice on Transfrontier Contact Concerning  
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behandlar hur frivillighetsstadiet rent praktiskt kan gå till finns att tillgå i en inte allt för stor 

omfattning har en bra utgångspunkt varit konventionsstaternas landprofiler. 22  Dessa 

standardiserade  dokument ger en övergripande bild över hur ansökningsförfarandet, 

frivillighetsstadiet och eventuell medling är utformat i varje konventionsstat varför de även 

varit av stort värde. Vidare har även relevanta rekommendationer och slutsatser från 

Haagkonferensens Special Commission Meetings lyfts fram för att visa på den internationella 

viljan att utveckla medling som metod.  

 

Inom den svenska doktrinen har studien som skrivits av Maja Lindqvist använts till stor del. 

Studien tar huvudsakligen sikte på att analysera Bryssel II-förordningens regler mot bakgrund 

av EU:s rättighetsstadga och Barnkonventionen varför delar av studien varit av relevans för 

uppsatsen. Den breda variation av källor som framgår av studien och den analys som Lindqvist 

gör utifrån dessa har varit till stor nytta vid författandet av de relevanta delarna i uppsatsen. 

Vidare har även FN:s barnrättskommittés allmänna kommentarer nummer 12 och 14 studerats 

för att belysa de bakomliggande resonemang om principen om barnets bästa i förhållande till 

återförandeprocessen och medling som metod.  

 

Ett av få verk som särskilt tar sikte på hur medlingsförfarandet kan gå till rent praktiskt är Cross-

Border Family Mediation, sammanställd av Christoph C. Paul och Sybille Kisewetter, där ett 

flertal artiklar skrivna av verksamma medlare berör olika aspekter av medling inom ramen för 

en återförandeprocess. 23  Verket har legat till grund vid studerandet av det tyska 

medlingsförfarandet. Verket berör framförallt de många fördelar som medling innebär men 

belyser i mindre utsträckning de utmaningar som uppkommer varför Haagsekretariatets 

riktlinjer för God Praxis avseende medling vägt upp detta.  

 

 

 

                                                
Children, 2008, s. 6 ff., Guide to Good Practice under the Hauge Convention of 25 October 1980 on the Civil  
Aspects of International Child Abduction, Part I, 2003, s. 49 ff. och Guide to Good Practice Child Abduction  
Convention: Part III - Preventive Measures, 2005 och Guide to Good Practice Child Abduction Convention,  
2012. 
22 Finns tillgängliga på https://www.hcch.net/en/instruments/conventions/publications1/?dtid=42&cid=24 (2018- 
03-24). 
23 Kiesewetter & Paul, 2014, s. 9.  
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1.5 Medling, medlare och medlingsöverenskommelse 

Uppsatsen kretsar kring medlingsförfarandet varför det blir av vikt att redogöra för termerna 

”medling”, ”medlare” och ”medlingsöverenskommelse”.  

 

Rent generellt kan medling definieras som en typ av metod där en utomstående söker uppnå en 

fredlig lösning av något slag mellan två eller flera parter genom att närvara vid förhandlingar 

och, när möjlighet ges, lägga konkreta förslag till lösningar av tvister.24 EU-direktivet om 

medling (EU:s medlingsdirektiv) ger en mer orienterad definition av medling inom ramen för 

privaträttens område där det även specificeras att medling som metod kan föreslås eller beslutas 

av en domstol alternativt framgå av en medlemsstats nationella lagstiftning.25  

 

Variationerna av begreppet medling är dock påtagligt, särskilt inom den juridiska litteraturen, 

vilket gör att metoden ofta återspeglar vissa minimikrav när det gäller medlingsprocessen och 

medlaren som person i relevant jurisdiktion.26 Eftersom uppsatsen främst omfattar medling i 

förhållande till Haagkonventionen och återförandeprocessen behöver begreppet definieras 

utifrån en familjerättslig kontext. 

 

För uppsatsen ligger definitionen som framgår av Haagsekretariatets riktlinjer för God Praxis 

avseende medling27 närmast till hands, främst med anledning av att den är relevant för ämnet 

som behandlas men också för att den är bred och ger utrymme för tolkning.  

 
”…en frivillig, strukturerad process varigenom en ”medlare” underlättar kommunikation mellan 

parterna i en konflikt och därmed gör det möjligt för dem att ta ansvar för att hitta en lösning på 

konflikten.”28 

 

Det bör uppmärksammas att medling i juridiska sammanhang29 ofta utformas på olika sätt 

beroende på vilket land det rör sig om. Detta kan eventuell grunda sig i kulturella skillnader, 

                                                
24 Nationalencyklopedin, medling, [tillgänglig på: http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/medling- 
(folkrätt)], hämtad 2018-02-19. 
25 Artikel 3 (a) i Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/52/EG av den 21 maj 2008 om vissa aspekter på  
medling på privaträttens område.  
26 Guide to Good Practice Child Abduction Convention, 2012, s. 7. Gällande medlare som person kommer detta  
att beröras nedan i samma avsnitt.  
27 Guide to Good Practice Child Abduction Convention, 2012. 
28 Guide to Good Practice Child Abduction Convention, 2012, s. 7.  
29 Till stor del inom familjerätten.  
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huruvida ett visst rättssystem är uppbyggt eller i vilken utsträckning staten beaktat regionala 

och internationella instrument. Värt att notera är också att begreppet har nära anknytning till 

andra metoder såsom förlikning, rådgivning och skiljedom, men skiljer sig från dem varför 

dessa inte valts att behandlas vidare.30 Det är även lätt att förväxla medling som metod med 

liknande nationella förfaranden som syftar till att uppnå en frivillig överenskommelse. Som 

exempel kan nämnas samarbetssamtal som en kommun i Sverige ska ombesörja föräldrar som 

behöver få hjälp att nå enlighet i frågor om vårdnad, boende och umgänge.31 

 

För att medling ska kunna realiseras krävs det en eller flera utomstående parter som genomför 

medlingen. Definitionen av medlare återspeglar ofta de rättsliga krav som ställs på en person 

som ska fungera som medlare och har följaktligen också en tät förankring i staters nationella 

lagstiftning och praxis. Detta kan skapa förvirring när man laborerar med begreppen i 

internationella sammanhang såsom vid barnbortförande enligt Haagkonventionen. För en 

medlare i ett sådant sammanhang ligger det en rad andra omständigheter till grund för hur 

termen ska definieras än vad som gäller för en medlare som verkar inom ett visst rättssystem. 

En medlare som agerar i situationer av internationellt bortförda barn enligt Haagkonventionen 

behöver således besitta en särskild kompetens.32  

 

Det har utvecklats ett antal medlingsprojekt, bland annat mellan länder inom EU. I ett projekt 

mellan Tyskland och Polen utformades det år 2007 rekommendationer beträffande strukturen 

för medling vid situationer rörande återförande av barn.33 Av rekommendationerna följer att 

medlarna bör vara en man och en kvinna med olika bakgrund, exempelvis en jurist och en 

pedagog. De bör även komma från samma länder som respektive förälder. Medlarna ska även 

vara villiga eller ha möjligheten att utföra medlingen inom en till två veckor från det att de blivit 

informerade. Eftersom medling vid återförandeprocesser kräver ytterligare kvalitéer behöver 

medlarna ha djupgående kunskap om de legala aspekterna vid barnbortföranden, många års 

erfarenhet av medling i familjerättsliga situationer och flytande språkkunskaper i de språk som 

medlingssituationen kräver.34  

                                                
30 Guide to Good Practice Child Abduction Convention, 2012, s. 7–8. Se gärna hur termerna skiljer sig åt i  
förhållande till medling när det avser medling vid barnbortföranden enligt Haagkonventionen.  
31 Jfr 5 kap. 3 § SoL och även 6 kap.  17–18 a §§ FB (som ger domstolar möjlighet att initiera samarbetssamtal 
eller medling i vårdnads- och umgängesprocesser). 
32 Jfr Guide to Good Practice Child Abduction Convention, 2012, s. 38–39. Jfr även Recommendation No. R  
(98) 1 of the Committee of Ministers to Member States on Family Mediation; Recommendation Rec (2002)10 of 
the Committee of Ministers to member States on mediation in civil matters, VIII (International matters) (e).  
33 Se The Wroclaw Declaration i C. Paul, S. Kiesewetter (Eds.), 2014, s. 184–185. 
34 Kiesewetter & Paul, 2014, s. 40–41. 
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Medlingen syftar till att parterna ska uppnå en så kallad medlingsöverenskommelse där det som 

parterna kommit överens om noteras.35 Detta blir alltså resultatet av medlingen och det som 

parterna kommer att förlita sig på i efterhand. Denna medlingsöverenskommelse får en särskild 

ställning eftersom det som noteras är åtaganden för hur parterna ska agera i framtiden. 

 

För att kort sammanfatta det mest relevanta kan framförallt vikten av att begreppen har en bred 

variation som till stor del grundar sig i att stater skapar egna ramar för hur begreppen tolkas 

belysas.36 Som ett resultat av detta behöver medlare som verkar inom ramen för internationella 

barnbortföranden inneha en särskild kompetens. De rekommendationer som räknats upp är även 

något som till stor del efterföljs i vissa europeiska stater som utformat ett omfattande 

medlingsförfarande.37 En intressant fråga som uppkommer är hur denna särskilda kompetens 

ska uppnås. Detta kan givetvis ses som en utmaning när man talar om medling och medlare i 

internationell familjerättslig kontext. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                
35 En medlingsöverenskommelse kan även benämnas samförståndsavtal. Termerna bör inte blandas ihop med  
avtal om medling som avser ett avtal mellan medlaren och parterna i en tvist som upprättas före medlingen. Se 
Guide to Good Practice Child Abduction Convention, 2012, s. 10.  
36 Se här exempelvis den tyska medlingslagen lagen av den 21 juli 2012 om främjande av medling och andra  
förfaranden för tvistlösning utanför domstol, Bundesgesetzblatt I, s. 1577 och medlingsinstitutet MiKK e.V. som  
utformats. 
37 Häribland Tyskland. Se mer om detta i avsnitt 4.1.2.  
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2 Återförandeprocessen 
2.1 Inledning 

Inom EU äger i första hand Bryssel II-förordningen tillämpning på barnbortföranden. Av artikel 

11.1 Bryssel II-förordningen framgår dock att ansökningsförfarandet ska ske enligt 

bestämmelserna i Haagkonventionen, varför Bryssel II-förordningen inte kommer att beröras i 

detta avsnitt.  

 

Vid utformningen av Haagkonventionen utgick man ifrån att det som är bäst för barnet är ett 

skyndsamt återförande till hemviststaten, varför konventionen även stipulerar en sådan 

presumtionsregel. Mot denna bakgrund blev även förfarandet summariskt och går i det hela 

taget ut på att ett barn ska återföras till sitt hemvistland.38 Domstolen i den stat dit barnet har 

bortförts (tillflyktsstaten) ska därmed endast besluta i frågan om återförande.39 Processen har 

kritiserats eftersom den saknar flexibilitet och inte tar hänsyn till frågor som skulle kunna vara 

av vikt för barnets bästa. Mot denna kritik har däremot anförts att den summariska processen i 

större utsträckning leder till att barnet får återvända till sin hemmiljö. Som ytterligare grund 

framhölls att myndigheter i barnets hemviststat är bäst lämpade att fatta beslut om barnets 

framtid eftersom det finns bäst tillgång till utredning om vad som är barnets bästa.40 

 

Denna avvägning är något som läsaren bör ha i åtanke då det i grund och bottnen genomsyrar 

den problematik som kommer att behandlas på ett principiellt plan.  

 
2.2 Grundförutsättningarna i korta ordalag 

I artikel 3 definieras olovligt barnbortförande och kvarhållande. Vid ett olovligt 

barnbortförande är det själva förflyttningen från en ursprungsstat till en tillflyktsstat som är 

olovlig, samtidigt som det vid ett olovligt kvarhållande är förhindrandet av att förflytta barnet 

tillbaka till ursprungsstaten som är olovligt.41 En första grundförutsättning för att det ska röra 

sig om ett olovligt barnbortförande är huruvida rätten till vårdnad har kränkts. Den rätt till 

                                                
38 Enligt Haagkonventionen stadgas att administrativa och judiciella myndigheter fattar beslut, oftast rör det sig  
om domstol i den stat dit barnet blivit bortfört.  
39 Beaumont, 1999, s. 28–29. 
40 Pérez-Vera, Explanatory Report, s. 430–431 och 464–465 och Beaumont, 1999, s. 30 ff.  
41 Lindqvist, 2011, s. 54. 
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vårdnad som åsyftas är den som uppkommit enligt lagen i barnets hemviststat och som 

vanligtvis anförtros barnets föräldrar.42  

 

Det andra kravet som måste vara uppfyllt för att det ska röra sig om ett olovligt barnbortförande 

är att barnet måste ha bortförts från sin hemviststat, alltså från den stat där barnet haft sin 

stadigvarande hemvist. Definitionen av barnets hemvist har lämnats öppen för att det helt enkelt 

inte är önskvärt att ha strikta ramar.43 

 

En tredje viktig aspekt framgår av artikel 3(b) som stadgar att vårdnaden ska ha utövats direkt 

innan det olovliga barnbortförandet. Detta tämligen flytande begrepp har visat sig tolkats 

mycket brett och konventionsstaternas nationella domstolar verkar ställa stora krav på när en 

vårdnadsrätt inte ansetts utövas direkt.44  

 

Slutligen kan nämnas att Haagkonventionen endast kan tillämpas på barn under 16 år, vilket 

framgår av artikel 4. Detta kan förefalla aningen stötande med tanke på att alla barn inte 

omfattas av konventionen. Många länder har 18 år som myndighetsålder vilket således innebär 

att barn mellan 16 och 18 år faller utanför konventionens tillämpningsområde. Detta vållar i 

praktiken inte några större problem då majoriteten av de barn som bortförs är under 16 år.45 

Värt att uppmärksamma är att äldre barn generellt sett kan uttrycka sin vilja på ett sätt som inte 

kan ignoreras av varken föräldrar eller behöriga myndigheter.46  

 
2.3 Förfarandet 
Varje konventionsstat ska enligt artikel 6 i Haagkonventionen utse en eller flera 

centralmyndigheter i syfte att underlätta samarbetet mellan staterna. 47  Ett ärende om 

barnbortförande inleds ofta genom att en ansökan om återförande lämnas in hos 

centralmyndigheten i den stat där barnet har sin hemvist.48  

                                                
42 Artikel 3(a) föreskriver jämväl att vårdnaden kan anförtros en institution eller annat organ men i den vidare  
framställningen åsyftas föräldrarna till barnet då detta är vanligast.  
43 Se resonemang och lättöverskådlig förklaring i Lindqvist, 2011, s. 55–56. Hur ett barns hemvist tolkas i  
internationell familjerättslig kontext har även prövats ett antal gånger i nationella domstolar och i EU-domstolen.  
Se här bl.a. Barbara Mercredi v. Richard Chaffe, mål C-497/10; OL v. PQ, mål C-111/17 PPU, NJA 1995 s 238  
och NJA 2011 s. 499. För den intresserade se resonemang om hemvistbegreppet i Beaumont, 1999, s. 88 ff. 
44 Se resonemang och hänvisning till internationell praxis i Beamount, 1999, s. 83 ff.  
45 Lindqvist, 2011, s. 56.  
46 Pérez-Vera, Explanatory Report, p. 77. 
47 Se närmare om centralmyndigheternas roll i avsnitt 2.4.  
48 Det är vanligt förekommande att den kvarlämnade föräldrar ansöker om återförande av barn som vederbörande  
har vårdnad över. Det kan däremot poängteras att artikel 8 i Haagkonventionen ger utrymme för nästan 
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När en ansökan är komplett översänds den till centralmyndigheten i tillflyktsstaten som i sin 

tur har i uppgift att verka för ett frivilligt återförande.49 I exempelvis Sverige sker detta genom 

att utrikesdepartementet (UD) tar kontakt med den barnbortförande föräldern för att informera 

om konventionen och undersöka om att vederbörande är villig att på frivillig väg återföra barnet 

till ursprungsstaten.50  

 

Saknas förutsättningar för en frivillig lösning går ärendet vidare till behörig myndighet i 

tillflyktsstaten om den sökande så önskar. Som nämnts ovan ska den behöriga myndigheten 

endast ta ställning till frågan om barnet ska återföras eller inte. Frågor som rör vårdnad, boende 

och umgänge51 är det upp till den nationella domstolen i barnets hemviststat att pröva då det 

har ansetts att det är mest förenligt med vad som är bäst för barnet.52  

 

Om behörig myndighet beslutat att barnet ska återföras kan beslutet verkställas i tillflyktsstaten 

och barnet återföras till hemviststaten. Ett barn behöver däremot inte nödvändigtvis bli återfört. 

Domstolen kan besluta att barnet inte ska återföras om det förflutit alldeles för lång tid eller om 

någon av konventionens grunder för vägran anses vara uppfyllda.53 Med tanke på att det rör sig 

om en summarisk process och handläggning ska ske skyndsamt, stadgar artikel 11 att domstolen 

ska fatta ett beslut inom sex veckor från det att domstolsprocessen inletts.  

 

2.4 Centralmyndighetens roll 
Varje konventionsstat ska enligt artikel 6 utse en centralmyndighet som ska fullgöra vissa 

skyldigheter enligt Haagkonventionen. 54  Vid utformningen av konventionen diskuterades 

centralmyndigheternas roll. Skulle det vara en entitet med vida befogenheter som skulle kunna 

ta egna initiativ eller en renodlad administrativ mekanism som istället skulle främja åtgärder 

från parternas sida? Det slutade med att man nådde en flexibel lösning där centralmyndigheten 

antingen direkt eller genom mellanhänder kunde uppfylla dessa skyldigheter.55 

                                                
vem som helst att lämna in en ansökan. Se resonemang om detta i Beaumont, 1999 s. 70–73. 
49 Artikel 10 i Haagkonventionen. 
50 Se mer i avsnitt 4.2 om hur Sverige valt att arbeta med frivilliga lösningar. 
51 Det råder dock delade meningar om hur det ser ut med behörigheten för en domstol att besluta interimistiskt  
om umgänge under en pågående återförandeprocess, se 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. 3–4 para. 19–20.  
52 Artikel 19 i Haagkonventionen anger att ett avgörande om återförande inte ska tolkas som ett avgörande  
i sak av någon fråga som rör vårdnaden.  
53 Artikel 12 (den s.k. 1-års regeln) och 13 (vägransgrunderna) i Haagkonventionen.  
54 Av artikel 6(2) framgår att en stat även ha fler centralmyndigheter. 
55 Beaumont, 1999, s. 243 och Pérez-Vera, Explanatory Report, s. 453. 
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En centralmyndighet kan i enkla ordalag beskrivas som spindeln i nätet, vars huvudsakliga 

uppgift enligt artikel 7(1) är att fungera som kontaktpunkt mellan aktörerna i den egna staten 

och andra centralmyndigheter i andra konventionsstater för att säkerställa att ett barn återlämnas 

skyndsamt. I artikel 7(2) framgår specifika uppgifter som särskilt ska beaktas. En av dessa är 

punkten (c) där det framgår att centralmyndigheten antingen direkt eller genom någon 

mellanhand ska vidta alla lämpliga åtgärder för att säkerställa att barnet frivilligt återlämnas 

eller få till stånd en uppgörelse i godo. För centralmyndigheten i den stat där barnet befinner 

sig föreligger ett extra ansvar att få barnet återlämnat på frivillig väg enligt artikel 10. Med 

tanke på att denna blir kontaktpunkten för den barnbortförande föräldern är alltså möjligheterna 

för att få till en frivillig lösning större.  
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3 Utrymmet för medling vid återförande av barn  
Avsnitt tar sikte på att i första hand redogöra för de relevanta regelverkens utrymme för 

medling. Fokus kommer således att ligga på att presentera bestämmelser som stadgar 

möjligheten till att uppnå frivilliga lösningar. I anknytning till detta kommer bestämmelser i 

framförallt Haagkonventionen och Bryssel II-förordningen, som kan komma att utgöra hinder 

för i vart fall medlingsöverenskommelser, att belysas. Barnkonventionen kommer även att 

utgöra en viktig roll med anledning av dess nära relation till nämnda regelverk.  

 

3.1 Internationella instrument  

3.1.1 1980 års Haagkonvention 

Som kommit till uttryck tidigare uppmuntrar Haagkonventionen parterna att nå en frivillig 

lösning, vilket också genomsyrat tillämpningen av konventionen under de senaste årtiondena. 

Detta förklarar varför just medling blivit en intressant metod. Flertalet riktlinjer för god praxis 

har även fokuserat på hur viktigt det är att främja överenskomna lösningar.56 

 

Utifrån ett konventionsperspektiv stadgas i huvudsak uppgiften att uppnå en frivillig lösning av 

artiklarna 7(2) och 10 i Haagkonventionen, där det åläggs centralmyndigheterna att verka för 

detta ändamål. Utifrån dessa bestämmelser har arbetet med att finna alternativa lösningar till 

hur en frivillig lösning ska kunna uppnås utretts. Artiklarna ger ett stort utrymme för tolkning 

och några specifika metoder för att uppnå ett frivilligt återförande stadgas inte specifikt. Här 

går det även att dra en parallell till den relativt öppna rollen som centralmyndigheterna har 

tilldelats och där arbetssätt för att främja exempelvis medling skiljer sig kraftigt mellan 

konventionsstaterna.  

 

Under Specialkommissionens femte möte 2006 bekräftades rekommendationer som innebar att 

åliggandena enligt artikel 7(2) och 10 kan överföras till berörda juridiska ombud, eller genom 

att parterna i en återförandeprocess hänvisas till en organisation som erbjuder lämpliga 

medlingstjänster. Även domstolarnas roll i detta erkändes.57  

                                                
56 Se här exempel i General Principles and Guide to Good Practice on Transfrontier Contact Concerning  
Children, 2008, s. 6 ff., Guide to Good Practice under the Hauge Convention of 25 October 1980 on the Civil  
Aspects of International Child Abduction, Part I, 2003, s. 49 ff. och Guide to Good Practice Child Abduction  
Convention: Part III - Preventive Measures, 2005, s. 15-16.  
57 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,  
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Under hösten 2017 hölls Specialkommissionens sjunde möte där bland annat den breda 

användningen av Haagsekretariatets riktlinjer för God Praxis avseende medling  och den ökade 

användningen av medling vid internationella återförandeprocesser välkomnades.58  

 

Med andra ord kan sägas att utrymmet som konventionen stadgar är brett och framförallt bygger 

på premissen att uppnå en frivillig lösning. Utifrån detta har arbetet med utformandet av 

metoder, såsom medling, för att uppnå en frivillig lösning fortskridit och på senare tid vunnit 

mark. Många länder har även tagit efter ett medlingsförfarande inom ramen för 

återförandeprocesser vilket visar på den genomslagskraft som arbetet har lett till.59 En intressant 

aspekt att belysa i förhållande till detta är att en frivillig lösning inte nödvändigtvis behöver 

innebära en överenskommelse om att barnet ska återföras till sin hemvisstat, vilket bryter den 

presumtion om återförande som Haagkonventionen i grunden stadgar.  

 

I förhållande till arbetet som syftar till att stärka och främja medling som metod för att uppnå 

frivilliga lösningar vid återförandeprocesser är det av intresse att se till de bestämmelser som i 

praktiken utgör ett hinder mot resultatet av ett medlingsförfarande, nämligen de 

överenskommelser som parterna träffar.  

 

Av artikel 16 i Haagkonventionen framgår att myndigheterna i tillflyktsstaten inte får besluta i 

sak om rätten till vårdnaden förrän det har bestämts att barnet inte ska återlämnas. Det speciella 

behörighetsläget som uppkommer vid internationella barbortföranden kan därför komma att 

utgöra ett hinder för hur en medlingsöverenskommelse kan komma att få rättslig status då en 

sådan oftast inrymmer mer än bara frågan om återförande. Även artikel 19 spelar här en viktig 

roll för vilka frågor som en eventuell domstol har möjlighet att fatta beslut om i samband med 

ett beslut om återförande av ett barn. Detta är något som uppmärksammas i riktlinjerna för God 

Praxis avseende medling.60  

 

                                                
Recognition, Enforcement and Co-operation in Respect of Parental Responsibility and Measures for the  
Protection of Children (30 October – 9 November 2006), 2006, s. 7 para. 1.3.1. För en översikt av 
Haagkonferensens bakgrundsarbete se Guide to Good Practice Child Abduction Convention, 2012, s. 16–17.  
58 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 para. 10–12.  
59 Guide to Good Practice Child Abduction Convention, 2012, s. 15 para. 9. Se även konventionsstaten Tyskland  
som kommer att avhandlas i avsnitt 4.1.  
60 Guide to Good Practice Child Abduction Convention, 2012, s. 83–86. 
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Slutligen bör en intressant aspekt som framgår av ingressen i  

Haagkonventionen belysas, nämligen hur tolkningen av barnets bästa utformats. Av ingressen 

framgår bland annat att staterna som undertecknat konventionen är ”…fast övertygade om att 

barnens bästa är av största betydelse i frågor rörande vårdnaden om dem…”. I den engelska 

versionen framgår att staterna är ”…convinced that the interests of children are of paramount 

importance in matters relating to their custody…”. Av ingressen framgår det alltså att 

konventionen riktar sig till barnkollektivets bästa och inte det enskilda barnets bästa.61  

 

3.1.2 FN:s Barnkonvention från 1989 

Det finns tre bestämmelser i Barnkonventionen som bör belysas när det gäller förhållandet till 

medling inom ramen för återförandeprocessen. Det är dels artikel 3(1), som stadgar att 

principen om att barnets bästa ska beaktas vid alla beslut som rör barn, dels artikel 10(2)62 som 

föreskriver att barn vars föräldrar är bosatta i olika stater ska ha rätt, utom i undantagsfall, att 

regelbundet upprätthålla ett personligt förhållande och kontinuerlig kontakt med båda 

föräldrarna. Även artikel 11(1), som ålägger konventionsstaterna att vidta åtgärder för att 

bekämpa olovliga barnbortföranden och kvarhållande av barn i utlandet har koppling till 

medlingsinstitutets syfte.  

 

Att principen om barnets bästa enligt artikel 3(1) är svårdefinierad och subjektivt betingad är 

en vedertagen diskussion som pågått under lång tid. 63  Det är däremot den mest centrala 

rättsregeln för tolkningen av principen om barnets bästa.64 Det har dock förts ett intressant 

resonemang kring huruvida principen rör det enskilda barnet eller barn som grupp 

(barnkollektivet) och den rådande tolkningen är att barnkollektivets bästa jämväl omfattas av 

artikel 3(1). Detta aktualiseras främst när det handlar om att utforma lagstiftning mot bakgrund 

av principen.65  

 

Artikel 10(2) kan nog anses vara den bestämmelse som är mest förankrad i vad en frivillig 

lösning inom ramen för återförandeprocessen kan ge upphov till. En överenskommen lösning 

mellan två föräldrar i en familjerättslig tvist av internationell karaktär kan komma att bidra till 

att ett barn har möjlighet att regelbundet upprätthålla ett personligt förhållande och direkt 

                                                
61 Jfr även Pérez-Vera, Explanatory Report, s. 430–432.   
62 I förhållande till artikel 9(3) i Barnkonventionen. 
63 Se här bl.a. FN:s Barnrättskommitté, Allmän kommentar No. 14, s. 4, 10 och 13. 
64 Lindqvist, 2011, s. 41. 
65 FN:s Barnrättskommitté, Allmän kommentar No. 12, para. 72. 
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kontakt med båda föräldrarna.66 Att ett barn ges denna möjlighet får vidare anses vara det bästa 

för barnet.  

 

En intressant motpol till ovan nämnda är det resonemang som menar på att ett barn som 

återvänder till hemvisstaten tillsammans med den bortförande föräldern i bredare utsträckning 

kan upprätta ett personligt förhållande och direkt kontakt med båda föräldrarna. Givet är dock 

att den bortförande föräldern inte alltid reser tillbaka med barnet om ett beslut om återförande 

fattas av domstolen i tillflyktsstaten.67 

 

3.1.3 Förhållandet mellan Barnkonventionen och 1980 års Haagkonvention 
Redan innan Barnkonventionen antogs var principen om barnets bästa en central del vid 

tillämpningen av Haagkonventionen, fastän den redan då var omdiskuterad och sannolikt inte 

hade samma betydelse. 68  Konventionen kom att bygga på barnkollektivets bästa och att 

återförande av barn ska ske så snart som möjligt.69 Värt att notera är att principen om barnets 

bästa inte framgår i någon av konventionens artiklar, däremot innebär detta inte att principen 

ska bortses från.70 

 

En poäng som angavs var att åberopandet av barnets bästa tidigare ofta nyttjades av den 

bortförande föräldern som då även fick vårdnaden om barnet i en eventuell vårdnadsprocess. 

Detta skulle kunna innebära en problematik om man lät principen vara avgörande vid beslut om 

återförande i det enskilda fallet eftersom det alltid finns en risk att principen om barnets bästa 

grundar sig på subjektiva bedömningar utifrån en viss stats kulturella och sociala värderingar. 

Det skulle inte heller gå särskilt bra ihop med konventionens grundläggande presumtion om ett 

snabbt återförande till hemviststaten.71  

 

En viktig aspekt att åskådliggöra här är just denna utgångspunkt som Haagkonventionen 

vilat på – att ett återförande till hemviststaten är det bästa för barnkollektivet och att vad som 

är det enskilda barnets bästa görs bättre i en vårdnadsprocess än i en återförandeprocess.72    

                                                
66 Guide to Good Practice Child Abduction Convention, 2012. 
67 Lindqvist, 2011, s. 47. 
68 Se preambeln till Haagkonventionen och för resonemang kring hur barnets bästa tolkas i förhållande till  
återföranden enligt konventionen se Beaumont, 1999, s.  29–30. 
69 Jfr avsnitt 3.2.1 samt ingressen i Haagkonventionen i sin helhet. 
70 Pérez-Vera, Explanatory Report, s. 431 para. 23. 
71 Pérez-Vera, Explanatory Report, s. 430–431 para. 20–24.  
72 Pérez-Vera, Explanatory Report, s. 430 ff.  
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Samtidigt framgår det av Haagkonventionen att frivilliga lösningar ska ombesörjas, något som 

det åligger centralmyndigheterna att verka för.73 Detta har som ovan nämnts sin grund i att en 

frivillig överenskommelse mellan den bortförande och kvarlämnade föräldern oftast är att se 

som det bästa för barnet. En sådan överenskommelse blir mer individualiserad och träffar 

framförallt det enskilda barnet. Överenskommelsen behöver inte heller nödvändigtvis innebära 

att barnet ska återföras till hemviststaten.   

 

3.2 EU-rättsliga instrument  

3.2.1 Bryssel II-förordningen  

Under revideringen av den gamla Bryssel II-förordningen74 pågick en större diskussion om den 

nuvarande revideringen skulle innehålla särskilda bestämmelser om olovligt barnbortföranden 

eller om Haagkonventionen skulle lämnas oförändrad. Det landade slutligen i en parallell 

tillämpning av både Haagkonventionen och särskilda regler om olovligt barnbortförande som 

infördes genom den senare förordningen.75  

 

Den senare Bryssel II-förordningen har även betonat vikten av barnets bästa. Ur dess 

ingresspunkter går det att utröna den stora betydelsen som reglerna i förordningen har för 

barn.76 När det kommer till olovligt barnbortförande rör två av ingresspunkterna hur dessa 

regler kommit till. Det nämns dock inte vilket intresse som ligger bakom utformningen av de 

artiklar som berör olovligt barnbortförande. 77  Däremot går det att luta sig tillbaka på 

ingresspunkten 33 som i grund och bottnen stadgar att hela förordningen överensstämmer med 

de grundläggande rättigheterna och principerna som erkänns i Europeiska unionens stadga om 

de grundläggande rättigheterna.78 

 

Av intresse är även ingresspunkten 25 som stadgar att centralmyndigheterna bör samarbeta 

både generellt och i enskilda ärenden om föräldraansvar bland annat för att främja att 

                                                
73 Artikel 10 i 1980 åts Haagkonvention. 
74 Rådets förordning (EG) nr 1347/2000 av den 29 maj 2000 om domstols behörighet och om erkännande och  
verkställighet av domar i äktenskapsmål och mål om föräldraansvar för makars gemensamma barn. 
75 Lindqvist, 2011, s. 31–32. 
76 Se ingresspunkt 5, som innebär att förordningen ska innefatta alla barn och att alla barn ska behandlas  
lika, punkt 12, som menar på att förordningens behörighetsregler är utformade med hänsyn till barnets bästa,  
och slutligen punkten 19 som stadgar vikten av att barnet hörs men att förordningen inte syftar till att ändra  
nationella förfaranden avseende detta.  
77 Ingresspunkterna 17 och 18. Se även Lindqvist, 2011, s. 36.  
78 Se även Lindqvist studie ”Olovligt bortförande av barn inom EU” i sin helhet som behandlar Bryssel II- 
förordningens regler mot bakgrund av EU:s rättighetsstadga och barnkonventionen, 2011.  
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familjerättsliga tvister görs upp i godo. Detta innebär även att det finns en grundläggande 

utgångspunkt om att frivilliga lösningar såväl i vårdnadsärenden som i barnbortförandeärenden 

är eftersträvansvärda.  

 

De artiklar i Bryssel II-förordningen som framförallt berör olovligt barnbortförande är  

artiklarna 10 och 11. Dessa två artiklar anger speciella regler och har enligt artikel 60 (e) även 

företräde framför Haagkonventionen.79 Av intresse för syftet med uppsatsen är framförallt hur 

Bryssel II-förordningens artikel 10 och 11 behandlar behörighetsfrågorna som spelar en stor 

roll i förhållande till medlingsöverenskommelsernas rättsliga status.  

 

Av artikel 10 framgår det, i motsats till vad som anges i artikel 16 i Haagkonventionen, att 

domstolen 80  i den stat där barnet hade hemvist omedelbart före bortförandet behåller sin 

behörighet, utom under vissa särskilda omständigheter som exempelvis om barnet förvärvat 

hemvist i en annan medlemsstat.81 Av artikel 11.1 framgår även att förfarandet ska genomföras 

enligt bestämmelserna i Haagkonventionen men att punkterna 2–8 i samma artikel ska tillämpas 

på förfarandet.  

 

De speciella behörighetsreglerna som stadgas i dessa artiklar blir av intresse i förhållande till 

de frågor som ofta behandlas inom ramen för medling. Behörighetsreglerna kommer att utgöra 

ett faktiskt hinder mot att medlingsöverenskommelser som exempelvis innehåller villkor om 

vårdnad, umgänge och underhåll kan få rättslig status och på så sätt kunna verkställas inom 

ramen för en återförandeprocess eftersom domstolen i tillflyktsstaten inte har behörighet att 

fatta beslut i dessa frågor.  

 

Samtidigt stadgar Bryssel II-förordningen att frivilliga överenskommelser mellan personer med 

föräldraansvar ska främjas82och av artikel 55 (e) framgår ordagrant att centralmyndigheterna 

via medling eller andra alternativa metoder ska underlätta för överenskommelser mellan 

personer med föräldraansvar. I handledningen för tillämpning av Bryssel II-förordningen 

framgår att ”det är en allmän uppfattning att medling kan spela en viktig roll i bland annat mål 

                                                
79 Notera att hela Bryssel II-förordningen har företräde framför 1980 åts Haagkonvention.  
80 Notera att begreppet domstolen enligt artikel 2 betyder samtliga myndigheter i medlemsstaterna som är  
behöriga i frågor som omfattas av förordningens tillämpningsområde. Detta innebär alltså att det inte strikt  
behöver röra sig om en domstol när man talar om behörighetsreglerna i artikel 10.  
81 Se även artikel 10 punkterna a) och b), där punkten a) stadgar undantaget att den som har vårdnad om barnet  
har godtagit bortförandet eller kvarhållandet.  
82 Ingresspunkt 25 Bryssel II-förordningen.  
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om bortförande av barn…”.83 Närmare om hur medlingen ska gå till föreskrivs inte, vilket 

lämnar det förhållandevis öppet för tillämparen att utforma ett eventuellt medlingsförfarande.  

 
3.2.2 Översyn av Bryssel II-förordningen 
Den nuvarande Bryssel II-förordningen håller för närvarande på att genomgå en omarbetning. 

Det övergripande syftet med omarbetningen är att förenkla handläggningen av tvister som rör 

barn genom att förkorta handläggningstiden och minska kostnaderna, för att i sin tur främja 

barnets bästa. 84  När det gäller återförande av barn har det visat sig att ett omedelbart 

återlämnande av ett barn inte alltid kan säkerställas.  

 

En anledning till detta är att den befintliga tidsfristen om sex veckor för att meddela ett 

avgörande om återlämnande varit svårtillämpad. Osäkerhet har funnits bland rättstillämparna 

om huruvida tidsfristen gäller för varje enskild instans eller för samtliga. Ett förtydligande av 

att tidsfristen på sex veckor gäller i varje instans och att det även införs en lika lång tidsfrist för 

centralmyndigheterna föreslås. Det föreslås även en skyldighet för den stat där barnet 

omedelbart hade hemvist att utföra en grundlig utredning av barnets bästa innan ett slutligt 

vårdadsavgörande meddelas. Vidare förordas att ärenden om återförande av barn till viss mån 

bör centraliseras för att skapa en djupare kompetens och för att målen ska kunna handläggas på 

ett mer effektivt sätt. 85 

 

Dessa förslag på ändring kan komma att påverka huruvida medling som metod för att uppnå en 

frivillig lösning bör eftersträvas i den utsträckning som det gör idag.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                
83 Handledning för tillämpningen av den nya Bryssel II-förordningen, s. 45.  
84 Regeringskansliet Faktapromemoria 2015/16:FPM116 - Ny Bryssel II-förordning, s. 3, avsnitt 1.2.1.  
85 Regeringskansliet Faktapromemoria 2015/16:FPM116 - Ny Bryssel II-förordning, s. 3, avsnitt 1.2.1. 
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4 Två olika processer under frivillighetsstadiet  
Som bekant har konventionsstaterna utformat olika tillvägagångssätt för att främja ett frivilligt 

återförande. När det gäller att nyttja medling finns det stater som implementerat metoden i sina 

nationella regelverk.86 Möjligheten att tillgå ett gediget medlingsinstitut finns då tillgängligt för 

parterna i en återförandeprocess. Andra stater har utformat ett system där man kanske 

framförallt satsat på att nå en skyndsam prövning i domstol. Här kan frivillighetsstadiet i 

motsats till ett omfattande medlingsinstitut bestå av ett så kallat frivilligbrev där den 

bortförande parten blir informerad om processen och hur vederbörande ställer sig till att återföra 

barnet på frivillig väg.  

 

4.1 Tyskland 

4.1.1 Relevant lagstiftning 

Medling reglerades för första gången i Tyskland genom medlingslagen som trädde ikraft den 

26 juli 2012.87 Stiftandet av lagen innebar bland annat att EU:s medlingsdirektiv införlivades i 

tysk rätt. Medlingslagen ger endast utryck för överordnande principer och innebär således att 

medlare och parter har ett brett handlingsutrymme att utforma medlingsförfarandet i det 

enskilda fallet.88  

 

Medlingslagen är i sin tur tillämplig på alla former av medling som förekommer i Tyskland, 

oavsett typ av tvist och parternas hemvist. Den har även inverkat på många processuella 

regler. 89  Däribland har införandet av medlingslagen föranlett vissa ändringar i den 

civilprocesslag som rör familjeärenden vilket gör att medling även träffar 

återförandeprocesserna enligt Haagkonventionen. 90  Dessa ändringar gör att en behörig 

familjerätt bland annat kan förplikta föräldrar att delta i ett informativt sammanträde om 

                                                
86 Jfr Guide to Good Practice Child Abduction Convention, 2012, s. 28, fotnot 97.  
87 Artikel 1, Mediationgezetz i lagen av den 21 juli 2012 om främjande av medling och andra förfaranden för  
tvistlösning utanför domstol, Bundesgesetzblatt I, s. 1577 (Gesetz zur Förderung der Mediation und anderer  
Verfahren der außergerichtlichen Konfliktbeilegung, BGBl. 2012 I, 1577) [Tillgänglig på engelska:  
http://www.gesetze-im-internet.de/englisch_mediationsg/englisch_mediationsg.html#p0012].  
88 Se medlingslagen i sin helhet. Se även en lista över relevanta delar av medlingslagen i förhållande till  
återförandeprocessen enligt Haagkonventionen i Tysklands ”Country Profile” under punkten 19.2  
(b), [tillgänglig på: https://www.hcch.net/en/publications-and-studies/details4/?pid=5716&dtid=42]  
(2018-03-07). 
89 Jfr Shearman & Sterling LLP, The New German Mediation Act - Paving the Way for Mediation As  
Established Standard in Dispute Resolution?, 2012.  
90 Artikel 156 i den tyska civilprocesslagen som rör familjeärenden (Gesetz zur Reform des Verfahrens in  
Familiensachen und in den Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit) [tillgänglig på engelska:  
http://www.gesetze-im-internet.de/englisch_famfg/englisch_famfg.html#p0016].   
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medling eller annan tvistelösningsmetod som erbjuds utan kostnad från en individ eller 

institution, vilket tidigare inte var möjligt.91 Ännu ett påtryckningsmedel som en domstol kan 

vidta för att främja medling är möjligheten att lägga över alla eller delar av 

rättegångskostnaderna på den part som inte rättar sig efter ett beslut om att delta i ett sådant 

möte.92 Notera dock att en domstol inte kan tvinga parter att delta i medling i sig, utan endast 

till detta informativa möte.93 

 

4.1.2 Frivillighetsstadiets utformning  

När en ansökan om återförande94 når den tyska centralmyndigheten informeras inledningsvis 

både den kvarvarande och bortförande föräldern om medling som alternativ 

konfliktlösningsmetod. 95 Det finns ett antal organisationer som bistår med medlingstjänster.96 

En av de organisationer som har nära anknytning till återförandeärenden enligt 

Haagkonventionen är den icke-statliga organisationen MiKK som även ingått ett 

samarbetsavtal med den tyska centralmyndigheten.97  

 

MiKK arbetar med gränsöverskridande familjekonflikter som involverar barn. Organisationen 

bistår bland annat med kostnadsfri rådgivning och assisterar även med att sätta föräldrar i 

kontakt med specialiserade medlare. För tillfället har MiKK ett närverk bestående av 172 

specialiserade medlare som arbetar med gränsöverskridande familjekonfliktssituationer där 

barn är involverade.98 Värt att nämna är även att ca 70 % av de situationer där medling som 

anordnats av MiKK har lett till att en överenskommelse uppnåtts.99 

 

                                                
91 Eberhard & Erb-Klünemann, 2014, s. 61 och även Tysklands ”Country Profile” under punkten 19.2 ff,  
[tillgänglig på: https://www.hcch.net/en/publications-and-studies/details4/?pid=5716&dtid=42] (2018-03-07).   
92 Artikel 81.2 punkten 5 i den tyska civilprocesslagen som rör familjeärenden. 
93 Eberhard & Erb-Klünemann, 2014, s. 61. 
94 Se avsnitt 2 för genomgång av hur återförandeprocessen går till. 
95 Se Tysklands ”Country Profile” under punkten 19.4 ff. 
96 Exempelvis Federala förbundet för medling i familjeärenden (Bundes-Arbeitsgemeinschaft für Familien- 
Mediation e.V.) Federala medlingsförbundet (Bundesverband Mediation e.V.), Federala förbundet för medling i  
ekonomiska ärendet och arbetsärenden (Bundesverband Mediation in Wirtschaft und Arbeitswelt e.V.) och  
Medlingscentralen (Centrale für Mediation GmbH & Co. KG). För ytterligare information till respektive  
organisation se https://e-justice.europa.eu/content_mediation_in_member_states-64-DE-sv.do?clang=sv (2018- 
03-07).   
97 Se Guide to Good Practice Child Abduction Convention, 2012, s. 30, fotnot 106.  
98 https://www.mikk-ev.de/en/informations/find-experts/ (2018-03-11).  
99 Informationsbroschyr från MiKK, finns tillgänglig på: https://www.mikk-ev.de/s-

content/uploads/2018/02/Flyer_MiKK_Web_Englisch.pdf (2018-03-19).  



28 
 

Vid medling i återförandeprocesser bör det delta två kvalificerade medlare.100 Medlarna ska inte 

ta någon av parternas parti utan arbeta tillsammans som en oberoende part.101 Medlingen och 

återförandeprocessen i domstolen är tätt förankrade med domstolsförfarandet och 

kommunikation förs mellan parterna, medlare, advokater och domare. Detta innebär även att 

medlingssessioner med fördel bör ske i den stad där den bortförande föräldern och barnet 

befinner sig för att kunna ombesörja rent praktiska lösningar såsom logi för den kvarvarande 

föräldern, möjliggöra umgänge med barnet och för att bygga en förtroendeingivande miljö.102 

 

För att på ett effektivt sätt efterleva tidsaspekten i Haagkonventionen och för att undvika 

omfattande resekostnader för den kvarlämnade föräldern bör medlingen ske i samband med 

förhandlingen i domstolen, vilket i praktiken innebär att det avsätts tre eller fyra dagar innan 

utsatt förhandling där parterna genomför medlingssessionerna. 103  Detta är något som 

framförallt implementeras hos behöriga domstolar i Berlin. 104  Når parterna en 

överenskommelse kan denna godkännas av den behöriga domstolen i samband med att 

överenskommelsen uppnås.105 

 

4.1.3 Fallstudie 

För att rent praktiskt belysa de fördelar som medling medför inom ramen för 

återförandeprocessen följer en sammanfattning av en fallstudie som presenterats i verket Cross-

Border Family Mediation International Parental Child Abduction, Custody and Access Cases. 

Häribland går det att notera omfattningen av medling och vilken typ av frågor som kan komma 

att bli aktuella i samband med medling inom ramen för återförandeprocessen.  

 
4.1.3.1 Adam106 

Heidi och Sebastian är bosatta i USA och har tillsammans den 2-åriga sonen Adam. Paret 

separerar och Heidi reser tillsammans med Adam till Berlin för att besöka hennes föräldrar. När 

Heidi inte återvänder enligt överenskommelse och samtidigt gör ett större uttag från deras 

gemensamma konto, blir Sebastian misstänksam. När han även får reda på att Heidi hyrt en 

lägenhet, skrivit in Adam på en förskola och själv börjat arbeta i Tyskland reser han dit för att 

                                                
100 Jfr här de rekommendationer som räknats upp tidigare i avsnitt 3.1 från The Wroclaw Declaration.  
101 Kiesewetter & Paul, 2014, s. 42–23, jfr även med definitionen i avsnitt 1.5. 
102 Kiesewetter & Paul, 2014, s. 44–45. 
103 Kiesewetter & Paul, 2014, s. 45–46.  
104 https://www.mikk-ev.de/en/mediation/mediator-at-the-court/ (2018-03-12).  
105 Kiesewetter & Paul, 2014, s. 45.  
106 Situationen är en sammanfattning av fallstudien som presenteras i Eberhard & Walker, 2014, s. 81–82. 
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ta reda på vad som pågår. Heidi vägrar dock låta honom träffa Adam, varpå Sebastian ansöker 

om återförande enligt Haagkonventionen.  

 

Båda föräldrarnas advokater föreslår medling som alternativ metod och medlingen inleds bara 

några dagar senare. Vid medlingen medverkar två medlare; en juridiskt skolad man från 

Tyskland och en socialpedagogiskt skolad kvinna från USA. Den första delen av medlingen 

pågår under fyra dagar där varje session pågår under ett antal timmar. Det framkommer att den 

mest klämmande frågan är var barnet ska bo. Samtidigt skräddarsys en överenskommelse om 

umgänge mellan Sebastian och Adam under själva medlingsförfarandet. Detta blir en 

tillitsbyggande åtgärd som minskar konfliktnivån mellan föräldrarna.  

 

Under de kommande medlingssessionerna utvecklar föräldrarna enskilda alternativa lösningar 

som de båda reflekterar över innan de diskuterar dem tillsammans. Under de följande 

diskussionerna uppträder föräldrarna med respekt för varandras förslag och slutligen landar 

diskussionerna i en överenskommelse om att Heidi återvänder till USA. Dagen innan Sebastian 

återvänder till USA skriver föräldrarna på en interimistisk medlingsöverenskommelse som tar 

upp följande frågor:  

 

- Medlingen ska återupptas när Sebastian återvänder till Berlin om tre veckor; 

- Parterna avser komma fram till en omfattande medlingsöverenskommelse avseende 

Adams bostadsort, vårdnaden, uppdelning av deras tillgångar, skilsmässa, hanterandet 

av varandra som föräldrar och Sebastians roll som far; 

- Förberedelser för den avslutande medlingssessionen; 

- Kommunikation mellan varandra under de följande tre veckorna och; 

- Tillfällig uppskjutning av Haagärendet med möjlighet att ansöka senare.  

  

Under de sista intensiva medlingssessionerna, når föräldrarna en överenskommelse som båda 

samråder med sina respektive advokater vad gäller villkoren och ordalydelser. De kommer 

bland annat överens om datum för återförande av Adam till USA, vart Adam ska bo under de 

kommande tre åren och att de ska ha gemensam vårdnad. Även frågor om barnbidrag, hur 

Adams utbildning ska vara utformad, semesterresor, födelsedagar, fördelning av tillgångar, hur 

man gör medlingsöverenskommelsen juridiskt bindande i båda länderna och att de ska återgå 

till medling i framtiden om det skulle uppkomma svårigheter mellan dem tas upp i 
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överenskommelsen. Den sista sessionen pågår i sju timmar, vilket inneburit hårt arbete men 

under samarbetsvilligt och avslappnade former.  

 

Genom att agera snabbt och resonligt med stöd av deras advokater kunde parterna undvika den 

emotionella och ekonomiska belastningen som en eventuell återförandeprocess skulle kunna ge 

upphov till. Även fast det fanns spänningar i ett inledande skede, lyckades föräldrarna ta 

långtgående beslut och domstolsprocesser skulle därför blivit överflödiga. Fallet visar på att det 

är meningsfullt att påbörja medling i ett så tidigt skede som möjligt. 

 

4.1.3.2 Kommentar 

Medlingsförfarandet i Tyskland är mycket flexibelt och bygger framförallt på vad den enskilda 

situationen kräver, något som går att se i den fallstudien som presenterats. Viktigt att belysa är 

att det inte bara blir frågan om återförande som berörs. Även ett antal komplexa frågor om bland 

annat vårdnad, umgänge och underhåll kommer även att diskuteras i samband med huvudfrågan 

om barnet ska återföras eller ej. Medlingen kräver även en viss tid för att skapa en 

förtroendegrund som parterna kan stå på.  

 

4.2 Sverige 

4.2.1 Relevant lagstiftning 

Sverige har genom Lag (2011:860) om medling i vissa privaträttsliga tvister införlivat  

EU:s medlingsdirektiv i svensk rätt. Till skillnad mot den tyska utformningen är den svenska 

medlingslagen mer restriktiv då den inte är tillämplig på medling som sker inom ramen för ett 

mål eller ärende hos domstol, annan myndighet eller skiljenämnd.107 Lagstiftaren har här bland 

annat resonerat utifrån det faktum att medling enligt direktivet inte bör tillämpas på rättigheter 

och skyldigheter som parter enligt berörd tillämplig lag inte får besluta om själva. Sådana 

rättigheter och skyldigheter är särskilt vanligt förekommande inom familje- och arbetsrätten.108 

Detta har vidare lett till att lagen endast omfattar sådana privaträttsliga tvister som i Sverige är 

dispositiva.109 

 

                                                
107 1 § 2 st. Lag (2011:860) om medling i vissa privaträttsliga tvister. 
108 Prop. 2010/11:128 s. 36–37. Jfr även ingresspunkten 10 i EU:s medlingsdirektiv.  
109 Prop. 2010/11:128 s. 37.  
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Med anledning av detta vill jag istället framhäva de tendenser till frivilliga lösningar som 

föreskrivs i verkställighetslagen som tillämpas vid återförandeprocesser i svensk domstol. 

Enligt 16 § 1 st. verkställighetslagen kan domstolen lämna medlingsuppdrag till lämplig person 

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

eller henne. Möjligheten härrör från bestämmelserna i 21 kap. 2 § FB som reglerar hur en 

domstol i nationella verkställighetsärenden kan gå tillväga.110   

 

Vid tillämpningen av denna möjlighet ska domstolen ta hänsyn till om ett medlingsuppdrag är 

meningsfullt och vem som i så fall ska utföra det.111  En stor skillnad mot medling i den 

bemärkelsen som uppsatsen har sin utgångspunkt i är att den samförståndslösning som ska 

eftersträvas är frivillig fullgörelse. Medlingsuppdraget som en domstol tilldelar någon går alltså 

inte ut på att parterna ska ingå en ny överenskommelse som ersätter det som redan har beslutats 

i det avgörande eller avtal som begärs verkställt.112  

 

Värt att nämna är även att främjandet för frivilliga lösningar även genomsyrar nationella 

vårdnadsprocesser i sin helhet.113 Detta kommer även att gälla vid återförandeprocesser där man 

under hela domstolsförfarandet uppmuntrar parterna att nå en frivillig lösning med tanke på 

barnets bästa men även för att undvika rättegångskostnader.114 

 

4.2.2 Frivillighetsstadiets utformning 

När en ansökan om återförande når UD utredes i första hand ifall sökanden önskar att UD i 

egenskap av centralmyndighet kontaktar den bortförande föräldern för att försöka få till stånd 

ett frivillig återförande.115 Är detta något sökanden ställer sig positiv till skickas ett frivilligbrev 

till den bortförande föräldern där vederbörande blir informerad om processen som inletts och 

hur denne ställer sig till att frivilligt återföra barnet. Frivillighetsbrevet följs oftast upp genom 

en dialog mellan handläggare på centralmyndigheten och den bortförande föräldern. 

 

Om den bortförande föräldern ställer sig negativt till detta går ärendet oftast vidare till domstol. 

Värt att notera är att Stockholms tingsrätt sedan 2006 har exklusiv behörighet vad gäller ärenden 

                                                
110 Prop. 1988/89:8 s. 46. 
111 Prop. 1982/83:165 s. 15 ff.  
112 Karnovkommentar nr. 716 till 21 kap. 2 § FB.  
113 Jfr bl.a. 5 kap. 3 § SoL och 6 kap. 17–18 a §§ FB.  
114 Se exempelvis presenterad praxis i avsnitt 4.2.3.  
115 Se här Sveriges Country Profile under punkten 6.2 h).  
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om återförande av barn enligt Haagkonventionen.116 Lagstiftaren förde ett likande resonemang 

som nu uppmärksammats i samband med översynen av Bryssel II-förordningen, nämligen att 

dessa ärenden är av speciell karaktär och kräver skyndsam handläggning.117 

 

4.2.3 Praxis 

Eftersom frivillighetsstadiet skiljer sig i så pass stor utsträckning i jämförelse med exempelvis 

det tyska vill jag åskådliggöra en annan del i den svenska återförandeprocessen där tendenser 

att uppnå frivilliga lösningar går att utröna. Nedan presenteras ett återförandeärende där 

parterna i ett inledande skede av återförandeprocessen inte nådde en frivillig lösning men där 

man under själva domstolsprocessen lyckades komma överens.  

 
 
4.2.3.1 Stockholms tingsrätt, mål nr Ä 10160-17 
I det aktuella fallet ansökte modern om återförande av parets gemensamma barn till 

Nederländerna. Efter att en frivillig överenskommelse inte kunnat komma till stånd vid det ett 

inledande skede av återförandeprocessen lämnades ansökan om återförande in till Stockholms 

tingsrätt. Två dagar var avsatt för sammanträdet. Under sammanträdets första dag fördes i ett 

tidigt skede ett samtal om att träffa en överenskommelse mellan parterna och ordföranden. Det 

konstaterades att det för närvarande saknades förutsättningar för att träffa en överenskommelse 

och sammanträdet fortskrider.  

 

Moderns ombud yrkar i enlighet med ansökan att barnen ska återföras till Nederländerna och 

utvecklar grunderna för detta. Faderns ombud bestrider yrkandet och utvecklar i sin tur 

grunderna för detta. Sedan följer en rad vittnesförhör med såväl modern som faderns kallade 

vittnen varpå sammanträdet förklaras avslutat för dagen.  

 

Under den andra dagen av sammanträdet sker inledningsvis ännu en gång samtal om att träffa 

en överenskommelse. Parterna träffar här en överenskommelse där fadern medger ansökan om 

återförande. Överenskommelsen innefattar bland annat frågor om vårdnad, umgänge, underhåll, 

reskostnader m.m.  

 

                                                
116 13 § verkställighetslagen.  
117 Jfr prop. 2005/06:99 s. 72 och Regeringskansliet Faktapromemoria 2015/16:FPM116, s. 3. 
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Sammanträdet förklaras avslutat och domstolen fattar slutligt beslut om att fadern medger 

ansökan om återförande samt hur detta praktiskt ska gå till.  

 

4.2.3.2 Kommentar 
I detta fall nådde parterna alltså en överenskommelse under själva domstolsprocessen vilket 

ledde till att barnen återfördes till Nederländerna i enlighet med ansökan. Överenskommelsen 

som upptas i protokollet kan här komma att leda till en annan problematik, nämligen dess 

rättsliga status när det kommer till att kunna få denna verkställd. Problematiken kommer här att 

grunda sig på de grundläggande behörighetsreglerna som stadgads i Haagkonventionen och 

Bryssel II-förordningen.118 Detta är en angränsande problematik som jag dock inte kommer att 

gå in djupare på med anledning av att den faller utanför uppsatsens syfte.  

 

Vad som istället blir av vikt med framhävandet av situationen ovan är att tendensen att uppnå 

frivilliga lösningar även genomsyrar domstolsprocessen vid svenska återförandeprocesser. Här 

går det även att dra en parallell till hur nationella vårdnadsmål hanteras och den ständiga 

närvaron av att verka för frivilliga lösningar i de tvister som kan uppkomma, vilket även 

lagstiftningen ger uttryck för.119 

 

Det är uppenbart att frivillighetsstadiet skiljer sig mellan Tyskland och Sverige. Utifrån det 

som presenterats ovan framgår att staterna har olika utgångspunkter för vad som bör 

prioriteras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
118 Artikel 16 och 19 i Haagkonventionen och artikel 10 och 11 i Bryssel II-förordningen.  
119 Se här relevanta bestämmelser i FB.  
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5 Lärdom eller eftersträvande?  
5.1 Fördelar och utmaningar med medling  

Att nyttjandet av medling som alternativ metod vuxit i omfattning bland konventionsstaterna 

får anses vara ett tecken på att dess många fördelar gynnat återförandeprocessen. Jag vill därför 

till en början sammanfatta några av de fördelar som medlingen medför. 

 

Att initiera medling i ett tidigt skede av återförandeprocessen kan komma att dämpa den 

konfliktnivå som oftast råder mellan den kvarlämnade och bortförande föräldern, något som 

bland annat utformningen i Tyskland visat prov på. 120  En konfliktdämpande faktor kan 

exempelvis vara att den kvarlämnade föräldern får möjlighet till interimistiskt umgänge med 

barnet under medlingens gång.121 En annan kan vara att föräldrarna får möjlighet att under en 

längre tid bygga förtroende för medlarna och medlingsprocessen i sig.  

 

Att även vara de som rent praktiskt har ansvaret för att uppnå en överenskommelse kan också 

vara en faktor som kan harmonisera den oftast spända relationen mellan föräldrarna.122 Detta 

blir i sin tur en direkt positiv konsekvens för barnet som då ges möjlighet till umgänge med 

båda sina föräldrar under tämligen avslappnade former, vilket kan komma att bli en 

omständighet som i sin tur uppmuntrar föräldrarna ytterligare till att nå en överenskommelse.123  

 

En lyckad medlingsprocess kan även leda till ett skyndsamt återförande, något som blir ett 

ytterligare skäl till att initiera medling i ett tidigt skede. Detta kommer även att stå i linje med 

det grundläggande syftet i Haagkonventionen och de artiklar som föreskriver att frivilliga 

lösningar ska främjas.124  

 

Ytterligare en positiv aspekt som inte belysts tidigare är medlingsförfarandets 

kostnadseffektivitet i jämförelse med en ordinarie återförandeprocess. I sig kanske en 

återförandeprocess inte skiljer sig särskilt mycket rent kostnadsmässigt från ett 

medlingsförfarande. Däremot bör man även räkna in de kostnader som en eventuell 

vårdnadsprocess i barnets hemviststat även genererar i ett senare skede. I detta sammanhang 

                                                
120 Jfr avsnitt 4.1.3.1. 
121 Jfr avsnitt 4.1.3.1. 
122 Jfr här definitionen av medling i återförandeprocessen i avsnitt 1.5. 
123 Jfr förhållandet till artikel 10.2 i Barnkonventionen.  
124 Se artikel 3, 7 (c) och 10 i Haagkonventionen.  
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blir ett lyckat medlingsförfarande mer gynnsamt för föräldrarnas plånböcker.125 Däremot bör 

man räkna med vad som händer med kostnaderna när medlingen inte leder till någon 

överenskommelse och en ordinarie återförandeprocess ändå genomförs. Ännu en aspekt som 

bör poängteras är hur möjligheterna för rättshjälp ser ut i de stater där medling finns att tillgå 

och i vilken utsträckning den täcker medlingskostnader som uppkommer i ett tidigt skede av 

återförandeprocessen. 

 

Som tidigare nämnts är det mer sannolikt att föräldrar som nått en överenskommelse 

sinsemellan i större utsträckning väljer att hålla den vilket även blir ett argument för att nyttja 

medling som metod. Här uppkommer dock en tämligen omfattande problematik när en förälder 

väljer att inte följa överenskommelsen. Detta leder mig osökt in på det rättsliga status som en 

medlingsöverenskommelse kommer att få i förhållande till en återförandeprocess.  

 

Ett första hinder som kan uppställas med tanke på att det rör sig om gränsöverskridande 

överenskommelser är det faktum att många rättssystem begränsar parternas autonomi inom 

familjerätten i viss utsträckning och då särskilt när det rör sig om föräldraansvar.126 Detta 

grundar sig framförallt i hur stater har valt att tolka principen om barnets bästa och att barnets 

rättigheter behöver skyddas genom att rättsliga eller administrativa myndigheter involveras.127 

Det behöver således inte nödvändigtvis innebära att en överenskommelse som är rättsligt 

bindande i tillflyktsstaten är det i barnets ursprungsstat. Här kan det således krävas en domstols 

godkännande som en typ av kontroll av att överenskommelsen står i linje med barnets bästa för 

att den ska få rättsverkan128, vilket leder mig in på nästa angränsande problematik.  

 

Som tidigare nämnts ger konventionen och relevanta bestämmelser i Bryssel II-förordningen129 

uttryck för vilken behörighet myndigheter och domstolar i tillflyktsstaten har. Med anledning 

av att behörigheten grundar sig i var barnet har sin hemvist och att ett barn som olovligen 

bortförts till en annan stat anses ha hemvist i ursprungsstaten tills något av de undantag som 

föreskrivs i artikel 10 a) och b) i Bryssel II-förordningen är uppfyllda har myndigheterna i 

tillflyktsstaten inte behörighet att fatta beslut annat än i återförandefrågan.130 Detta i samband 

                                                
125 Se här resonemang och jämförelse i Eberhard & Erb-Klünemann, 2014, s. 68–70 där till och med Sverige  
jämförs med Tyskland avseende kostnader för återförandeprocess och efterföljande vårdnadsprocesser. 
126 Guide to Good Practice Child Abduction Convention, 2012, s. 78.  
127 Guide to Good Practice Child Abduction Convention, 2012, s. 78. 
128 Guide to Good Practice Child Abduction Convention, 2012, s. 78. 
129 Artiklarna 10–11.  
130 Jfr artikel 16 och 19 i Haagkonventionen. 
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med ovannämnda innebär generellt sett att en medlingsöverenskommelse som berör andra 

frågor än själva återförandet inte kan bli rättsligt bindande i tillflyktsstaten via ett beslut från 

domstol.  

 

Att en medlingsöverenskommelse är rättsligt bindande innebär inte alltid att den automatiskt 

kan verkställas 131  vilket gör situationen vid medlingsöverenskommelser inom ramen för 

återförandeprocessen än mer komplex. Här har det dock föreslagits alternativa lösningar för hur 

man kan gå tillväga i Haagsekretariatets riktlinjer för God Praxis avseende medling.132  

 

Medlingsöverenskommelser som innehåller villkor som rör andra frågor än återförandefrågan 

hamnar enligt ovan nämnda i en tämligen snårig djungel av lagtekniska hinder. Detta i sin tur 

kräver att medlarna som verkar i sådana situationer får den kompetens som de behöver för att 

kunna vägleda föräldrar i utformandet av överenskommelser på ett så harmoniserat sätt som 

möjligt. Detta leder mig slutligen in på vikten av medlarens roll vid den här typen av situationer.  

 

En medlare som verkar inom ramen för återförandeprocessen måste således ha den kunskap 

som krävs för uppdraget. Här har som tidigare nämnts utformats gedigna riktlinjer över hur 

medlingen i sig bör gå till och vilka kompetenskrav som bör ställas på medlare.133 Här har även 

MiKK kommit långt i att hålla specialiseringsutbildningar för medlare som är verksamma 

världen över.134 Med andra ord finns det en väl utvecklad kompetens på området.  

 

5.2 Medling i förhållande till 1980 års grundläggande syfte och principen 

om barnets bästa? 

Både Haagkonventionen och Bryssel II-förordningen belyser vikten av att uppmuntra frivilliga 

överenskommelser vilket i grund och botten vilar på att det är det bästa för barnet. Båda 

regelverken har även ställt upp rent praktiska hinder mot att sådana överenskommelser på ett 

lättillgängligt sätt kan blir rättsligt bindande varför det blir intressant att på ett principiellt plan 

diskutera medling som metod i förhållande till konventionens grundlägga syfte och principen 

om barnets bästa.  

                                                
131 Jfr exempelvis med en överenskommelse om boende eller umgänge i Sverige som enligt 6 kap. 14a § 2 st.  
respektive 6 kap. 15a § 3 st. FB måste godkännas av Socialnämnden. 
132 Se Guide to Good Practice Child Abduction Convention, 2012, s. 82–83.  
133 Se avsnitt 1.5 och avsnitt 4.1. 
134 Jfr lista över medlare via MiKK:s hemsida: https://www.mikk-ev.de/en/informations/find-experts/ (2018-03- 
27).  
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Medling som metod syftar i grund och botten till att parterna tillsammans ska kunna nå en 

överenskommelse som gynnar dem båda. Överenskommelsen behöver inte innebära att barnet 

ska återföras till ursprungsstaten. Nyttjas då medling inom ramen för en återförandeprocess där 

utgångspunkten är att ett barn ska återföras till ursprungsstaten uppkommer redan här fråga om 

metoden och syftet med regelverket står i kontrast till varandra. Samtidigt stadgar konventionen 

att frivilliga lösningar ska uppmuntras, något som på senare tid ansetts vara allt mer förenligt 

med Barnkonventionens princip om barnets bästa.135  

 

Ser man på hur medlingsinstitutet i Tyskland är utformat har man valt att konstruera ett gediget 

förfarande som på ett storskaligt sätt satsar på medlingen som metod. Regelverket kring 

medlingen är öppet för tolkning och möjligheten att tillämpa medling är mycket flexibel, där 

överenskommelser kan innefatta allt från underhåll till boende och där det även finns utrymme 

att komma överens om att barnet ska stanna kvar i tillflyktsstaten med den bortförande 

föräldern. I motsats kan nämnas hur utrymmet för frivilliga lösningar ser ut i Sverige. Här finns 

en tanke om att främja frivilliga lösningar under hela återförandeprocessen men där 

utgångspunkten är att det ska röra sig om en frivillig fullgörelse vilket kommer att innebära att 

presumtionen om att barnet ska återföras fortfarande står i centrum. 136  Hur dessa två 

tillvägagångssätt förhåller sig till konventionens syfte klingar således olika ur ett teoretiskt 

perspektiv. 

 

Ser man även medling som metod utifrån principen om barnets bästa anser jag att metoden 

faller in under den del av tolkningen av principen som rör det enskilda barnet. En viktig aspekt 

att poängtera i samband med detta är hur denna tolkning av barnets bästa står sig när det rör sig 

om internationella situationer, då tolkningen oftast blir kantad av subjektiva faktorer inom en 

viss stat. Ser man däremot på vilken tolkning av principen om barnets bästa som konventionen 

vilar på i och med sin summariska karaktär, grundar den sig på barkollektivets bästa, något som 

även vinner stöd i hur principen i Barnkonventionen nu kan tolkas. Detta leder mig in på nästa 

resonemang om huruvida det finns tendenser som tyder på att den summariska karaktären av 

Haagkonventionen börjar bli förlegad i förhållande till den allt mer breda tillämpningen av 

medling som metod.  

 

                                                
135 Jfr artikel 10.2 i Barnkonventionen. 
136 Se avsnitt 4.2.1.  
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5.3 Paradigmskifte?  

Medlingsförfarandets frammarsch inom ramen för återförandeprocessen enligt 

Haagkonventionen har givetvis sin grund i de många fördelar som metoden för med sig. 

Medlingens förhållande till vad som är bäst för barnet är även ett starkt incitament till varför 

metoden vunnit mark i flertalet konventionsstater. Av det material som studerats har det 

uppmärksammats att det även finns såväl principiella som praktiska utmaningar vid nyttjandet 

av medling inom ramen för återförandeprocessen. Ändock anammas metoden i större 

utsträckning vilket enligt min uppfattning ger skenet av att medlingsinstitutet sakta men säkert 

börjar förändra tidigare principiella grunder såsom det summariska förfarandet i sig och även 

presumtionen om att frågor som rör barnet ska avgöras i ursprungsstaten.  

 

Det kan väl sägas att fokus har landat på medling som metod med anledning av dess milda 

inverkan på det enskilda barnet i jämförelse med vad en domstolsprocess kan innebära. Inte 

minst då man helst inte vill utsätta barn för tvångsåtgärder för verkställighet, till exempel 

polishämtning samt det faktum att det är av mycket stor vikt att föräldrarna kan ha ett samarbete 

även i fortsättningen för att barnet i realiteten ska kunna ha en nära och god kontakt med båda 

sina föräldrar.  

 

Den summariska processen som alltjämt varit utgångspunkten vid återförandeprocessen har 

inom bland annat EU inte heller alltid kunnat säkerställas.137 Ett antal anledningar till varför 

har identifierats inför omarbetningen av Bryssel II-förordningen.138 Ett av de viktigaste är att 

tidsfristerna och kravet på snabb handläggning inte alltid iakttagits vilket generellt har inneburit 

att konventionens grundläggande syfte om att ett barn ska återföras skyndsamt hämmats. Nu 

föreslås dock bland annat att ett förtydligande av tidsfristerna ska införas i den nya revideringen 

av Bryssel II-förordningen. Detta talar visserligen för en satsning på att den summariska 

processens upprätthålls. En egen gissning är även att den nya revideringen kommer att innehålla 

någon bestämmelse om medling med tanke på det som framförts i tidigare resonemang samt 

det faktum att flertalet av medlemsstaterna redan nyttjar ett väl utvecklat medlingsinstitut.  

 

                                                
137 Regeringskansliet Faktapromemoria 2015/16:FPM116 - Ny Bryssel II-förordning, s. 3, avsnitt 1.2.1. 
138 Regeringskansliet Faktapromemoria 2015/16:FPM116 - Ny Bryssel II-förordning, s. 3, avsnitt 1.2.1. 
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5.4 Avslutande ord 

Är medlingsinstitutet något som svenska återförandeprocesser bör anamma? Rent teoretiskt 

finns det redan en möjlighet att använda sig av medling i svenska återförandeprocesser.139 

Däremot uppkommer möjligheten i samband med domstolsprocessen då medlingen ligger inom 

ramen för den. Som även belysts tidigare i uppsatsen har den svenska utformningen av medling 

en något annorlunda utgångspunkt som inte riktigt stämmer överens med hur man ser på 

medling som metod internationellt.  

 

Däremot skulle man kunna dra slutsatsen att den svenska utformningen som framgår av  

16 § verkställighetslagen klingar bättre med Haagkonventionen då domstolen i regel nyttjar 

medling för att eftersträva ett frivilligt fullföljande; med andra ord att barnet ska återföras. 

Likväl kan man få uppfattningen av att denna möjlighet nyttjas restriktivt i svenska 

återförandeprocesser. Det skulle kunna grunda sig i ett resonemang att utsikterna att nå en 

frivillig lösning i situationer där det gått så pass långt att den ena föräldern bortfört ett barn, inte 

är särskilt stora.   

 

För att knyta samman till de tidigare resonemang som förts gällande medlingens inverkan på 

återförandeprocessen kan det mycket väl vara så att fördelarna väger tyngre än utmaningarna, 

framförallt med tanke på att fler stater tar efter medling och att metoden välkomnas såväl 

internationellt som regionalt. I slutet är det ändå barnets bästa som ska gynnas och 

medlingsinstitutet i bland annat Tyskland och många andra europeiska länder har visat prov på 

att detta ändå är rätt väg att gå. Sedan behöver visserligen förfarandet utvecklas vidare. En 

kvalificerad gissning är att omarbetningen av Bryssel II-förordningen sannolikt kommer att 

beröra medling som metod just med tanke på hur institutet har blomstrat. 

 

För svensk del bör man kanske i första hand avvakta omarbetningen men samtidigt ställa sig 

försiktigt positiv till att redan nu se över hur medling som metod går att implementera i ett tidigt 

skede av återförandeprocessen.   

 
 
 
 

                                                
139 Jfr 16 § verkställighetslagen. 
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