
EXAMENSARBETE

En komparativ studie av privaträttslig
medling; ur ett nordiskt perspektiv

Mattias Söder

Filosofie kandidatexamen
Rättsvetenskap

Luleå tekniska universitet
Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

En komparativ studie av privaträttslig medling; ur ett nordiskt 

perspektiv 

Enheten för rättsvetenskap 

C-uppsats 15 Hp 

Lp 4 vår 2011 

Handledare: Jan Norman 

Student: Mattias Söder  

Mail: Matsde-9 

 



 
 

Innehållsförteckning 
En komparativ studie av privaträttslig medling; ur ett nordiskt perspektiv 

Sammanfattning 

Förkortningar 

1. Inledning .............................................................................................................................................. 1 

1.1 Bakgrund ....................................................................................................................................... 1 

1.2 Syfte ............................................................................................................................................... 1 

1.3 Avgränsningar ................................................................................................................................ 1 

1.4 Metod ............................................................................................................................................ 1 

2. Medling ................................................................................................................................................ 2 

2.1 Vad är medling .............................................................................................................................. 2 

2.2 Skillnader mellan förlikning och medling ...................................................................................... 2 

3. Sverige ................................................................................................................................................. 3 

3.1 Gällande rätt .................................................................................................................................. 3 

3.1.1 Domstolsmedling .................................................................................................................... 3 

3.2 Medling i hyrestvister ................................................................................................................ 4 

3.3 Familjerättslig medling .............................................................................................................. 5 

3.4 Annan författningsreglerad medling ......................................................................................... 5 

4. EU-direktivets inverkan på Svensk rätt. .............................................................................................. 5 

4.1 Analys av EU-direktivets inverkan på Svensk rätt. ........................................................................ 8 

6. Medling i Norden ................................................................................................................................. 8 

6.1 Norge ............................................................................................................................................. 8 

6.1.1 Den nya tvisteloven ................................................................................................................ 8 

6.1.2 Skillnader mellan Norge och Sverige ...................................................................................... 9 

6.2 Finland ........................................................................................................................................... 9 

6.2.1 Skillnader mellan Finland och Sverige .................................................................................. 10 

6.3 Danmark ...................................................................................................................................... 11 

6.3.1 Skillnader mellan Danmark och Sverige ............................................................................... 12 

Analys/slutdiskussion. ........................................................................................................................... 12 

Källförteckning 

Bilaga 1 

Bilaga 2 

 



 
 

Sammanfattning 
Tanken och målsättningen med studien var att utforska likheter och skillnader mellan fyra 

Nordiska länders system kring medling i dispositiva tvistemål. År 2008 kom EU-rätten med 

ett direktiv kring medling vid vissa privaträttsliga tvister, direktivet omfattar Svensk och 

Finsk rätt, medan Danmark exkluderades ur tillämpningsområdet av direktivet. Samt så står 

Norge utanför EU gemenskapen. Hur påverkade ländernas olika lagstiftningar utav direktivet?   

Efter granskning av de Nordiska ländernas olika lagstiftning står det klart att likheterna samt 

skillnaderna är många. En rådande bild av dagens rättsläge skapades efter granskning av 

lagförslag, aktuella lagar, lagrådsremisser osv. 
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 
Den 21 maj 2008 kom EU-rätten med ett direktiv 2008/52/EG om vissa aspekter i medling på 

privaträttens område. Direktivet var tänkt som ett försök att underlätta tillgången av 

alternativa tvistlösningsmetoder, att söka främja uppgörelser i godo genom uppmuntring till 

medling samt ett försök att säkerställa ett avvägt samspel mellan medling och 

domstolsförfaranden. 

I Sverige har det tidigare funnits idéer kring hur tillgången till alternativa 

tvistlösningsmetoder ska underlätta. En kort tid innan EU-direktivet hade Sverige i ett 

betänkande SOU 2007:26 påpekat att medling kan vara ett sätt att få ett snabbt avgörande på 

en tvist men att medling inte är så vanligt förekommande. Syftet med betänkandet var att 

analysera orsakerna till varför medling inte används i särskilt hög grad i Sverige och ta 

ställning till om det krävdes någon lagändring för att få till stånd en ökad användning av 

medling.  

1.2 Syfte 
Studiens huvudsakliga syfte är att jämföra fyra nordiska länders nuvarande och kommande 

lagstiftning vad avser privaträttslig medling samt att undersöka medlingens roll i 

tvistemålsprocessen. 

Följande forskningsfrågor avses att besvaras:  

 Vilka likheter och skillnader finns det emellan de fyra ländernas olika 

medlingsmodeller? 

 EU-direktivets inverkan på Svensk rätt vad avser privaträttslig medling? 

1.3 Avgränsningar 
Studien avser inte att utforska skillnader och likheter i de nordiska ländernas system rörande 

indispositiva tvister. 

1.4 Metod 
Uppsatsen bygger till viss del på en traditionell rättsdogmatisk metod och till viss del på en 

komparativ metod.  Med hjälp av lagar, förarbeten och doktrin har jag försökt utröna gällande 

rätt i den svenska och nordiska regleringen av privaträttslig medling. Eftersom medling inte är 

ett offentligt förfarande har möjligheten för mig att använda rättsfall som källa varit liten, så 

det har uteslutits ur metoden.  Den andra delen bygger på en komparativ metod, där jag 

utforskar skillnader och likheter mellan de nordiska ländernas medlingsmodeller i jämförelse 

med Sveriges. 
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2. Medling 
 

2.1 Vad är medling 

Medling är en alternativ tvistlösningsmetod som definieras som inträdandet av en av parterna 

accepterad tredje man, vars uppgift är att med små eller inga maktbefogenheter hjälpa 

parterna att söka en lösning och träffa en överenskommelse om de tvistiga frågorna i 

konflikten. Medling är frivilligt och medlaren kan inte påtvinga parterna något beslut.  En 

medlare ska inte döma mellan parterna, utan dennes primära uppgift är att hjälpa parterna 

komma fram till en överenskommelse.
1
  

 En viktig tanke vid medling är att det är parterna som äger sin konflikt. Det är parterna som 

vet vad som hänt, om vad som föranlett konflikten, det är inte helt ovanligt att det finns två 

uppfattningar av vad som föranlett konflikten. Parterna i en tvist är experter på sig själva, och 

sin egen konflikt. Det är också parterna som avgör vilken lösning som är acceptabel och 

godtagbar för dem. Parterna i medling kan när som helst välja att avbryta och de avgör vad de 

är villiga att dela med sig av och vilka överenskommelser de kan gå med på.
2
  

I de flesta konflikter är kärnan till problemet en sakfråga, ett problem där parterna inte lyckats 

finna en gemensam lösning som båda känner är acceptabel. Medling inriktar sig på att finna 

en just sådan ömsesidig lösning, då det ofta finns god potential för konfliktlösning när parter 

får hjälp av en medlare. En medlingsprocess är skapad för att öppna upp och skapa nya 

möjligheter. De psykologiska processer, som sätts igång av konflikter, kan avsevärt försämra 

ens förmåga att lösa problem. Parter i en konflikt riskerar att bli självcentrerade, vilket gör att 

det blir viktigare att rädda sin heder än att fokusera på väsentligheter.  

Därför är medlarens uppgift, som utomstående neutral tredje man extra viktig, genom att styra 

parternas fokus på rätt saker. Medlaren hjälper båda parter att skapa nya möjligheter och 

vidga deras vyer så att det en potential för konfliktlösning och att en gemensam 

överenskommelse kan nås.  

Ett annat av syftena med medling är att fokusera på att reparera relationen mellan parterna, 

oavsett om de tänkt ha ett samröre i framtiden eller ej. I en del fall kan det vara en tvist mellan 

före detta goda grannar, äkta makar, arbetskollegor och i andra fall behöver det inte funnits 

någon relation mellan dem överhuvudtaget. Oavsett den tidigare relationen och vilken relation 

man i framtiden önskar är den nuvarande relationen en viktig fråga att bearbeta, för att kunna 

lösa konflikten och hjälpa parterna att gå vidare. Medling fokuserar således inte strikt på 

sakfrågorna och att nå en överenskommelse. Detta av två skäl, om konflikten lever hos någon 

av parterna är risken stor att att en ny konflikt blossar upp. Svåra konflikter för också med sig 

emotionella trauman, de kan skapa stress, depression, nedsatt självkänsla, ångest osv. Dessa 

skador är betydligt enklare och mindre tidskrävande att förhindra om fokus i medlingsmöten 

ligger på att rädda och reparera relationen parterna emellan.
3
 

2.2 Skillnader mellan förlikning och medling 
 

                                                           
1 Alternativ tvistlösning; särskilt om medling och skiljeförfarande. S.70 Bengt Lindell Uppsala 2000 
2 http://www.s-f-m.se/?page_id=552 Svenskt forum för medling. 
3 http://www.hanterakonflikter.se/konfliktskolan/vad-ar-medling/ 

http://www.s-f-m.se/?page_id=552
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Av rätten anordnad förlikningsverksamhet och särskild medling har båda syftet att förlikning 

mellan parter ska nås. Det finns många likheter mellan förfarandena och ibland kan de vara 

svåra att skilja åt. En föreliggande skillnad är att en särskilt utsedd medlare har större 

möjligheter att agera fritt i sina försök att få parterna att enas, främst eftersom en medlare, till 

skillnad mot en domare, inte har till uppgift att döma i målet om medlingsförsöken 

misslyckas. Detta ger medlare större frihet att öppet kunna tala med parter om sakfrågor och 

rättsliga frågor i tvisten. Medling bygger på kommunikation och en medlares uppgift är att 

med små medel skapa en trygg och samarbetsvillig miljö för parterna.  En medlare har också 

större möjligheter ta in utomrättsliga faktorer och på så vis göra mindre strikta juridiska 

bedömningar.
4
 

Medling får ta den tid som behövs medan tiden för förlikningsförhandlingar ofta är begränsad 

då de vanligen bedrivs i samband med en muntlig förberedelse i ett mål. I medling spelar 

parternas önskemål kring medlare in, medan part i förlikning inte har något inflytande på valet 

av domare. En stor skillnad är att ett medlingssammanträde inte behöver vara offentligt, vilket 

en muntlig förberedelse normalt är.
5 

I en tvist har parter i allmänhet mycket att vinna på om den går att lösa på frivillig väg. Till 

skillnad mot en domstolsprocess eller ett skiljeförfarande kan medling spara både tid och 

pengar. Väljer parter att lösa en tvist på en frivillig väg, har de större chans att påverka och ha 

inflytande över lösningen av sin tvist.  Det är lättare för dem att acceptera den gemensamma 

lösningen av sin tvist än att acceptera en dom.  

Inte bara part i en tvist har mycket att vinna på ett frivilligt lösningsförfarande. Även 

domstolarna. 

Förlikning i domstol, hyres- och arrendenämnd är sedan länge en etablerad form av frivillig 

tvistlösning i Sverige. Det görs i dagens läge relativt stora ansträngningar för att få parter att 

göra upp i godo. Dock anser regeringen att det finns utrymme att öka möjligheterna för parter 

i en domstolsprocess att nå en överenskommelse genom ett frivilligt tillvägagångssätt samt att 

förbättra förutsättningarna för sådan verksamhet och inte minst genom särskild medling.
6
 

3. Sverige 
En medlare har ingen makt att avgöra ett medlingsförfarande, dennes uppdrag är att hjälpa 

parterna att enas och nå en lösning på deras tvist. För att en tvist så effektivt som möjligt ska 

kunna nå en lösning, är det en medlares uppgift att välja vilken typ av medlingsteknik som ska 

användas. I svensk rätt finns det regler för medling på olika områden.  

3.1 Gällande rätt 

3.1.1 Domstolsmedling 

Ända sedan rättegångsbalkens inträde i Svensk rätt 1948 har det varit möjligt att hänskjuta en 

del av förlikningssträvandena till så kallad särskild medling enligt 42:17 RB 2 st.  Reglernas 

uppbyggnad var då sådana att rätten utsåg en eller flera lämpliga medlare samt förordnade att 

parterna inställde sig till förlikningssammanträde inför medlaren. Medlingen byggde på 

                                                           
4 SOU 2007:26, s. 79-80 
5 SOU 2007:26, s. 79-80. 
6 Prop. 2010/11:128. Medling och förlikning – ökade möjligheter att komma överens s.25 
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samtycke och det fanns inga tvångsmedel att använda mot part som inte inställde sig till 

förlikningssammanträdet. I de fall där samtycke inte gavs fortsatte målet beredas inför rätten.
7
  

Detta system har under åren som gått utvecklats till det system som idag är gällande. Idag är 

tillvägagångssättet något annorlunda. Först när en stämning i tvistemål utfärdats vid en 

tingsrätt hålls en muntlig eller skriftlig förberedelse i målet. Syftet med förberedelsen är att se 

om det finns förutsättningar till förlikning eller andra möjligheter att nå en annan 

samförståndslösning. Rätten ska därefter då i den mån det är möjligt och lämpligt med hänsyn 

till vilken typ av mål det rör sig om och dess omständigheter, verka för att parterna kommer 

överens i förlikning eller på annat sätt uppnår en samförståndslösning.  

Särskild medling är endast tillämplig enligt RB 42:17, 2 st. i dispositiva mål, det är alltså 

medling som bara genomförs vid mål där förlikning om saken är tillåten. I fall där det med 

hänsyn till målets beskaffenhet anses lämpligt med särskild medling, har rätten möjligheten 

att förordna en medlare och förelägga parterna att inställa sig till ett sammanträde inför 

medlaren.  

Idag reserveras medling vid domstol för mål som beräknas ta upp stora resurser i ett vanligt 

domstolsförfarande. Förutsättningarna för att medling ska vara genomförbar är att samtycke 

från samtliga parter finns. Domstolen innehar rätten att utse medlare, men vid utseendet av en 

medlare ska rätten lägga stor vikt vid parternas önskemål, detta för att optimera 

medlingsförfarandet. I praktiken ska det inte få förekomma medlare som inte är godkända av 

samtliga parter i en tvist. Finns det inte förtroende för en medlare minskar förutsättningarna 

för en lyckad medlingsprocess. Medlingsprocessen är normalt avslutad när parter når en 

överenskommelse, vilken vid begäran kan stadfästas genom dom. I annat fall avslutas normalt 

domstolsförfarandet av att kärande återkallar sin talan och målet avskrivs. 

3.2 Medling i hyrestvister 

För parter involverade i arrende-, bostadsrätts- och hyrestvister finns lagstadgade möjligheter 

att få tvisten avgjord i en arrende- eller hyresnämnd genom medling.  

Om en jordägare, eller en arrendator skulle vilja säga upp ett avtal finns det 

underrättelseplikter som ska beaktas. Skulle en jordägare vilja säga upp ett avtal måste 

uppsägningen innehålla en underrättelse att om arrendatorn inte går med på att lämna 

arrendestället utan ersättning, har denne två månader på sig ifrån uppsägning att hänskjuta 

tvisten till arrendenämnden för medling. En uppsägning av ett arrendeavtal måste innehålla 

villkor för eventuell förlängning av avtalet. Ett arrendeavtal går alltså inte att säga upp utan att 

möjligheten finns för ytterligare förlängning. Även om under förändrade förhållanden. Har en 

arrendator sagt upp ett avtal och begärt förlängning på ändrade villkor, skall denne inom två 

månader från uppsägningen hänskjuta tvisten till arrendenämnden för medling och därvid 

ange den ändring han önskar i de avtalade villkoren. Samma upplysningsplikt gäller för 

hyresvärd och hyresgäst om någon skulle vilja säga upp avtalet, eller önska ändra ett aktuellt 

avtal. Tvisten skall då avgöras vid en hyresnämnd. 

                                                           
7 SOU 1938:44, Processlagsberedningens förslag till rättegångsbalk, s. 437. 
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I en tvist som är anhängig vid domstol kan domstolen förordna att tvisten före målets 

avgörande, i sin helhet eller i viss del, skall hänskjutas till nämnd för medling. En arrende- 

eller hyresnämnd har även en allmän skyldighet att försöka förlika parterna i samband med att 

nämnden klarlägger tvistefrågor. 

3.3 Familjerättslig medling 

För medling rörande familjefrågor, som gäller vårdnad, boende eller umgänge finns 

föreskrivet om samarbetsavtal, innehållande bestämmelser om att kommunen har skyldighet 

att besörja att föräldrar kan erbjudas samtal under sakkunnig ledning i syfte att nå enighet i 

ovanstående frågor. Är vårdnads-, boende-, eller umgänges mål anhängigt vid en domstol, har 

rätten rätt att åt socialnämnden att för barnets bästa anordna ett samarbetsavtal. Rätten kan 

också uppdra åt en medlare att försöka skapa samförstånd mellan föräldrarna i syftet att nå en 

lösning som är förenlig med barnets bästa.  

3.4 Annan författningsreglerad medling 

Medling rörande arbetstvister, mellan å ena sidan arbetsgivare eller arbetsgivarorganisationen 

och å andra sidan arbetstagare eller arbetstagarorganisationen, tillhandahålls av 

medlingsinstitutet. Som är ett offentligt organ och som har till uppgift att tillhandahålla en 

eller flera medlare som har till uppgift att försöka få till stånd en överenskommelse i tvisten 

mellan parterna. 

Andra typer av författningsreglerad medling är t.ex. medling vid brott. Den avser i första hand 

lagöverträdare under 21 och syftar främst till att öka insikten hos gärningsmannen om brottets 

konsekvenser samt att målsäganden ges möjlighet att bearbeta sina upplevelser.  

Ytterligare exempel på reglerad medlingsverksamhet är medling i tvister om skador på grund 

av renbete på åkermark. Där kan då i mån av tillgång på medel, ersättning för 

medlingskostnader lämnas ur samefonden.  
 

   

4. EU-direktivets inverkan på Svensk rätt. 
I enlighet med EU:s medlingsdirektiv 2008/52/EG har det i Sverige föreslagits att en ny lag 

om medling i vissa privaträttsliga tvister ska införas, samt vissa förändringar i de föregående 

lagarna; lag(1973:188) om arrendenämnder och hyresnämnder, lag (2009:400) om 

offentlighet och sekretess, Rättegångsbalkens 36 kap. 5 § samt 42 kap. 17 §, och 

Utsökningsbalken 3 kap 1 § och 3 kap 13 §. Den nya lagen är tänkt reglera sådan medling i 

vissa privaträttsliga tvister där förlikning om saken är tillåten, det vill säga i dispositiva 

tvistemål. Lagen ska inte gälla för medling som sker i Sverige vid mål i eller ärende hos 

domstol, annan myndighet eller skiljenämnd. Den ska heller inte reglera förlikning i domstol 

eller nämnd, dessa medlingsförfaranden regleras redan av den gällande rätten.  

Den föreslagna lagen är i sitt syfte begränsad till privaträtt. I medlingsdirektivet ges begreppet 

av detta privaträtt ingen definition eller distinktion av räckvidden av detta. Mot den i EU-

direktivet angivna bakgrunden kommer lagen vara tillämplig på tvister som i Sverige är 

dispositiva. Detta kommer också att innebära att mycket av den medling som inte är 



6 
 

domstolsanknuten, som medling i privat regi samt genom olika medlingsinstitut kommer 

omfattas av den nya lagen. Särskild medling i dispositiva tvistemål i domstol och medling i 

hyres- och arrendenämnd kommer även falla inom medlingsdirektivets tillämpningsområde 

enligt Prop. 2010/11:128. Medling och förlikning – ökade möjligheter att komma överens.
8
 

Att medlingsdirektivet fokuserar på sådan medling där parterna fritt disponerar över 

tvisteföremålet ligger i linje med regeringens syn om medling som en avtalsbaserad 

tvistlösningsform. Sammantaget gör regeringen bedömningen att indispositiva tvister inte bör 

omfattas i lagförslaget. För tvister som har såväl dispositiva och indispositiva inslag, kommer 

lagen i den utsträckning tvisten är dispositiv vara tillämplig, annars inte.
9
 

Den föreslagna lagen innehåller definitioner om vad medling och en medlare är. Dessa 

definitioner är enligt regeringen ett sätt att skapa enhetlighet och förutsättningar för 

framgångsrika resultat utan att samtidigt begränsa utrymmet för lättillgänglig och 

kostnadseffektiv medling. De föreslagna definitionerna är till för att parterna och medlaren 

ska kunna påvisa att det har rört sig om sådan medling som anges i lagen, detta måste parterna 

kunna påvisa om de vill ha en medlingsöverenskommelse förklarad verkställbar.  

 

Ett avtal om att lösa en tvist genom medling bör inte utgöra rättegångshinder eller hinder mot 

skiljeförfarande. Medlingsdirektivet innehåller inte någon bestämmelse om verkan av ett avtal 

att hänskjuta en tvist till medling. Så även fast parter enats om medling, ska det inte utgöra 

skäliga hinder för parter att ångra sig därom, avtalet skulle därvid inte utgöra hinder för en 

eventuell process i domstol istället.  Detta stämmer överens med regeringens lagrådsremiss 

eftersom dess betänkande fastslår att även om medling är avtalat, så bör förutsättningar för en 

framgångsrik medlingsprocess i allmänhet vara små om någon part ångrar sitt beslut. Även 

andra omständigheter kan inträffa efter att ett avtal ingåtts som gör att det bedöms 

meningslöst att medla. Parter skulle förlora både tid och pengar om ett avtal om medling 

skulle utgöra grund för rättegångshinder eller hinder mot skiljeförfarande.
10

  

 

Som det ser ut i den nuvarande ordningen kan inte parter i tvist få en frivillig 

överenskommelse verkställd, såvida den inte träffats i ett pågående tvistemål eller i ett 

skiljeförfarande. Därvid är det domstolen som beslutar om verkställbarheten av förlikningen.  

En förlikning som nåtts via medling i hyres- och arrendenämnd är däremot inte verkställbar. 

Inte heller inte överenskommelse som tillkommit genom privat medling. Därför har det 

förslagits vissa kompletterande regler gällande verkställbarhetsförklaring. En förlikning i 

domstol efter särskild medling ska göras verkställbar på samma sätt som i nuvarande ordning, 

dvs. genom stadfästelse genom dom i rätten. En förlikning som ingås efter medling i hyres- 

och arrendenämnd ska ha möjlighet att stadfästas på samma sätt som gäller för förlikningar i 

domstol. Slutligen skall ett stadfästelsebeslut ska vara överklagbart plus att allmän domstol 

ska ha behörighet att pröva verkställbarhet i andra typer av medlingsöverenskommelser.  

 

Enligt det nya förslaget ska det även gå att få en medlingsöverenskommelse som ingåtts 

utomlands verkställd, om den dag då medlingen inleddes någon av parterna var bosatta och 

hade sin hemvist i Sverige eller att någon av parterna hade sin hemvist eller vanliga bostadsort 

i annan EU stat med undantag av Danmark. 

                                                           
8 Prop. 2010/11:128. Medling och förlikning – ökade möjligheter att komma överens s.36 
9 Prop. 2010/11:128. Medling och förlikning – ökade möjligheter att komma överens s.37 
10 Prop. 2010/11:128. Medling och förlikning – ökade möjligheter att komma överens s.42 
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Skulle parter i en tvist nå en medlingsöverenskommelse krävs samtycke för att få 

överenskommelsen verkställbar. Ansökan kan göras av part eller av någon annan som har 

parters samtycke. Ansökan görs skriftligt och bör innehålla uppgifter om parterna i 

medlingsöverenskommelsen samt en beskrivning av de tvistefrågor som överenskommelsen 

avser och den medling som har lett till överenskommelsen. Förklarar domstolen 

medlingsöverenskommelsen som verkställbar, ska den kunna verkställas direkt.
11

 

 

Medlingsdirektivet reglerar inte frågan om ett medlingssammanträde ska vara offentligt, men 

i Sverige kommer det införas regler om att medling vid hyres- och arrendenämnd inte ska vara 

det. Det kommer även att införas regler om att särskild medling i domstol ska ske utom 

offentlighet. Att parter i förväg vet om att det som sker vid en särskild medling inom ramen 

för en domstolsprocess, inte med automatik blir offentligt, kan vara avgörande för att de ska 

samtycka till medling. Med andra ord kommer inte principen om förhandlingsoffentlighet 

vara tillämpbar för medling på samma sätt som för en rättegång i domstol. En medlare innehar 

inga maktbefogenheter och har då inga möjligheter att fatta några beslut, medling är dessutom 

ett frivilligt förfarande. Medlarens opartiskhet kan kontrolleras av parter i en tvist. Skulle de 

inte vara nöjda med hur medlaren sköter sitt uppdrag står det dem fritt att avbryta processen. 

Skulle det finnas ett behov för allmänheten att se och kontrollera effektiviteten i medling 

anser regeringen att det borde kunna tillgodoses på annat sätt. Ett sätt vore t.ex. att föra 

offentlig statistik över utfallet av medling.
12

 

  
 

I Sveriges nuvarande ordning finns det inget frågeförbud kring medling. Detta innebär att i  

medlingsprocesser som inte leder till en överenskommelse, och som sedan återigen blir aktuella för 

rättegång,  där finns inget förbud som innebär att ett vittne innehar en särskild ställning som begränsar 

möjligheterna att höra vittnet angående vissa frågor. Det finns inget i Sverige som stadgar att en 

medlare inte kan bli inkallad som vittne vid en rättegång. Mot bakgrund av det så ska det s.k. 

frågeförbudet i rättegångsbalken nu också omfatta medlare och deras biträden, det ska inte 

finnas möjlighet att höra dem som vittnen angående vad som anförtrotts dem vid en medling, 

eller om saker de tagit del av i samband med förfarandet.  Det ska också införlivas en 

tystnadsplikt för medlare och dess biträden, samt ska sekretess gälla hos domstol för uppgifter 

som part lämnat till medlare eller biträde vid särskild medling i ett dispositivt mål, dock under 

förutsättning att part gjort förbehåll om sekretess. Medling syftar visserligen till lösning av en 

tvist, men eftersom risken för en fortsatt process finns, kan det ligga i parters intresse att 

lämna uppgifter till en medlare som denne inte vill ska komma till motpartens kännedom eller 

ska kunna åberopas vid eventuell fortsättning av tvisten. För att ytterligare uppmuntra till 

medling är det föreslaget att inte uppställda talefrister och preskriptionstider ska kunna löpa ut 

under pågående medling.
13

 

 

Den nya lagen om medling i vissa privaträttsliga tvister, liksom de föreslagna lagändringarna 

ska träda ikraft den 1 juli 2011. 

 

 

                                                           
11 Prop. 2010/11:128. Medling och förlikning – ökade möjligheter att komma överens s.44-47 
12 Prop. 2010/11:128. Medling och förlikning – ökade möjligheter att komma överens s.66-67 
13 Prop. 2010/11:128. Medling och förlikning – ökade möjligheter att komma överens s.68-70 
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4.1 Analys av EU-direktivets inverkan på Svensk rätt. 
Redan innan direktivets tillkomst fanns det lagstadgade möjligheter för parter att genom 

medling träffa överenskommelser. Även fast dessa möjligheter till medling funnits, har 

medling varit en relativt sällan använd tvistlösningsprocess. Direktivet föreskriver inte att 

medlemsstaterna måste tillhandahålla medling, däremot ställer det vissa krav på den 

medlingsverksamhet som finns i medlemsstaterna. Direktivet syftar närmare 

bestämt till att öka attraktionskraften hos medling genom att möjliggöra verkställighet av 

medlingsöverenskommelser, samt genom bestämmelser om konfidentialitet och medlingens 

inverkan på talefrister och preskriptionstider. Den svenska regeringen bedömer att medling 

kommer få en större attraktionskraft och bättre användbarhet om man lyckas komma tillrätta 

med de medlingshämnande faktorer som finns. Den föreslagna nya lagen om medling i vissa 

privaträttsliga tvister samt vissa ändringar i nuvarande ordning är ett steg i rätt riktning för att 

medling ska bli en mer använd tvistlösningsprocess. 

 

 

 

6. Medling i Norden 

 

6.1 Norge 
I Norge är huvudregeln att parter, innan en tvist avgörs i domstol, skall gå till förlikningsrådet 

för medling. Det finns dock undantag, såsom om båda parterna biträds av advokater och det i 

stämningen anges att käranden och hans eller hennes ombud inte finner någon anledning att 

dra saken inför förlikningsrådet. Detta undantag innebär att affärstvister mycket sällan 

kommer inför förlikningsrådet. Också när målet kommit inför de ordinära domstolarna har 

rätten en generell skyldighet att försöka förlika parterna, så kallad mekling, vilket motsvaras 

av den svenska förlikningsverksamheten. Vid förlikning måste domstolen dock iaktta sin 

neutralitet och kan därför endast i begränsad omfattning ge uttryck för ståndpunkter kring 

rättsliga och faktiska frågor. I Norge infördes rättsmedling (rettsmekling) på försöksbasis den 

1 januari 1997 för att möjliggöra en mer djupgående medling där medlaren kunde klarlägga 

parternas intressen.
14

 

6.1.1 Den nya tvisteloven   

Lov om mekling og rettergang i sivile tvister (tvisteloven) trädde i kraft den 1 januari 2008. I 

tvisteloven anges att rätten i varje mål skall verka för att en samförståndslösning nås genom 

förlikning eller rättsmedling.
15

  

I stort sett gäller samma regler som gällt för försöksverksamheten men vissa skillnader 

föreligger. Det finns i den nya lagen ett specifikt stadgande om att medlaren skall uppträda 

opartiskt och verka för en lösning i godo och att medlaren skall kunna ge uttryck för styrka 

och svagheter i parternas juridiska och faktiska argumentation.
16

 Under försöksordningen var 

det medlaren som bestämde hur medlingen skulle genomföras men i tvisteloven anges det att 

                                                           
14 NOU 2001:36, Rett på sak, s. 220-221.   
15 § 8-1 tvisteloven, LOV-2005-06-17-90, Lov om mekling og rettergang i sivile tvister.   
16 § 8-5 (3) tvisteloven.   
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medlaren skall besluta om detta i samråd med parterna.
17

 Tidigare medlingsförsök och andra 

omständigheter skall kunna utgöra hinder för rättsmedling.
18

 Domstolarna skall ha ett utskott 

(utvalg) av medlare som skall sammansättas så att den sakkunnighet som krävs vid 

rättsmedlingen täcks.
19

 

I den nya tvisteloven är reglerna om den tystnadsplikt som gäller för parter, medlare och 

biträden något utförligare.
20

 Det finns även ett förtydligande av skillnaderna mellan 

rättsmedling och förlikning. Vid förlikning skall domstolen, till skillnad från vid rättsmedling, 

inte ha möjlighet att träffa parterna var för sig, inte ta emot uppgifter som inte kan 

tillkännages till alla parter och inte heller ge förlikningsförslag.
21

 Även fortsättningsvis skall 

det finnas en möjlighet för en domare som varit medlare att döma i målet om en 

samförståndslösning inte nås.
22

 

 

 

6.1.2 Skillnader mellan Norge och Sverige  

Precis som i Sverige är det möjligt att förordna domare eller utomstående personer till 

medlare. Enligt de norska reglerna är det dock möjligt för en domare som varit medlare att 

fortsätta att döma i målet om parterna samtycker och rätten inte finner det olämpligt.
23

 

Jävsreglerna i RB förbjuder en domare som varit medlare att döma i en efterföljande process, 

men det skall dock vara möjligt för medlaren att stadfästa en förlikning.
24

 Vidare krävs 

samtycke från båda parter för att inleda en medling enligt det svenska förslaget. Enligt de 

norska reglerna skall hänsyn tas till parternas inställning till rättsmedling och huvudregeln är 

att båda parterna skall samtycka men det finns även möjlighet att inleda rättsmedling mot en 

parts vilja om det finns särskilda skäl. Samtycke är alltså inte en absolut förutsättning för att 

rättsmedling skall kunna inledas.
25

 Både i Norge och Sverige är medlingsförfarandet inte 

offentligt. 

 

 

 

 

6.2 Finland 
År 2006 trädde lagen om medling i tvistemål ikraft i Finland. I enlighet med EU-direktivet om 

medling vid vissa privaträttsliga tvister har denna lag nu upphävts som gällande, den har 

                                                           
17 § 8-5 (1) tvisteloven.   
18 § 8-3 (2) tvisteloven.   
19 § 8-5 (4) tvisteloven.   
20 § 8-6 tvisteloven.   
21 § 8-2 tvisteloven.   
22 § 8-7 tvisteloven.   
23 § 8-7 tvisteloven   
24 SOU 2007:26, s. 131-132.   
25  http://www.regjeringen.no/Rpub/OTP/20042005/051/PDFS/OTP200420050051000DDDPDFS.pdf, s. 123-124.    



10 
 

ersattas med den föreslagna lagen ”Lag om medling i tvistemål och stadfästelse av förlikning i 

allmänna domstolar 29.4.2011/394”
26

 

Den nya lagstiftningen i Finland är Subsidiär, om det i annan lag finns avvikande 

bestämmelser än vad som stiftats i lagen om medling i tvistemål och stadfästelse av förlikning 

i allmänna domstolar, eller om det finns något annat som härrör sig till medling i andra 

bestämmelser så är det de som ska iakttas istället. För att medling ska vara aktuellt, är 

förutsättningarna att saken måste vara lämplig för medling och att medling är ändamålensligt 

sett med hänsyn till parternas yrkanden samt att det hos samtliga parter finns samtycke för 

medling.  Genom medling i domstol eftersträvas en uppgörelse i godo. I Finland kan även 

tvister som inte är föremål för rättegång bli föremål för medling vid domstol, detta sker 

genom en skriftlig ansökan som bägge parter gemensamt, eller som en av parterna författat, 

men som båda tagit del av och där samtycke för ansökan finns, som det sedan beslutas om i 

domstol ifall medling är lämpligt.
27

 

Rättsmedling kan således bli anhängig vid domstol genom en särskild medlingsansökan, samt 

genom en eller av bägge parterna gjord begäran om medling i en stämningsansökan, Vidare 

kan det i en aktuell rättegång bli aktuellt genom en begäran om medling under tvistemålets 

förberedelsestadium. Det finns inga stiftade förfaranderegler beträffande medling vid domstol 

mer är att det ska genomföras snabbt och med iakttagande av opartiskhet och objektivitet. 

Medlaren beslutar om förfarandet efter att ha överlagt med parterna. En Medlares primära 

uppgift är att försöka hjälpa parterna nå en förlikning och uppgörelse i godo, en medlare ska 

inte erbjuda en utomstående lösning på tvisten men har möjlighet att komma med 

lösningsförslag på eget initiativ om parterna samtycker till detta. Lösningsförslaget behöver 

då inte grunda sig på gällande rätt utan kan grunda sig på vad medlaren anser vara skäligt och 

ändamålsenligt efter de omständigheter som parterna presenterat i medlingen. En medlare 

förordnas av domstol, medlaren ska vara en domare vid den domstol vilken behandlar målet, 

parterna kan således inte själva påverka valet av medlare. Däremot finns det möjlighet för 

medlaren att förordna om ett biträde för att främja och säkra expertis i medlingen, den 

möjligheten finns om samtycke finns från parterna. Samtycke krävs av parterna då dessa 

svarar för arvode och kostnadsersättningar till biträdet. Vardera part svarar själv för sina 

kostnader för medling i domstol. Avslutningsvis kan en medling samt en förlikning stadfästas 

som ett avgörande ifall det är av intresse och om parter samtycker till det. Medlingen avslutas 

automatiskt när förlikningen är stadfäst eller när parterna meddelar medlaren att de kommit 

överens om saken på annat sätt, eller när en part eller medlaren anser att de  inte längre önskar 

fortsätta medlingen.
28

 

Syftet med medling i Finland är således att få parterna att själva hitta en godtagbar lösning på 

sin konflikt. Det är alltså inte en juridisk lösning som eftersträvas utan en lösning som 

tillfredsställer båda parternas behov och intressen. 

6.2.1 Skillnader mellan Finland och Sverige 

Domstolsanknutna medlingsprocesser är i Finland enligt huvudregel alltid offentliga, vissa 

undantag görs för enskilda samtal mellan part och medlare. Parter har dock möjlighet att 

                                                           
26 Lag om medling i tvistemål och stadfästelse av förlikning i allmän domstol i Finland går att finna här 

http://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/2011/20110394?search%5Btype%5D=pika&search%5Bpika%5D=Medling 
27Lag om medling i tvistemål och stadfästelse av förlikning i allmän domstol i Finland §§ 1-4 
28 Lag om medling i tvistemål och stadfästelse av förlikning i allmän domstol i Finland § 4 och framåt. 
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begära att vissa specifika delar av medlingen ska ske bakom stängda dörrar. Begäran skall 

medges om det finns fog att förlikning annars inte uppnås, och ifall offentlighet inte krävs för 

att styrka tilltron om att medlingen sker korrekt, eller för något annat viktigt skäl. Detta 

innebär i princip, att medlingen alltid kan ske utom offentligheten, även fast det i regel alltid 

ska vara offentligt.  I Finland måste medlare vara domare vid den domstol som behandlar 

målet, till skillnad mot Sverige där större valmöjligheter finns. I Sverige kan det också utses 

fler än en medlare medan det i Finland bara får vara en medlare, men om det finns samtycke 

av parter får en medlare anlita ett biträde med särskild sakkunskap. Kostnaderna för biträdet 

står parterna för. En annan väsentlig skillnad är att tvister som inte är mål för rättegång kan bli 

föremål för rättsmedling, detta sker genom en särskild medlingsansökan.  

 

6.3 Danmark 
I Danmark inleds de flesta tvistemål i byretten, motsvarigheten till den svenska tingsrätten. En 

rättegång består liksom i Sverige av två faser, nämligen av förberedelse och 

huvudförhandling, som i Danmark heter domsforhandling. Förberedelsen i tvistemål kan vara 

antingen skriftlig eller muntlig, det är rätten som avgör formen för förberedelsen.
29

 

 

Liksom i Sverige har rätten i princip en skyldighet att under målets handläggning verka för att 

parterna förliks. Detta kan underlåtas endast om det på grund av sakens beskaffenhet, 

parternas förhållande eller andra liknande omständigheter på förhand kan antas att försök till 

förlikning skulle vara utsiktslöst.
30

 

 

Retsmægling har pågått i Danmark sedan 2003 då en försöksordning inleddes. 

Försöksordningen tillkom efter inspiration från Norges motsvarighet. Varje domstol som 

deltog i försöket hade fyra medlare knutna till sig, två av dem var domare och två var 

advokater. Kraven på medlarna var att de skulle ha genomgått en särskild utbildning i 

retsmægling, medlarna erhöll ingen ersättning för dess tjänster då medlingsuppdragen och 

medlingen var kostnadsfri för inblandade parter.   

Retsmægling kan ske när som helst under ett måls behandling. Normalt övervägs retsmægling 

i ett tidigt skede av en process. Parter har möjlighet att begära retsmægling men det är rätten 

som avgör i vilka mål det ska erbjudas till parter. 

 Retsmægling kräver samtycke från båda parter, och finns detta ingås ett skriftligt avtal mellan 

parter och en medlare. Parter har möjlighet att välja vilken medlare de vill ingå avtal med. 

Retsmægling är helt frivillig och kan avbrytas när som helst under processens gång. Målets 

handläggning fortsätter då på vanligt vis. Skulle medlaren vara domare, kan inte denne delta i 

den fortsatta handläggningen av målet.  

Strukturen för medlingsförfarandet kommer parter tillsammans med medlaren överens om, det 

kan hållas ett eller flera medlingsmöten, medlaren har också möjlighet att träffa parterna var 

för sig. Den största skillnaden från den ordinära förlikningsverksamheten inför domstolen är 

att medlarens primära uppgift är att fokusera på varför parter är oeniga och hjälpa dem att lösa 

hur de bäst kommer vidare. Detta för att underlätta om ett eventuellt fortsatt eller framtida 

samarbete, och dels för att få till stånd en mer varaktig lösning på konflikten. Alla som är 

inblandade i retsmægling har tystnadsplikt om vad som förekommit i samband med mötena. 

                                                           
29 SOU 2007:26 alternativ tvistlösning. Kap 5. 2 Rättsmedling i Norden  
30 SOU 2007:26 alternativ tvistlösning. Kap 5. 2 Rättsmedling i Norden 
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Kommer parter överens upprättas ett förlikningsavtal, avtalet kan ingås utomrättsligt eller 

föras in i den Danska rättsboken. Skrivs avtalet in i rättsboken blir det automatiskt offentligt.
31

 

 

Den 1 april 2008 trädde regler angående rättsmedling i kraft i Danmark. Lagarna regleras i 27 

kap. av retsplejeloven.
32

Rättsmedling kan användas vid alla civila mål som anhängiggjorts vid 

tingsrätt, hovrätt eller Sjö- och handelsrätten. Rätten tar, om samtycke ifrån bägge parter i 

tvistemålet finns, beslut om att inleda en rättsmedling. Rätten kan på parternas begäran utse 

en rättsmedlare. De som kan utses till medlare är domare eller tjänstemän vid den berörda 

domstolen, eller advokater som domstolsförvaltningen godkänt som medlare.
33

 Det ska inte 

innebära några extra kostnader för parterna att välja en advokat som medlare, dennes arvode 

betalas i sådana fall av staten. I övrigt står vardera part för sina kostnader oavsett medlingens 

utgång, om inget annat avtalats därom.
34

 Efter rättsmedlingens slut får varken domare eller 

advokat medverka i en fortsatt process.
35

 

 

6.3.1 Skillnader mellan Danmark och Sverige 

Rättsmedling i Danmark är, liksom i Sverige, möjligt vid alla civila mål som anhängiggjorts 

vid domstol. En föreliggande skillnad är att det enligt den danska lagen är möjligt att 

hänskjuta indispositiva tvister till rättsmedling. Eventuell överenskommelse som kommer till 

stånd i en indispositiv tvist måste ske inom de ramar som de tvingande bestämmelserna sätter 

upp. Medlingen skiljs på så sätt mot rättsmedling i dispositiva tvistemål där en medlare har 

mer befogenheter att jobba utanför de aktuella rättsområdena. Överenskommelser i dispositiva 

tvistemål kontrolleras sedan av domstol innan dom meddelas. Liksom i Sverige krävs 

samtycke från parterna för att inleda rättsmedling och huvudregeln är att medlingsmötena inte 

är offentliga, men parterna och medlaren kan komma överens om annat.
36

 

En annan skillnad är att i Danmark är det bara domare, fullmäktige vid rättsinstanser och 

advokater får agera som medlare. I Sverige finns det även möjligheter att ta in utomstående 

som får fungera som rättsmedlare.
37

 

 

Analys/slutdiskussion. 
Medling är en väldigt unik tvistlösningsprocess. Förfarandet är utformat så att parter själva får 

vara med och lösa sin konflikt, med hjälp av en medlare som ser till att parterna håller sig 

inom ramarna och de uppsatta reglerna som finns för medling. Syftet med själva 

medlingsprocessen är att medlaren ska få parterna mer engagerade i sin egen konflikt, och 

med hjälp av dennes vägledning nå fram till vad som är själva kärnan i problemet. På det 

                                                           
31 SOU 2007:26 alternativ tvistlösning. Kap 5. 2 Rättsmedling i Norden 
32 Se. Retsplejeloven går att finna här: http://themis.dk/searchinclude/Lovsamling/Retsplejelovens_kapitel_27.html  
33 https://e-

justice.europa.eu/contentPresentation.do?plang=sv&idCountry=dk&idTaxonomy=64&member=1&vmac=aFg38ScXpudpbv

7YIshv_gadydCK_LStHM5TCSKpKD5LEtZqpzmVFaRU0duNbNHOkSoT9iIlaWTwBWqBi1Ke9wAAB-0AAAJL 
34 § 278 Retsplejeloven.  
35 § 279 Retsplejeloven. 
36  Bengt Lindell. Alternativ rättskipning eller alternativ till rättskipning Uppsala:iustus 2006. 
37 Retsplejeloven kap 27. § 273 
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sättet blir parterna involverade i medlingslösningen från början till slut. Resultatet av de 

medlingsöverenskommelser som nås blir då förhoppningsvis en produkt som båda parter 

känner sig nöjda med. 

Ända sedan rättegångsbalkens inträde i Svensk rätt 1948 har det varit möjligt att hänskjuta en 

del av förlikningssträvandena till s.k. särskild medling. En förlikning innebär som tidigare 

nämnts att parter i en tvist kommer överens och godtar överenskommelsen som ett avgörande 

av tvisten.  

 Kommer det då att ske en förändring i samband med att medlingsdirektivet implementeras i 

svensk rätt? Kommer då fler förlikningssträvanden att utlokaliseras till medling? Detta är på 

kort tid en mycket svår fråga att svara på, men bedömt utifrån lagförslagen och diverse 

ändringar i de gällande reglerna borde medling åtminstone komma bli en mer attraktiv 

tvistlösningsform.  

 

Det föreliggande lagförslaget, prop. 2010/11:128  utvecklades från först att ha varit ett förslag 

om medling i domstol(Sou 2007:126), till förslag om förbättringar av de nackdelar och 

medlingshämnande faktorer som finns i den nuvarande ordningen. En sådan nackdel ansåg 

regeringen vara avsaknaden av regler om medling bl.a. om osäkerheten rörande 

konfidentialitet och preskriptionsbrott, samt de begränsade möjligheterna att göra en 

medlingsöverenskommelse verkställbar. Därför föreslogs en ny lag om medling i vissa 

privaträttsliga tvister och ändringar i tidigare lagar i linje med EU-direktivet och dess krav. 

 

Enligt gällande rätt är förlikningsförhandlingar under rättens ledning förstahandsalternativ när 

domstolen ska ta upp frågan om samförståndslösning. Många gånger har detta fog för sig. 

Samtidigt innebär en sådan lagreglerad subsidiaritetsordning med stor sannolikhet att särskild 

medling inte övervägs för prövning även i de fall det faktiskt är det lämpligaste och mest 

ändamålsenliga alternativet. Regeringen anser i sin lagrådsremiss att inriktningen bör vara att 

öka användningen av den nuvarande förlikningsverksamheten och samtidigt förbättra 

möjligheterna att använda särskild medling och därmed ge den en mer framskjuten 

roll. 

 

Hur ser då den nordiska medlingens framtid ut? Det är klart värt att poängtera än en gång att 

det finns skillnader mellan ländernas lagstiftningar gällande medling. Det finns också tydliga 

och mindre tydliga likheter.  

I Norge får en domare som haft hand om medling fortsätta döma i efterföljande process om 

medlingen var misslyckad, under förutsättning att samtycke finns från bägge parter. I Norge 

finns det inget krav på samtycke från parter för att medling ska inledas. Dessa två regler är de 

som till störst del skiljer Norges lagstiftning mot resterande nordiska länder. I Finland finns 

det en huvudregel om att en medlingsprocess är ett offentligt förfarande. Medlare i Finland 

måste vara domare. Dock finns möjlighet att ta in sakkunniga experter. Vad som skiljer 

Finland mest från övriga länder är att tvister som inte är mål för rättegång, kan bli mål för 

rättsmedling och det sker genom en särskild medlingsansökan. Danmark särskiljer sig från 

grannländerna genom att rättsmedling även omfattar indispositiva tvister i dansk rätt. I 

Sverige gäller detta enbart I mål om vårdnad, boende eller umgänge  enligt föräldrabalken 6 

kap. 18a § 
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Det hade varit intressant att forska vidare i frågor gällande huruvida EU-direktivet kommer 

ligga till grund för ändringar av Norges och Danmarks rättssystem. Att Norge inte omfattades 

av medlingsdirektivet är förståeligt då Norge står utanför gemenskapen. 

 Varför Danmark däremot inte omfattades hade varit en väldigt intressant fråga att forska 

vidare i. 

 

Det finns som jag visat många fördelar med medling och det är många som kan vinna på att 

användandet av medlingsförfaranden ökar. För domstolarna kan medling komma innebära en 

tidsbesparing jämfört med den ordinära processen. Advokater har möjlighet att fungera som 

medlare i domstolens regi. Parter i dispositiva tvistemål erbjuds tillgång till ett förfarande som 

kan innebära ett snabbare och billigare avslut på deras tvist. Framförallt erbjuds parter en 

möjlighet att reparera och säkerställa framtida relationer och förhållanden genom medling. 
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Bilaga 1  
EU Direktiv. 2008/52/EG 

EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV 

 

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 61 c 

och artikel 67.5 andra strecksatsen, 

med beaktande av kommissionens förslag, 

med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande [1], 

i enlighet med förfarandet i artikel 251 i fördraget [2], och 

av följande skäl: 

 

(1) Gemenskapen har satt som mål att bevara och utveckla ett område med frihet, säkerhet 

och rättvisa, där den fria rörligheten för personer garanteras. För att kunna uppnå detta mål 

måste gemenskapen bland annat anta åtgärder på området civilrättsligt samarbete som är 

nödvändiga för att den inre marknaden ska kunna fungera väl. 

 

(2) Principen om tillgång till rättslig prövning är mycket viktig, och för att främja tillgången till 

rättslig prövning uppmanade Europeiska rådet vid sitt möte i Tammerfors den 15– 16 oktober 

1999 medlemsstaterna att skapa alternativa utomrättsliga förfaranden. 

 

(3) I maj 2000 antog rådet slutsatser om alternativa tvistlösningsmetoder inom civil- och 

handelsrätt i vilka det konstateras att fastställandet av grundläggande principer på detta 

område är ett viktigt steg mot att möjliggöra lämplig utveckling av och väl fungerande 

utomrättsliga förfaranden för tvistlösning i ärenden på privaträttens område, vilket skulle 

förenkla och förbättra tillgången till rättslig prövning. 

 

(4) I april 2002 lade kommissionen fram en grönbok om alternativa system för tvistlösning inom 

civil- och handelsrätt med en bedömning av den rådande situationen när det gäller alternativa 

tvistlösningsmetoder i Europeiska unionen och inledde ett omfattande samråd med 

medlemsstaterna och berörda parter om möjliga sätt att främja användningen av medling. 

 



 
 

(5) Målet att garantera bättre tillgång till rättslig prövning, som är ett led i Europeiska unionens 

politik för att upprätta ett område med frihet, säkerhet och rättvisa, bör omfatta tillgång till 

tvistlösning både i och utanför domstol. Detta direktiv bör bidra till att den inre marknaden 

fungerar väl, i synnerhet när det gäller medlingstjänsternas tillgänglighet. 

 

(6) Medling kan vara ett kostnadseffektivt och snabbt sätt att lösa tvister på privaträttens 

område utanför domstol med hjälp av förfaranden som är anpassade efter parternas behov. 

Chansen är större att överenskommelser som är resultatet av medling respekteras frivilligt och 

att en vänskaplig och varaktig relation mellan parterna kan bibehållas. Dessa fördelar framstår 

ännu klarare i tvister av gränsöverskridande karaktär. 

 

(7) För att ytterligare främja användningen av medling och för att se till att parter som tillgriper 

medling har ett förutsebart regelverk att falla tillbaka på är det nödvändigt att införa 

ramlagstiftning som särskilt avser viktiga aspekter på civilrättsliga förfaranden. 

 

(8) Bestämmelserna i detta direktiv bör enbart tillämpas på medling i gränsöverskridande 

tvister, men ingenting bör hindra medlemsstaterna från att tillämpa sådana bestämmelser 

även på interna medlingsförfaranden. 

 

(9) Detta direktiv bör inte på något sätt hindra att modern kommunikationsteknik används vid 

medlingsförfarandet. 

 

(10) Detta direktiv bör tillämpas på förfaranden genom vilka två eller flera parter i en 

gränsöverskridande tvist på egen hand och på frivillig väg försöker göra upp tvisten i godo med 

hjälp av en medlare. Direktivet bör tillämpas i tvister på privaträttens område. Det bör dock 

inte tillämpas på rättigheter och skyldigheter som parterna enligt berörd tillämplig lag inte får 

besluta om själva. Sådana rättigheter och skyldigheter är särskilt vanligt förekommande inom 

familje- och arbetsrätten. 

 

(11) Detta direktiv bör inte tillämpas på förhandlingar före ingåendet av avtal eller förfaranden 

av dömande art såsom viss förlikningsverksamhet vid domstol, förfaranden för 

konsumentklagomål, skiljeförfaranden, expertbedömningar eller förfaranden som hanteras av 

personer eller organ som utfärdar en formell rekommendation om lösningen av tvisten, oavsett 

om dessa är juridiskt bindande eller inte. 

 



 
 

(12) Detta direktiv bör tillämpas på fall då en domstol hänvisar parterna till medling eller då 

nationell lag föreskriver medling. Om en domare enligt den nationella lagstiftningen får agera 

som medlare bör detta direktiv dessutom tillämpas på medling som genomförs av en domare 

som inte har ansvar för handläggningen av tvisten eller tvisterna i domstol. Däremot bör detta 

direktiv inte omfatta de försök att lösa en tvist som under handläggningen i domstol av tvisten i 

fråga görs av den eller de domare som har tilldelats målet, eller de fall då den domstolen eller 

domaren begär bistånd eller råd från en kompetent person. 

 

(13) Den medling som föreskrivs i detta direktiv bör vara frivillig i den meningen att parterna 

själva ansvarar för förfarandet och får organisera det som de vill och avsluta det när som helst. 

Domstolarna bör dock i enlighet med nationell lagstiftning kunna ange tidsgränser för ett 

medlingsförfarande. Dessutom bör domstolarna ha möjlighet att när så är lämpligt fästa 

parternas uppmärksamhet på medlingsalternativet. 

 

(14) Ingenting i detta direktiv bör påverka tillämpningen av nationell lagstiftning som gör 

medling obligatorisk eller som innebär att medling är förenad med fördelar eller sanktioner, 

förutsatt att sådan lagstiftning inte inkräktar på parternas rätt till domstolsprövning. Inte heller 

bör någonting i detta direktiv påverka tillämpningen av befintliga självreglerande 

medlingsstrukturer i den mån som man inom dessa behandlar aspekter som inte omfattas av 

direktivet. 

 

(15) För att säkerställa rättslig säkerhet bör detta direktiv ange vilket datum som bör gälla för 

fastställande av huruvida en tvist som parterna försöker lösa genom medling är en 

gränsöverskridande tvist eller inte. I avsaknad av en skriftlig överenskommelse ska parterna 

anses ha enats om att använda medling vid den tidpunkt då de vidtar särskilda åtgärder för att 

inleda medlingsförfarandet. 

 

(16) För att garantera det nödvändiga ömsesidiga förtroendet i fråga om medlingens 

konfidentiella karaktär, inverkan på talefrister och preskriptionstider samt erkännande och 

verkställighet av överenskommelser som uppnåtts genom medling bör medlemsstaterna med 

de medel de anser lämpliga uppmuntra utbildning av medlare och införandet av effektiva 

mekanismer för att kontrollera kvalitén på medlingstjänster som tillhandahålls. 

 

(17) Medlemsstaterna bör fastställa sådana mekanismer, vilka får omfatta marknadsbaserade 

lösningar, och bör inte vara skyldiga att erbjuda finansiering i detta avseende. Mekanismerna 

bör syfta till att bevara medlingens flexibilitet och parternas autonomi och säkerställa att 

medlingen är effektiv, opartisk och kompetent. Medlarna bör göras medvetna om förekomsten 



 
 

av den europeiska uppförandekoden för medlare, vilken även bör göras tillgänglig för 

allmänheten via Internet. 

 

(18) På konsumentskyddets område har kommissionen antagit en rekommendation [3] i vilken 

det fastställs minimikriterier för kvalitet som ska tillämpas av extrajudiciella organ som deltar i 

reglering av konsumenttvister som görs upp i godo. Alla medlare eller organisationer som 

omfattas av rekommendationen bör uppmuntras att iaktta dessa principer. För att underlätta 

att information om sådana organ sprids bör kommissionen inrätta en databas över 

extrajudiciella system som medlemsstaterna anser iakttar principerna i den 

rekommendationen. 

 

(19) Medling bör inte ses som ett sämre alternativ till rättsliga förfaranden i den meningen att 

efterlevnaden av medlingsöverenskommelser är beroende av parternas goda vilja. 

Medlemsstaterna bör därför säkerställa att parterna i en skriftlig medlingsöverenskommelse 

kan få innehållet i överenskommelsen verkställbart. En medlemsstat bör kunna vägra att göra 

en överenskommelse verkställbar endast om innehållet strider mot dess lagstiftning, inklusive 

dess internationella privaträtt, eller om dess lagstiftning inte möjliggör verkställighet av 

innehållet i överenskommelsen. Så kan vara fallet om den skyldighet som fastställs i 

överenskommelsen på grund av sin natur inte är verkställbar. 

 

(20) Det innehåll i en medlingsöverenskommelse som gjorts verkställbart i en medlemsstat bör 

erkännas och förklaras verkställbart i de övriga medlemsstaterna i överensstämmelse med 

tillämplig gemenskapslagstiftning eller nationell lagstiftning. Detta kan till exempel grunda sig 

på rådets förordning (EG) nr 44/2001 av den 22 december 2000 om domstols behörighet och 

om erkännande och verkställighet av domar på privaträttens område [4] eller 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 [5]. 

 

(21) I förordning (EG) nr 2201/2003 föreskrivs det uttryckligen att en överenskommelse mellan 

parterna måste vara verkställbar i den medlemsstat där den ingicks för att den ska kunna vara 

verkställbar i en annan medlemsstat. Om innehållet i en medlingsöverenskommelse i ett 

familjerättsligt ärende inte är verkställbart i den medlemsstat där den ingicks och där begäran 

om verkställbarhet har gjorts, bör detta direktiv därför inte uppmuntra parterna till att kringgå 

lagen i den medlemsstaten genom att göra överenskommelsen verkställbar i en annan 

medlemsstat. 

 

(22) Detta direktiv bör inte påverka medlemsstaternas regler om verkställighet av 

medlingsöverenskommelser. 



 
 

 

(23) Medlingsförfarandets konfidentiella karaktär är viktig, och detta direktiv bör därför 

föreskriva en miniminivå av överensstämmelse mellan civilprocessuella regler när det gäller hur 

medlingens konfidentiella karaktär ska skyddas under ett eventuellt påföljande domstols- eller 

skiljeförfarande rörande en privaträttslig tvist. 

 

(24) För att uppmuntra parterna att använda medling bör medlemsstaterna säkerställa att 

deras regler för talefrister och preskriptionstider inte hindrar parterna från att ta upp fallet i 

domstol eller i ett skiljeförfarande om deras medlingsförsök misslyckas. Medlemsstaterna bör 

se till att detta resultat uppnås trots att direktivet inte harmoniserar nationella bestämmelser 

om talefrister och preskriptionstider. Bestämmelser om talefrister och preskriptionstider i 

internationella avtal såsom de genomförts i medlemsstaterna, till exempel inom 

transporträtten, bör inte påverkas av detta direktiv. 

 

(25) Medlemsstaterna bör uppmuntra att det lämnas information till allmänheten om hur man 

kontaktar medlare och organisationer som erbjuder medlingstjänster. De bör också uppmana 

praktiserande jurister att informera sina klienter om medlingsmöjligheten. 

 

(26) I enlighet med punkt 34 i det interinstitutionella avtalet om bättre lagstiftning [6] 

uppmuntras medlemsstaterna att för egen del och i gemenskapens intresse upprätta egna 

tabeller som så långt det är möjligt visar överensstämmelsen mellan det här direktivet och 

införlivandeåtgärderna samt att offentliggöra dessa tabeller. 

 

(27) Detta direktiv syftar till att främja de grundläggande rättigheterna och tar hänsyn till de 

principer som erkänns särskilt i Europeiska unionens stadga om de grundläggande 

rättigheterna. 

 

(28) Eftersom målet för detta direktiv inte i tillräcklig utsträckning kan uppnås av 

medlemsstaterna och de därför, på grund av åtgärdens omfattning eller verkningar, bättre kan 

uppnås på gemenskapsnivå kan gemenskapen vidta åtgärder i enlighet med 

subsidiaritetsprincipen i artikel 5 i fördraget. I enlighet med proportionalitetsprincipen i samma 

artikel går direktivet inte utöver vad som är nödvändigt för att uppnå detta mål. 

 

(29) I enlighet med artikel 3 i protokollet om Förenade kungarikets och Irlands ställning, som är 

fogat till fördraget om Europeiska unionen och fördraget om upprättandet av Europeiska 

gemenskapen, har Förenade kungariket och Irland meddelat att de önskar delta i antagandet 

och tillämpningen av detta direktiv. 



 
 

 

(30) I enlighet med artiklarna 1 och 2 i protokollet om Danmarks ställning, som är fogat till 

fördraget om Europeiska unionen och fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, 

deltar Danmark inte i antagandet av detta direktiv som inte är bindande för eller tillämpligt i 

Danmark. 

 

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE. 

Artikel 1 

Syfte och tillämpningsområde 

1. Syftet med detta direktiv är att underlätta tillgången till alternativ tvistlösning och att främja 

uppgörelser i godo genom att uppmuntra användningen av medling och genom att säkra ett väl 

avvägt samspel mellan medling och domstolsförfaranden. 

 

2. Detta direktiv ska tillämpas på gränsöverskridande tvister på privaträttens område med 

undantag för sådana rättigheter och skyldigheter som parterna inte förfogar över enligt 

relevant tillämplig lagstiftning. Det omfattar särskilt inte skattefrågor, tullfrågor och 

förvaltningsrättsliga frågor eller statens ansvar för handlingar eller underlåtenhet vid 

utövandet av offentliga maktbefogenheter ("acta jure imperii"). 

 

3. I detta direktiv avses med termen medlemsstat samtliga medlemsstater utom Danmark. 

 

Artikel 2 

Gränsöverskridande tvister 

1. I detta direktiv avses med gränsöverskridande tvist en tvist vid vilken minst en av parterna 

har sin hemvist eller vanliga vistelseort i en annan medlemsstat än den som en annan part har 

den dag då 

a) parterna enas om att använda medling efter det att en tvist har uppstått, 

b) medling beslutas av domstol, 

c) en skyldighet att använda medling uppkommer enligt nationell lagstiftning, eller 

d) en uppmaning enligt artikel 5 riktas till parterna. 

 



 
 

2. Utöver vad som sägs i punkt 1 ska, vid tillämpningen av artiklarna 7 och 8, en 

gränsöverskridande tvist anses föreligga när domstolsförfaranden eller skiljeförfaranden efter 

medling mellan parterna inleds i en annan medlemsstat än den där parterna hade sin hemvist 

eller vanliga vistelseort den dag som avses i punkt 1 a, 1 b eller 1 c. 

3. Vid tillämpning av punkterna 1 och 2 ska hemvist fastställas i enlighet med artiklarna 59 och 

60 i förordning (EG) nr 44/2001. 

 

Artikel 3 

Definitioner 

I detta direktiv gäller följande definitioner: 

a) medling : 

ett strukturerat förfarande, oavsett beteckning, 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. Förfarandet kan inledas av parterna, eller föreslås eller beslutas av domstol eller 

föreskrivas enligt en medlemsstats lagstiftning. 

Det omfattar sådan medling som utförs av en domare som inte ansvarar för handläggningen i 

domstol av tvisten i fråga. Det omfattar inte de försök att lösa en tvist som under 

handläggningen i domstol av tvisten i fråga görs av den eller de domare som har tilldelats 

målet. 

b) medlare : varje tredje man som ombeds utföra medlingen på ett effektivt, opartiskt och 

kompetent sätt, oavsett den tredje mannens benämning eller yrke i den berörda 

medlemsstaten och oavsett på vilket sätt den tredje mannen har utsetts eller ombetts att 

utföra medlingen. 

 

Artikel 4 

Kvalitetssäkring av medling 

1. Medlemsstaterna ska på ett sätt de finner lämpligt uppmuntra medlare och organisationer 

som erbjuder medlingstjänster att utarbeta och ansluta sig till frivilliga uppförandekoder och 

andra effektiva mekanismer för kvalitetskontroll av medlingstjänster. 

 

2. Medlemsstaterna ska uppmuntra till grundutbildning och fortbildning av medlare för att 

säkerställa att medlingen utförs på ett effektivt, opartiskt och kompetent sätt i förhållande till 

parterna. 

 



 
 

Artikel 5 

Användning av medling 

1. En domstol där talan har väckts får, om så är lämpligt och med beaktande av alla 

omständigheter i fallet, uppmana parterna att använda medling för att lösa tvisten. Domstolen 

får även uppmana parterna att delta i ett informationsmöte om användning av medling, om 

sådana möten anordnas och är lättillgängliga. 

2. Detta direktiv påverkar inte tillämpningen av nationell lagstiftning enligt vilken medling är 

obligatorisk eller förenad med fördelar eller sanktioner, oavsett om detta gäller före eller efter 

det att ett domstolsförfarande har inletts, under förutsättning att sådan lagstiftning inte 

hindrar parterna från att utöva sin rätt till domstolsprövning. 

 

Artikel 6 

Verkställighet av medlingsöverenskommelser 

1. Medlemsstaterna ska säkerställa att det är möjligt för parterna, eller för en av dem med de 

andras uttryckliga medgivande, att begära att innehållet i en skriftlig 

medlingsöverenskommelse görs verkställbart. Innehållet i en sådan överenskommelse ska 

göras verkställbart om inte överenskommelsens innehåll, i det aktuella fallet, strider mot 

lagstiftningen i den medlemsstat där begäran görs eller den medlemsstatens lagstiftning inte 

möjliggör verkställighet. 

 

2. Innehållet i överenskommelsen får göras verkställbart av en domstol eller annan behörig 

myndighet genom en dom eller ett beslut eller en officiell handling i enlighet med 

lagstiftningen i den medlemsstat där begäran görs. 

 

3. Medlemsstaterna ska underrätta kommissionen om vilka domstolar eller andra myndigheter 

som är behöriga att ta emot en begäran enligt punkterna 1 och 2. 

 

4. Ingenting i denna artikel ska påverka de regler som är tillämpliga på erkännandet och 

verkställigheten i en annan medlemsstat av en överenskommelse som har gjorts verkställbar i 

enlighet med punkt 1. 

 

Artikel 7 

Medlingens konfidentiella karaktär 



 
 

1. Med tanke på att medlingen är avsedd att genomföras på sådant sätt att den konfidentiella 

karaktären respekteras ska medlemsstaterna säkerställa att, om inte parterna kommer överens 

om något annat, varken medlarna eller de som är involverade i hanteringen av 

medlingsprocessen åläggs att i domstolsförfaranden rörande privaträttsliga frågor eller 

skiljedomsförfaranden lämna vittnesmål om information som framkommer till följd av eller i 

samband med ett medlingsförfarande, utom 

a) när detta är nödvändigt av tvingande hänsyn till allmänintresset i den berörda 

medlemsstaten, särskilt när detta behövs för att tillvarata barns bästa eller förhindra fysisk 

eller psykisk skada på en person, eller 

b) när det är nödvändigt att röja innehållet i medlingsöverenskommelsen för att 

överenskommelsen ska kunna genomföras eller verkställas. 

 

2. Ingenting i punkt 1 ska hindra medlemsstaterna från att föreskriva striktare åtgärder för att 

skydda sekretessen vid medling. 

 

Artikel 8 

Medlingens inverkan på talefrister och preskriptionstider 

1. Medlemsstaterna ska säkerställa att parter som väljer medling i ett försök att lösa en tvist 

inte därefter hindras från att senare inleda rättsliga förfaranden eller skiljeförfaranden vad 

avser den tvisten genom att talefristerna eller preskriptionstiderna löper ut under 

medlingsprocessen. 

 

2. Punkt 1 ska inte påverka tillämpningen av bestämmelser om talefrister och 

preskriptionstider i de internationella avtal i vilka medlemsstaterna är parter. 

 

Artikel 9 

Information till allmänheten 

Medlemsstaterna ska med de medel de finner lämpliga uppmuntra att information om hur man 

kontaktar medlare och organisationer som erbjuder medlingstjänster finns tillgänglig för 

allmänheten, särskilt på Internet. 

 

Artikel 10 

Information om behöriga domstolar och myndigheter 



 
 

Kommissionen ska göra de uppgifter om behöriga domstolar eller myndigheter som 

medlemsstaterna har lämnat i enlighet med artikel 6.3 allmänt tillgängliga på lämpligt sätt. 

 

Artikel 11 

Översyn 

Senast den 21 maj 2016 ska kommissionen till Europaparlamentet, rådet och Europeiska 

ekonomiska och sociala kommittén överlämna en rapport om tillämpningen av detta direktiv. I 

rapporten ska man bedöma hur medling utvecklats inom Europeiska unionen och vilket 

genomslag direktivet fått i medlemsstaterna. Rapporten ska vid behov åtföljas av förslag till 

ändring av direktivet. 

 

Artikel 12 

Införlivande 

1. Medlemsstaterna ska sätta i kraft de lagar och andra författningar som är nödvändiga för att 

följa detta direktiv före den 21 maj 2011, med undantag av artikel 10 där datum för efterlevnad 

ska vara senast den 21 november 2010. De ska genast underrätta kommissionen om detta. 

När dessa bestämmelser antas av medlemsstaterna ska de innehålla en hänvisning till detta 

direktiv eller åtföljas av en sådan hänvisning när de offentliggörs. Närmare föreskrifter om hur 

hänvisningen ska göras ska utfärdas av medlemsstaterna. 

 

2. Medlemsstaterna ska till kommissionen överlämna texten till de centrala bestämmelser i 

nationell lagstiftning som de antar inom det område som omfattas av detta direktiv. 

 

Artikel 13 

Ikraftträdande 

Detta direktiv träder i kraft den tjugonde dagen efter det att det har offentliggjorts i Europeiska 

unionens officiella tidning. 

 

Artikel 14 

Adressater 

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna. 

Utfärdat i Strasbourg den 21 maj 2008. 



 
 

 

Bilaga 2 
Lagförslagen i promemorian Medling i vissa privaträttsliga tvister (Ds 2010:39) 

 
 
1. Förslag till lag om medling i vissa privaträttsliga tvister 
 

Härigenom föreskrivs följande. 

 

Tillämpningsområde m.m. 

 

1 § Denna lag gäller medling i privaträttsliga tvister där förlikning om 

saken är tillåten. 

Lagen gäller dock inte sådan medling eller förlikning som sker i Sverige 

under handläggningen av ett mål eller ärende hos domstol, annan myndighet 

eller skiljenämnd. Lagen gäller inte heller förlikning i utländsk 

domstol. 

 

2 § I denna lag avses med 

medling: ett strukturerat förfarande genom vilket två eller flera parter 

med hjälp av en tredje man (en medlare) frivilligt söker lösa en uppkommen 

tvist. 

medlingsöverenskommelse: en skriftlig överenskommelse som är resultatet 

av medling och som innefattar en förpliktelse för någon eller några 

av dem som ingått överenskommelsen. 

 

3 § Medling ska vid tillämpning av denna lag anses inledd när 

1. parterna har enats om medling efter det att en tvist uppkommit, 

2. skyldighet att delta i medling har uppkommit enligt lag eller annan 

författning, eller 

3. utländsk domstol har beslutat om medling eller uppmanat parterna 

att delta i medling. 

 

Tystnadsplikt 

 

4 § En medlare och ett biträde till denne får inte obehörigen röja eller 

använda vad de har fått kännedom om i samband med en medling. 

 

Medlingens inverkan på talefrister och preskriptionstider 

 

5 § En talefrist eller en preskriptionstid som löper vid den tidpunkt 

medlingen inleddes och som gäller för den sak som medlingen avser 

löper ut tidigast en månad efter avslutad medling, om inte annat följer av 

Sveriges internationella åtaganden. 

 



 
 

Verkställbarhetsförklaring  

 

6 § En medlingsöverenskommelse får på ansökan förklaras verkställbar, 

om den innehåller en förpliktelse som kan föranleda verkställighet i 

Sverige (verkställbarhetsförklaring). 

Har medlingsöverenskommelsen ingåtts utomlands gäller första stycket 

endast om vid den tidpunkt medlingen inleddes 

1. samtliga parter hade sin hemvist eller vanliga vistelseort i Sverige 

eller 

2. en av parterna hade sin hemvist eller vanliga vistelseort i en annan 

medlemsstat i Europeiska unionen än den andra eller någon av de andra 

parterna och ingen av parterna hade sin hemvist eller vanliga vistelseort i 

Danmark. 

Hemvist fastställs i enlighet med artiklarna 59 och 60 i rådets förordning 

(EG) nr 44/2001 av den 22 december 2000 om domstols behörighet 

och om erkännande och verkställighet av domar på privaträttens område. 

 

7 § En ansökan om verkställbarhetsförklaring görs av parterna i medlingsöverenskommelsen 

eller av någon eller några av dem, om övriga 

parter samtycker till att en förklaring meddelas. 

 

8 § En ansökan om verkställbarhetsförklaring görs hos den tingsrätt inom 

vars domkrets medlingsöverenskommelsen har ingåtts. 

Om det inte finns någon behörig domstol enligt första stycket, är 

Värmlands tingsrätt behörig domstol. 

 

9 § En ansökan om verkställbarhetsförklaring ska vara skriftlig och 

innehålla 

1. uppgift om sökandens namn och adress samt motsvarande uppgifter 

för övriga parter i medlingsöverenskommelsen, 

2. uppgift om ombuds namn och adress, 

3. uppgift om parternas hemvist eller vanliga vistelseort vid den 

tidpunkt medlingen inleddes, om medlingsöverenskommelsen har ingåtts 

utomlands, samt 

4. en beskrivning av tvisten och den medling som har lett till medlingsöverenskommelsen. 

Till ansökan ska bifogas 

1. medlingsöverenskommelsen i original eller bestyrkt kopia, 

2. intyg från medlaren att han eller hon har medlat mellan parterna och 

att medlingsöverenskommelsen är resultatet av denna medling, samt 

3. intyg från de parter i medlingsöverenskommelsen som inte är 

sökande att de samtycker till att verkställbarhetsförklaring meddelas. 

Sökanden ska betala föreskriven ansökningsavgift. 

 

10 § Domstolen ska underrätta samtliga parter i medlingsöverenskommelsen 

om beslut i fråga om verkställbarhetsförklaring. 

 

11 § Vid domstols handläggning av ärenden om verkställbarhetsförklaring 

gäller i övrigt lagen (1996:242) om domstolsärenden. 



 
 

 

2. Förslag till ändring i rättegångsbalken 

Ändringar som är tänkta att göra i rättegångsbalken gäller 36 kap 5§ och 42 kap 17 §.  

Föreslagen lydelse
38

 

 

RB 36 kap. 

5 § 

Den som till följd av 15 kap. 1 eller 2 §, 16 kap. 1 § eller 18 kap. 5, 6 eller 7 § offentlighets- 

och sekretesslagen (2009:400) eller någon bestämmelse, till vilken det hänvisas i något av 

dessa lagrum, inte får lämna en uppgift får inte höras som vittne om uppgiften utan att den 

myndighet, i vars verksamhet uppgiften har inhämtats, har gett sitt tillstånd. 

Advokater, läkare, tandläkare, barnmorskor, sjuksköterskor, psykologer, psykoterapeuter, 

familjerådgivare enligt socialtjänstlagen (2001:453) och deras biträden, samt auktoriserade 

patentombud och deras biträden såvitt avser patenträttsliga angelägenheter enligt 2 § 1 lagen 

(2010:1052) om auktorisation av patentombud, får höras som vittnen om något som i denna 

deras yrkesutövning anförtrotts dem eller som de i samband därmed har erfarit, endast om det 

är medgivet i lag eller den, till vars förmån tystnadsplikten gäller, samtycker till det. Medlare enligt 
42 kap. 17 § andra stycket, lagen (1973:188) om arrendenämnder och hyresnämnder eller lagen 

(2011:000) om medling i vissa privaträttsliga tvister och deras biträden, får i tvistemål där förlikning 

om saken är tillåten höras som vittnen om vad som anförtrotts dem vid medlingen eller som de i 

samband därmed erfarit, endast om det är medgivet i lag eller den till vars förmån tystnadsplikten 

gäller samtycker till det. Den som till följd av 24 kap. 8 § offentlighets- och sekretesslagen inte 

får lämna uppgifter som avses där, får höras som vittne om dem endast om det är medgivet i lag eller 

den till vars förmån sekretessen gäller samtycker till det. Rättegångsombud, biträden eller försvarare 

för höras som vittnen om vad som anförtrotts dem för uppdragets fullgörande endast om parten 

medger det. Utan hinder vad som sägs i andra eller tredje stycket föreligger skyldighet att vittna för 

 

1. advokater och deras biträden, 

dock ej försvarare, i mål 

angående brott för vilket inte 

är föreskrivet lindrigare straff 

än fängelse i två år, 

2. andra än försvarare och advokater samt deras biträden i mål 

angående brott som avses i 10 kap. 21 och 23 §§ offentlighetsoch 

sekretesslagen och 

3. den som har uppgiftsskyldighet enligt 14 kap. 1 § socialtjänstlagen 

i mål enligt 5 kap. 2 § eller 6 kap. 6, 13, eller 14 § 

samma lag eller enligt lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser 

om vård av unga. 

Den som är präst inom ett trossamfund eller den som i ett 

sådant samfund har motsvarande ställning får inte höras som 

vittne om något som han eller hon har erfarit under bikt eller 

enskild själavård. 

Den som har tystnadsplikt enligt 3 kap. 3 § tryckfrihetsförordningen 

eller 2 kap. 3 § yttrandefrihetsgrundlagen får höras 

som vittne om förhållanden som tystnadsplikten avser endast i 

den mån det föreskrivs i nämnda paragrafer. 

Om någon enligt vad som sägs i denna paragraf inte får höras 

som vittne om ett visst förhållande, får vittnesförhör inte heller 
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äga rum med den som under tystnadsplikt biträtt med tolkning 

eller översättning. 

RB 42 kap. 

17 § 

Rätten ska, om det är lämpligt med hänsyn till målets 

beskaffenhet och övriga omständigheter, verka för att parterna förliks eller på annat sätt 

uppnår en samförståndslösning. Om det i ett mål där förlikning om saken är tillåten med 

hänsyn till målets beskaffenhet är lämpligare att särskild medling äger rum, kan rätten 

förelägga parterna att 

inställa sig till ett medlingssammanträde inför medlare som förordnas av rätten. 
 

3. Förslag till ändring om lag i utsökningsbalken 

Ändringar som är tänkta att göras i utsökningsbalken är i 3 kap 1 §. Och i 3 kap. 13 §. 

 

Föreslagen lydelse
39

 

3 kap 

1 §  

Verkställighet får under de förutsättningar som anges i detta kapitel äga rum på grund av 

följande exekutionstitlar: 

1. domstols dom, utslag eller beslut, 

2. förlikning som är stadfäst 

av domstol, 

2. förlikning som är stadfäst 

av domstol, hyresnämnd eller 

arrendenämnd samt medlingsöverenskommelse 

som har förklarats 

verkställbar enligt lagen 

(2011:000) om medling i vissa 

privaträttsliga tvister, 

3. godkänt strafföreläggande, godkänt föreläggande av ordningsbot 

eller godkänt avgiftsföreläggande, 

4. skiljedom, 

5. förbindelse angående underhållsbidrag, 

6. förvaltningsmyndighets beslut som enligt särskild föreskrift 

får verkställas, 

7. handling som enligt särskild föreskrift får läggas till grund 

för verkställighet, och 

8. Kronofogdemyndighetens utslag eller beslut i mål om 

betalningsföreläggande eller handräckning samt europeiskt 

betalningsföreläggande som har förklarats verkställbart av 

Kronofogdemyndigheten. 

 

Det som i balken sägs om dom gäller, om inte annat 

föreskrivs, i tillämpliga delar även domstols utslag eller beslut, 

Kronofogdemyndighetens utslag eller beslut i mål om betalningsföreläggande 

eller handräckning samt europeiskt betalningsföreläggande 

som har förklarats verkställbart av Kronofogdemyndigheten.  
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Förlikning och medlingsöverenskommelse 

13 § 

Förlikning som är stadfäst 

av domstol, hyresnämnd eller 

arrendenämnd samt medlingsöverenskommelse 

som har förklarats 

verkställbar enligt lagen 

(2011:000) om medling i vissa 

privaträttsliga tvister verkställs 

såsom lagakraftägande dom, 

om inte annat förordnas med 

anledning av talan mot domen 

eller beslutet eller talan om 

ogiltigförklaring av förlikningen 

eller medlingsöverenskommelsen. 

4. Förslag  till ändringar i lagen (1973:188) om arrendenämnder och hyresnämnder 

Härigenom föreskrivs  att det i lagen (1973:188) om arrendenämnder 

och hyresnämnder ska införas två nya paragrafer, 

 12 b och 22 a §§, av följande lydelse
40

 
 

12 b § 

Ett medlingssammanträde är 

inte offentligt. 
22 a § 

Ingår parterna en förlikning i 

ett ärende inför nämnden ska 

nämnden på begäran av parterna 

stadfästa förlikningen genom 

beslut. 

5. Förslag till ändring om lag i offentlighet och sekretess (2009:400) 

Föreslagna ändringar är tänkta att göra i Sekretesslagen (2009:400) dels att 1 kap. 6 §, 10 kap. 

27 §, 36 kap. 8 §, rubriken till 

36 kap. och rubriken närmast före 36 kap. 1 § ska ha följande 

lydelse, 

dels att det ska införas en ny paragraf, 36 kap. 2 a §, samt 

närmast före 36 kap. 2 a § en ny rubrik av följande lydelse.
 41

 
 

Föreslagen lydelse 

1 kap. 

6 § 

Den femte avdelningen innehåller bestämmelser om sekretess 

till skydd för uppgift om enskilds personliga eller ekonomiska 

förhållanden. Vissa av dessa bestämmelser tillämpas oavsett i vilket 

sammanhang uppgiften förekommer (21 kap.). Bestämmelserna 
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i övrigt avser 

– folkbokföring, delgivning, m.m. (22 kap.), 

– utbildningsverksamhet, m.m. (23 kap.), 

– forskning och statistik (24 kap.), 

– hälso- och sjukvård, m.m. (25 kap.), 

– socialtjänst, kommunal bostadsförmedling, adoption, m.m. 

(26 kap.), Diskrimineringsombudsmannen, Barnombudsmannen, 

Konsumentombudsmannen, m.m. (33 kap.), 

– utsökning och indrivning, skuldsanering, m.m. (34 kap.), 

– verksamhet som syftar till att förebygga eller beivra brott, 

m.m. (35 kap.), 

– vissa mål och ärenden hos 

domstol, vissa fall av medling, 

rättshjälp, m.m. (36 kap.), 

– utlänningskontroll, Schengensamarbetet, m.m. (37 kap.), 

– totalförsvar, krisberedskap, m.m. (38 kap.), 

– personaladministrativ verksamhet (39 kap.), och 

– övriga myndigheter och verksamheter (40 kap.). 

– skatt, tull, m.m. (27 kap.), 

– socialförsäkring, studiestöd, arbetsmarknad, m.m. (28 kap.), 

– transporter och andra former av kommunikation (29 kap.), 

– tillsyn m.m. i fråga om näringslivet (30 kap.), 

– annan verksamhet med anknytning till näringslivet 

(31 kap.), 

– annan tillsyn, granskning, övervakning, m.m. (32 kap.), 

10 kap. 

27 § 

Utöver vad som följer av 2, 3, 5 och 15–26 §§ får en sekretessbelagd 

uppgift lämnas till en myndighet, om det är uppenbart att 

intresset av att uppgiften lämnas har företräde framför det 

intresse som sekretessen ska skydda. Första stycket gäller inte i 

fråga om sekretess enligt 

24 kap. 8 §, 25 kap. 1–8 §§, 

26 kap. 1–6 §§, 29 kap. 1 och 

2 §§, 31 kap. 1 § första stycket, 

2 och 12 §§, 33 kap. 2 §, 

36 kap. 2 a och 3 §§ samt 

40 kap. 2 och 5 §§. 

Första stycket gäller inte heller om utlämnandet strider mot 

lag eller förordning eller föreskrift som har meddelats med stöd 

av personuppgiftslagen (1998:204). 

36 kap 

Sekretess till skydd för enskild 

i vissa mål och ärenden 

hos domstol, i vissa fall av 

medling, i ärenden om rättshjälp, m.m. 

Vissa mål och ärenden hos 

domstol samt vissa fall av 



 
 

medling 

Medling i domstol samt 

hyres- och arrrendenämnd 

2 a § 

Sekretess gäller hos domstol 

samt hyres- och arrendenämnd 

för uppgift som part har lämnat 

till en medlare och ett biträde 

till denne vid medling i ett mål 

där förlikning om saken är 

tillåten, om parten har gjort 

förbehåll om det. 

I fråga om uppgift i allmän 

handling gäller sekretessen i 

högst tjugo år. 

8§ 

Den tystnadsplikt som 

följer av 2 a § första stycket, 3 § 

första stycket och 6 § första 

stycket 1 inskränker rätten 

enligt 1 kap. 1 § tryckfrihetsförordningen 

och 1 kap. 1 och 

2 §§ yttrandefrihetsgrundlagen 

att meddela och offentliggöra 

uppgifter. 

Den tystnadsplikt som följer av 7 § inskränker rätten att 

meddela och offentliggöra uppgifter, när det är fråga om uppgift som hänför sig till ärende om 

annat än ekonomiskt bistånd till 

enskild. 

 


