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Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2014-01-21 

 

Närvarande: F.d. justitieråden Torgny Håstad och Sten Heckscher 

samt justitierådet Göran Lambertz. 

 

Straffansvaret vid egenmäktighet med barn 

 

Enligt en lagrådsremiss den 9 januari 2014 (Justitiedepartementet) 

har regeringen beslutat inhämta Lagrådets yttrande över förslag till  

lag om ändring i brottsbalken. 

 

Förslaget har inför Lagrådet föredragits av kanslirådet Magdalena 

Wikstrand Danelius. 

 

Förslaget föranleder följande yttrande av Lagrådet: 

 

I lagrådsremissen föreslår regeringen att straffansvaret för 

egenmäktighet med barn i 7 kap. 4 § BrB ska vidgas så att det 

vid gemensam vårdnad ska kunna omfatta även olovliga kvar-

hållanden. Det ska åstadkommas genom att i första styckets 

andra mening ”egenmäktigt bortför barnet” ersätts med ”egen-

mäktigt skiljer barnet från den andra vårdnadshavaren”. 
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Gränsen för det straffbara området 

 

Nykriminaliseringen består alltså i att det vid gemensam vård-

nad görs straffbart att en av vårdnadshavarna utan beaktans-

värt skäl egenmäktigt skiljer barnet från den andra vårdnadsha-

varen. Uttrycket ”skiljer” finns redan i bestämmelsens första 

mening för att kriminalisera att den som inte har vårdnaden skil-

jer barnet från vårdnadshavaren. Den bestämmelsen är avsedd 

att tolkas restriktivt. Enligt den nya författningskommentaren  

(s. 14 m) är syftet att straffansvaret vid gemensam vårdnad ”i 

huvudsak ska motsvara det som enligt första meningen gäller 

när någon som inte har del i vårdnaden obehörigen skiljer bar-

net från dess vårdnadshavare”. Uttrycket ”i huvudsak” antyder 

att det ska finnas en skillnad, och det framstår inte som själv-

klart att rekvisitet ”skiljer” ska tolkas på samma sätt i bestäm-

melsens andra mening – då det ju är fråga om två vårdnadsha-

vare – som i den första. Frågan förtjänar ytterligare belysning.  

 

I remissen förekommer på olika ställen (s. 9 f. och 14 f.) motiv-

vis resonemang om vilka tidskrav som ska ställas för att rekvisi-

tet ”skiljer” ska vara uppfyllt. Därvid används olika bestämning-

ar, t.ex. ”mera varaktigt”, ”håller det kvar så länge och under 

sådana former”, ”mer än endast tillfälligt”, ”med sådan varaktig-

het att den andra vårdnadshavaren skiljs från möjligheterna att 

utöva vårdnaden” och ”varaktigt”. 

 

Det är naturligtvis så att frågan om ”ett barn ska anses skilt från 

vårdnadshavaren måste bedömas med hänsyn till omständig-

heterna i det enskilda fallet” (s. 14 n). Att flera olika tidsbestäm-

ningar används skapar emellertid en olycklig osäkerhet om hur 

bestämmelsen ska tolkas. Regeringen bör överväga att i sin 

proposition begagna färre och mer enhetliga uttryckssätt.  
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Med anledning av att uttrycket ”bortför barnet” ersätts med ”skil-

jer barnet från den andra vårdnadshavaren” kan frågan ställas 

om detta medför någon skillnad utöver den som enligt remissen 

är åsyftad. Hur ska bestämmelsen tillämpas t.ex. i ett fall då 

den s.k. boendeföräldern flyttar tillsammans med barnet från en 

del av landet till en annan, bort från den andra föräldern? Och 

vad gäller i motsvarande fall vid växelvis boende? Det kan ligga 

nära till hands att åtminstone i det senare fallet säga att den 

flyttande föräldern ”skiljer barnet från den andra vårdnadshava-

ren”. I lagrådsremissen sägs inget om hur bestämmelsen är 

avsedd att tillämpas i dessa situationer, som inte torde vara helt 

ovanliga. Detta framstår som en brist. 

 

Utan beaktansvärt skäl 

 

Ett krav för straffrättsligt ansvar är att barnet ska skiljas från den 

andra vårdnadshavaren ”utan beaktansvärt skäl”. Den be-

gränsningen finns redan enligt gällande rätt. Uttryckets inne-

börd diskuteras i remissen (s. 11 f.). Det är dock oklart i vad 

mån det rör sig om en beskrivning av gällande rätt eller om utta-

landen som avses tillföra något nytt. Regeringen bör klargöra 

detta. I det senare fallet erinrar Lagrådet om vad som gäller om 

möjligheten att styra rättstillämpningen genom nya motivutta-

landen till existerande lagtext (se t.ex. NJA II 1989 s. 370). 

 

 

 

 

 

  J    


