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1 Inledning
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Min uppsats Šr en studie av 7 kap 4 ¤ brottsbalken (BrB), som behandlar brottet
egenmŠktighet med barn. Antalet anmŠlda brott av detta slag har škat pŒ senare Œr, vilket
innebŠr att det Šr ett i hšgsta grad aktuellt problem. I paragrafen straffbelŠggs fyra olika
fšrfaranden som samtliga innefattar att nŒgon olovligen bortfšr eller undanhŒller ett barn
frŒn nŒgon annan. Den vanligaste situationen Šr att den ena fšrŠldern, kanske i samband med
en uppslitande skilsmŠssa, fšr bort barnet och dŠrmed skiljer det frŒn den andra fšrŠldern.
Detta kan utgšra brott Šven om fšrŠldrarna har gemensam vŒrdnad. I mŒnga fall, sŠrskilt om
Œtminstone en av fšrŠldrarna har utlŠndsk hŠrkomst, fšrs barnet utomlands. Det kan dŒ bli
svŒrt fšr den andra fšrŠldern att ŒterfŒ barnet. Paragrafen omfattar Šven fall dŒ en
utomstŒende person fšr bort barnet frŒn vŒrdnadshavaren, liksom fall dŒ nŒgon skiljer ett
barn frŒn den som vŒrdar det enligt lagen (1990:52) med sŠrskilda bestŠmmelser om vŒrd av
unga.

1.1 Syfte

Mitt syfte med uppsatsen Šr att ge en sŒ heltŠckande redogšrelse som mšjligt fšr 7:4 BrB
avseende brottet egenmŠktighet med barn samt de švriga regler som Šr relevanta i
sammanhanget. Uppsatsen skall ocksŒ kunna anvŠndas om man šnskar en sammanstŠllning
av de rŠttsfall som finns pŒ omrŒdet.

1.2 Metod

Jag kommer att behandla paragrafen genom att redogšra fšr de fšrfaranden som har
straffbelagts och fšrklara vissa uttryck. Dessutom kommer jag att undersška vilka
omstŠndigheter som kan leda till att en person kan undgŒ att dšmas fšr brott, samt de
omstŠndigheter som istŠllet kan medfšra att brottet bedšms som grovt. €ven de relevanta
vŒrdnadsreglerna i fšrŠldrabalken kommer att beskrivas, dŒ dessa har betydelse fšr
tillŠmpningen av 7:4 BrB. Slutligen redogšrs fšr vilka mšjligheter en vŒrdnadshavare har att
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fŒ tillbaka sitt barn. I detta syfte kommer sŒvŠl svenska regler som Sveriges internationella
Œtaganden genom olika konventioner att uppmŠrksammas.
Redogšrelsen sker med hjŠlp av fšrarbeten, praxis och doktrin. RŠttsfall behandlas inte
under en egen rubrik, utan referat av intressanta fall frŒn sŒvŠl hovrŠtt som Hšgsta
domstolen (HD) samt RegeringsrŠtten kommer att ges lšpande i sitt sammanhang. DŒ
antalet refererade rŠttsfall tyvŠrr inte Šr sŒ stort, kommer med nšdvŠndighet samma fall att
beršras flera gŒnger. ParagrafhŠnvisningar i uppsatsen avser brottsbalken (BrB) om inget
annat anges.

1.3 AvgrŠnsningar

Det finns en annan sida av problemet fšrutom den rent juridiska, nŠmligen den inverkan det
intrŠffade har pŒ de inblandade personerna och dŒ frŠmst barnet. Bortfšrandet eller
undanhŒllandet av barnet, en eventuell rŠttegŒng samt konsekvenserna av denna pŒverkar
sjŠlvfallet bŒde barnet, gŠrningsmannen och den som barnet fšrts bort ifrŒn pŒ mŒnga olika
sŠtt. Dessa aspekter kan jag emellertid inte gŒ in pŒ inom ramen fšr denna uppsats, som
skrivs inom Šmnet straffrŠtt.

1.4 Paragrafens lydelse

4 ¤ Den som obehšrigen skiljer ett barn under femton Œr frŒn nŒgon som har vŒrdnaden om
barnet dšms fšr egenmŠktighet med barn till bšter eller fŠngelse i hšgst ett Œr, om gŠrningen
inte utgšr brott mot frihet. Detsamma gŠller, om den som gemensamt med nŒgon annan har
vŒrdnaden om ett barn under femton Œr utan beaktansvŠrt skŠl egenmŠktigt bortfšr barnet
eller om den som skall ha vŒrdnaden obehšrigen bemŠktigar sig barnet och dŠrigenom sjŠlv
tar sig rŠtt.
Till ansvar enligt fšrsta stycket dšms ocksŒ den som obehšrigen skiljer ett barn under
femton Œr frŒn nŒgon som vŒrdar barnet med stšd av lagen (1990:52) med sŠrskilda
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bestŠmmelser om vŒrd av unga, om gŠrningen inte utgšr brott mot frihet eller frŠmjande av
flykt.
€r brott som avses i fšrsta eller andra stycket grovt, skall gŠrningsmannen dšmas till
fŠngelse, lŠgst sex mŒnader och hšgst fyra Œr. Lag 1993:207.
1.5 Bakgrund
BrB 7:4 har en Šldre motsvarighet i strafflagen (SL) 15:8 a (med hŠnvisning till 15:8). Denna
paragraf infšrdes genom 1942 Œrs strafflagstiftning, och avsŒg straff fšr den som frŒn
fšrŠldrars eller annans vŒrd skiljer barn under femton Œr fšr att sjŠlv taga sig rŠtt eller eljest
utan argt uppsŒt. Dessfšrinnan kunde egenmŠktigt bortfšrande av barn i vissa fall bestraffas
enligt SL 10:20 i detta lagrums Šldre lydelse.1 Vid brottsbalkens infšrande2 intogs en
paragraf med liknande innehŒll i 7 kap 4 ¤. Paragrafen hade i lagfšrslaget ursprungligen sin
plats bland frihetsbrotten,3 men fick sin slutliga utformning samt sin nuvarande plats i 7
kap ÓOm brott mot familjÓ efter lagrŒdets yttrande. €ven brottsbenŠmningen egenmŠktighet
med barn infšrdes pŒ initiativ av lagrŒdet.
Paragrafen har dŠrefter Šndrats vid nŒgra tillfŠllen. 1976 Šndrades den pŒ grund av en dŒ
genomfšrd fšrŠndring av fšrŠldrabalken, som innebar att Šven ogifta fšrŠldrar kunde erhŒlla
gemensam vŒrdnad om sina barn. 1983 blev det mšjligt att lŒta vŒrdnaden om barn
gemensamt tillkomma tvŒ sŠrskilt fšrordnade fšrmyndare, vilket i sin tur ledde till en
Šndring av 7:44. Samma Œr tillkom ett nytt andra stycke om straff fšr den som skiljer ett
barn frŒn nŒgon som vŒrdar barnet enligt lagen med sŠrskilda bestŠmmelser om vŒrd av unga,
samt ett nytt tredje stycke med en sŠrskild straffskala fšr grovt brott. 1990 ersattes den
nŠmnda lagen om vŒrd av unga av en ny lag, vilket ocksŒ medfšrde en Šndring av 7:4.5
Denna Šndring var dock av rent lagteknisk karaktŠr. Dessutom skŠrptes straffskalorna i
fšrsta och tredje styckena 1993.
Som nŠmnts i inledningen Šr bortfšrande och undanhŒllande av barn ett aktuellt problem.
Alltfšr ofta kan vi i media hšra talas om barn som olovligen fšrs bort. I vissa fall ršr det sig
1
2
3
4
5

Prop 1962:10 sid B 103
BrB trŠdde i kraft 1 jan 1965.
Prop 1962:10 sid B 105 och B 348
Prop 1981/82:168 sid 85
Prop 1989/90:28
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om barn som olovligen flyttas frŒn en ort till en annan inom Sverige. Mšjligheterna fšr den
kvarvarande fšrŠldern att ŒterfŒ barnet Šr dŒ relativt stora. Det verkar dock vara vanligare
att barnet fšrs utomlands. Det senare har sin grund i det škande antalet internationella
familjebildningar pŒ senare Œr,6 vilka jag tror i sin tur kan spŒras bl a till den škade
ršrligheten šver landsgrŠnserna. Vid t ex en skilsmŠssa eller en vŒrdnadstvist fšrekommer
det att den ena fšrŠldern fšr bort barnen till sitt hemland och hŒller dem kvar dŠr. En
omstŠndighet som enligt ett fšrarbetsuttalande kan ška risken fšr ett sŒdant bortfšrande, Šr
hur vŠl den fšrŠlder som endast tillerkŠnts umgŠnge med barnet accepterar att den andra
fšrŠldern erhŒllit vŒrdnaden.7 Det sŠgs i samma stycke att det i vissa frŠmmande
rŠttsuppfattningar i princip inte erkŠnns att modern har bestŠmmanderŠtten šver var barnet
skall vistas. I de rŠttsfall som jag har studerat Šr det oftast mannen som har Œtalats fšr att ha
fšrt bort eller hŒllit kvar sina barn. Det kan fšrekomma att det som i Sverige betraktas som
egenmŠktighet med barn Šr fullt lagligt i gŠrningsmannens hemland, eftersom han dŠr har
ensam vŒrdnad om barnen.
Ett exempel pŒ detta Šr fallet RH 1993:52, dŠr en iransk man dšmdes fšr egenmŠktighet
med barn efter att olovligen ha fšrt sina tvŒ dšttrar, 8 respektive 12 Œr gamla, utomlands.
Han hade vid tillfŠllet gemensam vŒrdnad om barnen tillsammans med sin dŒvarande hustru.
Det sades i domen att enligt iransk lag Šr mannen alltid vŒrdnadshavare fšr barn i den
aktuella Œldern. PŒ grund av sin kŠnnedom om att hustrun vŠckt talan om
Šktenskapsskillnad och vŒrdnad i Sverige borde mannen emellertid ha insett mšjligheten att
svensk rŠtt innehšll vŒrdnadsregler av annat slag och att hans hustru enligt dessa regler
kunde vara vŒrdnadshavare. Det sades vidare att mannen vid huvudfšrhandlingen i
hovrŠtten fortfarande ansŒg att han inte hade begŒtt nŒgot fel, eftersom hans handlande var
tillŒtet enligt iransk rŠtt.
Bortfšranden och kvarhŒllanden av barn har škat pŒ senare tid. Nedan redovisas antalet
anmŠlda brott under en tioŒrsperiod. Uppgifterna Šr hŠmtade frŒn en artikel i tidningen
Metro.8
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8

Prop 1992/93:141 sid 35
Prop 1992/93:139 sid 38
Johnson, Metro Gšteborg 7 september 1999 sid 8
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•r
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998

Antalet anmŠlda
brott
348
379
401
455
519
633
638
630
622
750
818

2 Reglerna om vŒrdnad och umgŠnge i fšrŠldrabalken
Vid tillŠmpningen av 7:4 Šr det av vŠsentlig betydelse vem som har vŒrdnaden om barnet. I
de fall dŒ gŠrningsmannen tillsammans med nŒgon annan har gemensam vŒrdnad, kan han
eller hon undgŒ ansvar genom att hŠvda att bortfšrandet skett av beaktansvŠrda skŠl (se
avsnitt 4.2). Den som inte har del i vŒrdnaden lšper dŠremot stšrre risk att dšmas fšr
egenmŠktighet med barn om han eller hon fšr bort eller hŒller kvar barnet. Detta beror pŒ att
hŠnsyn dŒ endast tas till gŠrningsmannens syfte om denne handlat i nšd. NšdbestŠmmelsen
Šr inte lika lŒngtgŒende som ansvarsfrihet pŒ grund av beaktansvŠrda skŠl.
Vem eller vilka som har vŒrdnaden regleras i 6 kap fšrŠldrabalken (FB). Ett barn stŒr frŒn
fšdelsen automatiskt under vŒrdnad av bŒda fšrŠldrarna sŒvida de Šr gifta med varandra. €r
fšrŠldrarna inte gifta, Šr modern ensam vŒrdnadshavare. Om fšrŠldrarna senare ingŒr
Šktenskap med varandra, fŒr de dŒ gemensam vŒrdnad om barnet. €ven i andra fall, d v s om
fšrŠldrarna inte gifter sig med varandra, kan de erhŒlla gemensam vŒrdnad om barnet genom
registrering hos skattemyndigheten. Registrering kan ske i samband med att socialnŠmnden
skall godkŠnna en faderskapsbekrŠftelse, eller annars under fšrutsŠttning att tidigare
fšrordnande om vŒrdnaden inte finns och att fšrŠldrarna och barnet Šr svenska medborgare.
FšrŠndringar i vŒrdnaden kan ske pŒ flera olika sŠtt. Om fšrŠldrarna Šr gifta med
varandra och har gemensam vŒrdnad om barnet men sedan skiljer sig, bestŒr normalt den
gemensamma vŒrdnaden (6:3 andra stycket FB). I mŒl om Šktenskapsskillnad fŒr domstolen
dock Šven utan yrkande ge den ena fšrŠldern ensam vŒrdnad, om gemensam vŒrdnad Šr
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uppenbart ofšrenlig med barnets bŠsta (6:5 tredje stycket FB). Om den gemensamma
vŒrdnaden kvarstŒr, skall rŠtten i domen om Šktenskapsskillnad erinra om detta sŒ att det
stŒr klart fšr alla parter (6:3 andra stycket FB).
Om fšrŠldrarna Šr šverens om att fšrŠndra vŒrdnaden, kan de sjŠlva avtala om det (6:6
FB). Fšr att avtalet skall gŠlla krŠvs socialnŠmndens godkŠnnande. Avser avtalet gemensam
vŒrdnad, skall det godkŠnnas om det inte Šr uppenbart ofšrenligt med barnets bŠsta. Om
avtalet istŠllet innebŠr att en av fšrŠldrarna erhŒller ensam vŒrdnad, skall socialnŠmnden
godkŠnna det om šverenskommelsen Šr till barnets bŠsta.
Om fšrŠldrarna inte kan komma šverens, kan domstol avgšra frŒgan. Detta kan ske pŒ
talan av en av fšrŠldrarna eller bŒda. RŠtten kan dŒ anfšrtro vŒrdnaden Œt en av fšrŠldrarna
ensam eller Œt dem bŒda gemensamt, allt efter vad som Šr bŠst fšr barnet (6:5 FB). Tidigare
fick rŠtten besluta om gemensam vŒrdnad sŒ lŠnge nŒgon av fšrŠldrarna inte motsatte sig
detta. Det anses att gemensam vŒrdnad i de flesta fall Šr att fšredra framfšr ensam vŒrdnad.9
I syfte att ška anvŠndningen av gemensam vŒrdnad, Šndrades reglerna 1998. €ndringen
innebŠr en utvidgning av domstolens mšjligheter att besluta om gemensam vŒrdnad, vilket
nu kan ske sŒ lŠnge inte bŒda fšrŠldrarna motsŠtter sig detta. Det betyder att rŠtten kan
dšma till gemensam vŒrdnad mot en fšrŠlders vilja, fšrutsatt att det Šr det bŠsta fšr barnet. I
propositionen sŠgs att det inte Šr givet att gemensam vŒrdnad Šr en dŒlig lšsning fšr barnet
bara fšr att en fšrŠlder motsŠtter sig det.10
FšrŠndringen kan emellertid kritiseras. Om fšrŠldrarna inte kan komma šverens om den
rŠttsliga vŒrdnaden, Šr det inte heller sŠkert att de kan komma šverens i praktiken nŠr den
gemensamma vŒrdnaden skall utšvas. Detta kan givetvis innebŠra stora pŒfrestningar pŒ
barnet, som hamnar mitt emellan sina oense fšrŠldrar. Det kan dŠrfšr vara berŠttigat att
stŠlla frŒgan om de nya reglerna verkligen Šr Šmnade att se till barnets bŠsta. Dessa
invŠndningar kan dock inte behandlas nŠrmare i denna uppsats.
Det finns Šven mšjlighet att anfšrtro vŒrdnaden Œt en eller tvŒ sŠrskilt fšrordnade
vŒrdnadshavare, d v s till nŒgon annan Šn fšrŠldrarna. Det skall enligt 6:7 FB ske om bŒda
fšrŠldrarna vid utšvandet av vŒrdnaden om ett barn gšr sig skyldiga till missbruk eller
fšrsummelse eller i švrigt brister i omsorgen om barnet pŒ ett sŠtt som medfšr bestŒende
9
10

Prop 1997/98:7 sid 49
Prop 1997/98:7 sid 51
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fara fšr barnets hŠlsa eller utveckling. (Om endast en av fšrŠldrarna brister i omsorgen pŒ
detta sŠtt, kan den andra fšrŠldern erhŒlla ensam vŒrdnad.) VŒrdnaden kan Šven anfšrtros
sŒdan sŠrskilt fšrordnad vŒrdnadshavare om en av eller bŒda fšrŠldrarna avlider. LikasŒ kan,
pŒ talan av socialnŠmnden, annan person utses till vŒrdnadshavare om barnet stadigvarande
har vŒrdats och fostrats i ett annat enskilt hem Šn sitt fšrŠldrahem, och det bedšms vara
bŠst fšr barnet att det fŒr kvarstanna dŠr (6:8 FB). NŠr vŒrdnaden pŒ detta sŠtt šverflyttas
till en eller tvŒ sŠrskilt fšrordnade vŒrdnadshavare, Šr det mšjligt fšr fšrŠldrarna eller en av
dem att senare ŒterfŒ vŒrdnaden, om det bedšms vara det bŠsta fšr barnet (6:10 FB).
Innebšrden av vŒrdnaden uttrycks i 6:1-2 FB. VŒrdnadshavaren har ansvar fšr barnets
personliga fšrhŒllanden och fšr att barnets behov blir tillgodosedda. Dessa anges vara rŠtt
till omvŒrdnad, trygghet och god fostran samt att behandlas med aktning fšr sin person och
egenart utan att utsŠttas fšr kroppslig bestraffning eller annan krŠnkande behandling.
VŒrdnadshavaren skall Šven svara fšr att barnet fŒr den tillsyn som behšvs med hŠnsyn bl a
till dess Œlder och utveckling samt skall bevaka att barnet fŒr tillfredsstŠllande fšrsšrjning
och utbildning. I syfte att hindra att barnet orsakar skada fšr nŒgon annan, skall
vŒrdnadshavaren svara fšr att barnet stŒr under uppsikt eller att andra lŠmpliga ŒtgŠrder
vidtas.
Om fšrŠldrarna har gemensam vŒrdnad men inte bor tillsammans, fŒr de sjŠlva avtala om
hos vem av dem som barnet skall bo. €ven hŠr krŠvs socialnŠmndens godkŠnnande fšr att
avtalet skall vara giltigt. Det Šr likasŒ mšjligt fšr en av fšrŠldrarna eller bŒda att vŠcka talan
och lŒta domstol avgšra var barnet skall bo (6:14 a FB).
I 6 kap FB finns fšrutom bestŠmmelserna om vŒrdnad Šven regler om umgŠnge. 15 ¤
stadgar att barnet skall ha rŠtt till umgŠnge med en fšrŠlder som det inte bor tillsammans
med. I de fall en fšrŠlder har ensam vŒrdnad innebŠr detta en rŠtt fšr barnet att fŒ umgŒs
med den andra fšrŠldern. Samma rŠtt ger paragrafen dock till barn som stŒr under gemensam
vŒrdnad men endast bor hos en fšrŠlder, d v s rŠtt till umgŠnge med den andra
vŒrdnadshavaren. Det Šr intressant att notera att det som regleras Šr barnets rŠtt till
umgŠnge med fšrŠldern, d v s inte fšrŠlderns rŠtt till umgŠnge med barnet. Det sŠgs i
propositionen att en fšrŠlder inte har nŒgon absolut rŠtt till umgŠnge med sitt barn.11 I
11

Prop 1997/98:7 sid 60
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samma stycke sŠgs att umgŠnget i fšrsta hand Šr till fšr barnet och att det frŠmst Šr barnets
intresse och behov av umgŠnge som skall tillgodoses. BŒda fšrŠldrarna har ansvar fšr att
barnets behov i detta avseende sŒ lŒngt det Šr mšjligt tillgodoses. (Detta ansvar gŠller Šven i
fšrekommande fall sŠrskilt fšrordnade vŒrdnadshavare. De skall sŒ lŒngt det Šr mšjligt se till
att barnet fŒr umgŒs med sina fšrŠldrar.) FšrŠldrarna kan sjŠlva avtala om umgŠnget. Detta
avtal Šr giltigt om det godkŠnns av socialnŠmnden, vilket sker om šverenskommelsen Šr till
barnets bŠsta. Kan fšrŠldrarna inte komma šverens, skall domstol besluta om umgŠnge och
hur det skall utšvas. RŠttens beslut skall, precis som vid beslut om vŒrdnad, grundas pŒ vad
som Šr bŠst fšr barnet.
Som ovan framkommit anvŠnds pŒ flera stŠllen i fšrŠldrabalken uttrycket vad som Šr
bŠst fšr barnet. I 6:2 a finns en generell bestŠmmelse som anger att barnets bŠsta skall
komma i frŠmsta rummet vid alla avgšranden enligt 6 kap ršrande vŒrdnad, boende och
umgŠnge. I paragrafen anges att vid denna bedšmning skall sŠrskild hŠnsyn tas till barnets
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behov av en nŠra och god kontakt med bŒda sina fšrŠldrar. LikvŠl skall man beakta risken
fšr att barnet utsŠtts fšr švergrepp, olovligen fšrs bort eller hŒlls kvar eller annars far illa.
Detta kan t ex medfšra att i de fall det finns en risk att en fšrŠlder kommer att bortfšra
barnet, kan denne nekas delaktighet i vŒrdnaden. Domstolen kan ocksŒ vid avgšrande om
umgŠnge meddela vissa inskrŠnkningar, sŒsom att det endast fŒr utšvas i Sverige eller i
nŠrvaro av annan person.12 I vissa fall kan det t o m bedšmas vara bŠst fšr barnet att inte ha
nŒgot umgŠnge alls med en fšrŠlder.
6:2 b FB anger att vid avgšrande av frŒgor ršrande vŒrdnad, boende och umgŠnge skall
hŠnsyn tas till barnets vilja med beaktande av dess Œlder och mognad.

3 Skillnaden mellan 7 kap 4 ¤ BrB och frihetsbrotten i 4 kap BrB

Brottet egenmŠktighet med barn Šr subsidiŠrt i fšrhŒllande till frihetsbrotten i 4 kap BrB.
Detta gŠller samtliga de fyra fšrfaranden som omfattas av 7:4. Det innebŠr att om rekvisiten
i en av paragraferna i 4 kap Šr uppfyllda, dšms gŠrningsmannen enbart fšr det brottet. Det
Šr sŒlunda inte mšjligt att bŒde dšmas fšr ett frihetsbrott och egenmŠktighet med barn
avseende samma gŠrning.
1983 hšjdes straffskalan fšr grovt brott i 7:4 till fŠngelse i upp till fyra Œr. €nda sedan
paragrafens tillkomst har gŠllt att 7:4 endast skall anvŠndas om inte de strŠngare
straffskalorna fšr frihetsbrotten Šr tillŠmpbara. De senare har dŠrmed ansetts vara
allvarligare brott Šn egenmŠktighet med barn, vilket fortfarande Šr fallet dŒ 7:4 som nŠmnts
Šr subsidiŠr i fšrhŒllande till brotten i 4 kap. €ven om straffet fšr grov egenmŠktighet med
barn har hšjts, Šr straffen i 4 kap strŠngare. Straffet fšr mŠnniskorov Šr fŠngelse i hšgst tio
Œr eller livstid och fšr olaga frihetsberšvande hšgst tio Œr. Av denna anledning Šr det viktigt
att skilja mellan frihetsbrotten och egenmŠktighet med barn. HŠr kan givetvis vissa
grŠnsdragningsproblem uppstŒ ršrande hur en gŠrning skall bedšmas. Vid paragrafens
tillkomst menade dock departementschefen att det inte borde innebŠra nŒgra stšrre
svŒrigheter att i praxis skilja mellan frihetsbrotten och egenmŠktighet med barn.13 LagrŒdet
12
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ansŒg att gŠrningsmannens motiv skall tillmŠtas betydelse fšr bestŠmmande av vad som Šr
frihetsberšvande.14 LagrŒdet sade ocksŒ att sŒsom frihetsberšvande bšr bedšmas de fall dŒ
barnet har nŒtt en viss mognad och sjŠlv motsŠtter sig att det fšrs bort eller hŒlls kvar, samt
fall dŒ barnet tas ur sin miljš fšr att pŒ ett fšr dess vŒrd onaturligt sŠtt kvarhŒllas pŒ
avlŠgsen ort eller undangšmt i hus eller liknande.15
De frihetsbrott som kan bli aktuella Šr mŠnniskorov i 4:1, olaga frihetsberšvande i 4:2
och fšrsŠttande i nšdlŠge i 4:3 BrB. Olaga frihetsberšvande innebŠr att gŠrningsmannen
beršvar offret sin frihet genom att han eller hon hindras att fšrflytta sig frŒn viss plats.16
Detta kan ske exempelvis genom att gŠrningsmannen bortfšr, spŠrrar in eller binder fast
offret. Om ÓoffretÓ samtycker till ŒtgŠrden kan gŠrningsmannen undgŒ ansvar, fšrutsatt att
den som samtycker fšrstŒr innebšrden av detta. Ett litet barns eventuella samtycke rŠcker
inte fšr att gŠrningsmannen skall undgŒ straff, utan det krŠvs att barnet har nŒtt en viss
mognad.17 Om barnets samtycke tillmŠts sŒdan betydelse att gŠrningsmannen undgŒr straff
fšr frihetsbrott, kan han ŠndŒ dšmas fšr egenmŠktighet med barn. Till skillnad mot 4:1 och
4:2 tar 7:4 nŠmligen inte hŠnsyn till barnets vilja, dŒ paragrafen inte avser att vŠrna om
barnets frihet utan endast gŠller ingrepp i eller missbruk av vŒrdnaden.18
MŠnniskorov

Šr en sŠrskild form av olaga frihetsberšvande. HŠr tillmŠts

gŠrningsmannens uppsŒt sŠrskild betydelse. Om dennes avsikt med frihetsberšvandet Šr att
skada offret till liv eller hŠlsa, tvinga honom till tjŠnst eller att utpressa offrets anhšriga, Šr
gŠrningen att se som mŠnniskorov istŠllet fšr olaga frihetsberšvande. Om ett barn pŒ detta
sŠtt kidnappas fšr att fšrŠldrarna skall fšrmŒs att betala en lšsensumma fšr att barnet skall
frislŠppas, anger fšrarbetena att detta Šr att betrakta som mŠnniskorov och inte som
egenmŠktighet med barn.19
Om det ej Šr mšjligt att dšma nŒgon enligt 4:1 eller 4:2, kan eventuellt 4:3 bli aktuell, d v
s fšrsŠttande i nšdlŠge. Detta brott innebŠr att gŠrningsmannen orsakar att offret kommer i
viss typ av tvŒngstillstŒnd eller befinner sig pŒ en ort utomlands dŠr denne kan befaras rŒka
i nšdlŠge, t ex genom att bli utnyttjad fšr tillfŠlliga sexuella fšrbindelser. Ett sŒdant
14
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fšrfarande innebŠr ofta om offret Šr ett barn, att det skiljs frŒn sin vŒrdnadshavare, men
gŠrningsmannen dšms alltsŒ i fšrsta hand enligt 4:3 istŠllet fšr enligt 7:4.

NJA 1974 sid 614
En man fšrde bort en femŒrig flicka frŒn en lekplats till sin bostad dŠr hon fick tillbringa
natten. Han hade druckit alkohol och hŠvdade att han inte mindes hur flickan hamnade i
hans lŠgenhet. PŒ morgonen reste han tillbaka med flickan till hennes hemort. TingsrŠtten
fann Œtalet fšr olaga frihetsberšvande styrkt. Det befanns ej utrett att mannen tvingat henne
att fšlja med, utan tvŠrtom att hon gjort det frivilligt. DŠremot ansŒg rŠtten att mannen
mŒste ha insett att han genom att lŒta flickan fšlja med pŒ tŒget och hem till sin bostad
skilde henne frŒn hennes vŒrdnadshavare och gjorde det omšjligt fšr henne att sjŠlv ta sig
hem. Mannen hade dŠrfšr, oavsett om han kunde sŠgas ha bortfšrt flickan eller inte, beršvat
henne friheten. (I HD bedšmdes endast frŒgan om hŠktning.)
HŠr verkar rekvisiten fšr brottet egenmŠktighet med barn vara uppfyllda, och mannen
hade i och fšr sig kunnat Œtalas fšr detta. Eftersom 7:4 Šr subsidiŠr till 4:2 och Œklagaren
ansŒg att mannens agerande kunde bedšmas som olaga frihetsberšvande, Œtalades mannen
emellertid fšr det senare brottet.

4 AllmŠnt om 7 kap 4 ¤ fšrsta stycket BrB

I paragrafens fšrsta stycke behandlas tre olika fall. Det fšrsta Šr att nŒgon obehšrigen skiljer
barnet frŒn dess vŒrdnadshavare. GŠrningsmannen kan vara en fšrŠlder som inte har
vŒrdnaden eller en utomstŒende person. Det andra fallet Šr nŠr en person som gemensamt
med nŒgon annan har vŒrdnaden, utan beaktansvŠrt skŠl egenmŠktigt bortfšr barnet. Den
tredje situationen Šr att nŒgon som skall ha vŒrdnaden obehšrigen bemŠktigar sig barnet och
pŒ sŒ sŠtt sjŠlv tar sig rŠtt.
Med barn avses i samtliga fall personer under 15 Œr. Ingenstans i fšrarbetena har jag
funnit en motivering till hur denna ŒldersgrŠns har valts. Den var dock densamma redan i
den Šldre motsvarigheten till 7:4 BrB, d v s 15:8 - 8 a SL. MyndighetsŒldern i Sverige Šr
13

som bekant 18 Œr, medan brottsbalkens definition av barn utgŒr frŒn en 15-ŒrsgrŠns.
StraffbarhetsŒldern har varit 15 Œr sedan 1902.20 Vissa brott, sŒsom egenmŠktighet med
barn och vissa sexualbrott i 6 kap BrB, avser endast barn under 15 Œr, men det fšrekommer
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Šven straffbestŠmmelser till skydd fšr ungdomar upp till 18 Œr (t ex 6:4 och 6:7 BrB). I
FN:s konvention om barnets rŠttigheter (Barnkonventionen) avses med barn varje mŠnniska
under 18 Œr, sŒvida barnet inte blir myndigt tidigare enligt den nationella lagstiftningen (art
1). I en utredning ršrande Barnkonventionen och hur den fšrverkligats i Sverige, efterlystes
bl a en šversyn av ŒldersgrŠnserna vid sexualbrott i 6 kap BrB fšr att bestŠmmelserna bŠttre
skall šverensstŠmma med Barnkonventionen.21 DŠremot fšreslogs ingen Šndring av
ŒldersgrŠnsen i 7:4 BrB, vilket ej motiverades.
En fšrutsŠttning fšr att 7:4 fšrsta stycket skall bli tillŠmplig Šr att handlingen inte utgšr
brott mot frihet, dŒ gŠrningsmannen istŠllet skall Œtalas enligt 4 kap BrB (se avsnitt 3).

4.1 Fall 1 - NŒgon skiljer obehšrigen barnet frŒn vŒrdnadshavaren

Det fšrsta fallet innebŠr att nŒgon obehšrigen skiljer ett barn frŒn dess vŒrdnadshavare. Det
som avses Šr intrŒng i den rŠttsliga vŒrdnaden. I det fšrsta lagfšrslaget anvŠndes ordet vŒrd,
men detta Šndrades till vŒrdnad efter lagrŒdets yttrande.22 LagrŒdet anvŠnde ocksŒ uttrycket
ÓskiljerÓ barnet frŒn vŒrdnadshavaren, istŠllet fšr som tidigare fšreslagits Óbortfšr eller
undanhŒllerÓ.23 LagrŒdet motiverade inte nŠrmare sitt ordval, som sedan blev den slutliga
formuleringen. De tvŒ uttrycken har emellertid samma innebšrd. Att skilja barnet frŒn
vŒrdnadshavaren avser inte endast situationer dŒ barnet fšrs bort, utan Šven dŒ det
undanhŒlls vŒrdnadshavaren.24 Det senare kan ske t ex genom att den fšrŠlder som ej har
vŒrdnaden vŠgrar att ŒterlŠmna barnet till den andre fšrŠldern efter att ha haft barnet pŒ
besšk. Jareborg menar att ett mycket kortvarigt intrŒng sŒsom en promenad inte bšr vara
ett skiljande, men att en avsikt att fšra bort eller undanhŒlla barnet mšjligen kan ersŠtta
kravet pŒ varaktighet.25
Vad som menas med att undanhŒlla ett barn frŒn dess vŒrdnadshavare har diskuterats i
flera rŠttsfall. I NJA 1993 sid 277 uttalar HD att med undanhŒllande avses fšrst och frŠmst
sŒdana fšrfaranden dŒ gŠrningsmannen sjŠlv eller genom medhjŠlpare hŒller barnet borta frŒn
21
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vŒrdnadshavaren pŒ sŒ sŠtt att barnet kan anses skilt frŒn denne, t ex genom att barnet

25

Jareborg sid 331
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hŒlls dolt. Vidare sŠgs att Šven den som inte pŒ detta sŠtt har kontroll šver barnets
fšrhŒllanden under vissa omstŠndigheter mŒste kunna sŠgas undanhŒlla barnet. Om t ex
nŒgon som obehšrigen har fšrt bort ett barn anfšrtror Œt nŒgon annan att sjŠlvstŠndigt ta
hand om barnet och sedan vŠgrar att tala om fšr vŒrdnadshavaren var och hos vem barnet
finns, menar HD att han fŒr anses undanhŒlla barnet Šven om han sjŠlv inte lŠngre vidtar
nŒgra aktiva ŒtgŠrder fšr att hŒlla barnet skilt frŒn vŒrdnadshavaren.
I propositionen pŒpekas att om gŠrningsmannen har handlat av hedervŠrda motiv, t ex
fšr att skydda barnet mot vanvŒrd eller fšr att ge det en bŠttre uppfostran, utesluter det
inte straffbarhet. DŠremot kan det beaktas vid straffmŠtningen.26 Detta kan jŠmfšras med
fallet i 7:4 fšrsta stycket andra punkten (se avsnitt 4.2), dŠr beaktansvŠrda skŠl kan leda till
straffrihet fšr gŠrningsmannen. Propositionen nŠmner i sammanhanget inte

att

gŠrningsmannen kan undgŒ ansvar om han eller hon har handlat i nšd. Utrymmet fšr
straffrihet pŒ grund av nšd Šr dock mindre Šn fšr straffrihet pŒ grund av att gŠrningsmannen
har handlat av beaktansvŠrda skŠl.

4.2 Fall 2 - Bortfšrande av barn vid gemensam vŒrdnad

Den andra situationen skiljer sig frŒn den fšrsta pŒ sŒ sŠtt att gŠrningsmannen sjŠlv har del i
vŒrdnaden. Den brottsliga gŠrningen bestŒr i att en av de tvŒ vŒrdnadshavarna utan
beaktansvŠrt skŠl egenmŠktigt bortfšr barnet. Enligt det ursprungliga departementsfšrslaget
skulle vŒrdnadshavaren i detta fall inte alls kunna straffas. LagrŒdet menade dock att det
skulle utgšra en alltfšr lŒngtgŒende undantagsregel, och fšrordade istŠllet att bortfšrandet
skulle vara straffbart men att vŒrdnadshavaren kunde undgŒ ansvar om han eller hon hade
skŠlig anledning att fšra bort barnet.27 Detta uttrycktes sedan i lagtexten som ÓbeaktansvŠrt
skŠlÓ. Vad detta innebŠr behandlas i avsnitt 4.3.
LagrŒdet gav i propositionen exempel pŒ en situation nŠr vŒrdnadshavaren kan dšmas,
nŠmligen om denne vid en Šktenskaplig kris egenmŠktigt och utan rimlig anledning tar med
sig barnet (kanske utomlands) och det dŠrefter blir svŒrt att Œterfšra barnet. Det pŒpekades
26
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dock att man sŒ lŒngt som mšjligt bšr undvika att straffa en make som i uppršrt tillstŒnd
reser ivŠg pŒ detta sŠtt, men att detta ŠndŒ i vissa fall skall kunna beivras.28 Som jag fšrstŒr
det innebŠr lagrŒdets uttalande t ex att en make som efter ett grŠl med den andra maken tar
barnen med sig och reser till en slŠkting, men dagen efter besinnar sig och ŒtervŠnder hem
kan undgŒ straff. I dylika fall Šr det dock troligt att den kvarvarande fšrŠldern inte ens
anmŠler sin make fšr bortfšrandet.
Innebšrden av uttrycket ÓbortfšraÓ Šr enligt ett HD-uttalande, att avsikten med
handlingen Šr att tills vidare eller i vart fall mer Šn tillfŠlligt skilja barnet frŒn sin tidigare
miljš och nŒgon som dŠr haft det under sin vŒrdnad.29 I det fšrsta fallet som beskrivits i
avsnitt 4.1 anvŠnds uttrycket Óskilja barnet frŒn vŒrdnadshavarenÓ. Eftersom lagstiftaren i
det andra fallet har valt ett annat ord, nŠmligen ÓbortfšrÓ barnet, bšr dessa tvŒ uttryck ha
olika innebšrd. DessvŠrre har jag inte funnit nŒgon jŠmfšrelse av de tvŒ formuleringarna vare
sig i fšrarbeten, praxis eller doktrin. I det stycke dŠr lagrŒdet motiverar sin Œsikt att Šven en
person som har gemensam vŒrdnad skall kunna dšmas fšr egenmŠktighet med barn, nŠmns
endast fall dŠr denna person tar barnet med sig och reser ivŠg. Ogifta fšrŠldrar kunde inte
erhŒlla gemensam vŒrdnad fšrrŠn 1976. Det kan dŠrfšr vara sŒ att den enda situation som
lagrŒdet fšrutsŒg var just den att barnet bortfšrs av den ena maken frŒn familjens
gemensamma hem. Idag Šr det dŠremot vanligt att den gemensamma vŒrdnaden bestŒr dŒ
fšrŠldrarna har separerat, eller att de har gemensam vŒrdnad utan att nŒgonsin ha bott
tillsammans. Barnet kan dŒ bo endast hos den ena fšrŠldern eller hos bŒda fšrŠldrarna
vŠxelvis. Det kan i dessa fall intrŠffa att den ena fšrŠldern olovligen hŒller barnet kvar hos
sig dŒ det enligt dom eller avtal skall šverlŠmnas till den andra fšrŠldern. Om den som hŒller
kvar barnet inte hade varit vŒrdnadshavare Šr detta straffbart, dŒ det omfattas av uttrycket
Óskiljer barnet frŒn vŒrdnadshavarenÓ i fšrsta fallet. Det jag finner oklart Šr om det Šven
omfattas av uttrycket Óbortfšr barnetÓ i det andra fallet. Eventuellt skulle ett sŒdant
kvarhŒllande kunna omfattas av HD:s tolkning av uttrycket (se ovan). DŠremot anser jag
inte att den gŠngse betydelsen av ordet ÓbortfšraÓ inbegriper ett sŒdant kvarhŒllande. Om
ett kvarhŒllande eller annat undanhŒllande inte Šr straffbart om gŠrningsmannen har del i
vŒrdnaden, borde det uppmŠrksammas fšr att eventuellt bli fšremŒl fšr ŒtgŠrd.
28
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4.3 Innebšrden av ÓbeaktansvŠrt skŠlÓ

Om nŒgon som tillsammans med annan har gemensam vŒrdnad om ett barn egenmŠktigt
bortfšr barnet kan denne dšmas enligt 7:4 fšrsta stycket andra punkten. Ett undantag gšrs
emellertid i paragrafen, nŠmligen om den som fšr bort barnet har beaktansvŠrda skŠl fšr sitt
agerande. Vad som Šr beaktansvŠrda skŠl utvecklas dock inte nŠrmare i lagtexten.
Formuleringen fanns med redan vid brottsbalkens infšrande. I propositionen sŠger lagrŒdet
att den som bortfšr barnet ibland kan ha skŠlig anledning dŠrtill.30 I det slutliga lagfšrslaget
anvŠndes sedan formuleringen beaktansvŠrt skŠl. Det anges i propositionen att paragrafen
utformats i huvudsaklig šverensstŠmmelse med lagrŒdets fšrslag,31 men i švrigt har inte
ordvalet motiverats. LagrŒdet anger att skŠlig anledning t ex kan vara att skydda barnet mot
švergrepp eller att bespara det skadliga intryck.32 GŠrningsmannens motiv fšr handlingen
tillmŠts alltsŒ betydelse. Det pŒpekas att bedšmningen skall ske utifrŒn hur gŠrningsmannen
uppfattade situationen.
Jareborg anger alkohol- eller narkotikamissbruk hos ena fšrŠldern som exempel pŒ
beaktansvŠrda skŠl, men att en Šktenskaplig kris inte Šr tillrŠckligt fšr straffrihet. Han sŠger
ocksŒ att en allmŠn fšrutsŠttning fšr att beaktansvŠrda skŠl skall fšreligga, Šr att de risker
barnet Šr utsatt fšr kan antas bli undanršjda eller motverkade genom miljšbytet.33 Jareborg
hŠnvisar till rŠttsfallet NJA 1983 sid 750, dŠr HD diskuterade hur uttrycket Óutan
beaktansvŠrt skŠlÓ skall tolkas. Nedan fšljer ett referat av rŠttsfallet samt HD:s
kommentarer. DŠrefter redovisas ett rŠttsfall frŒn hovrŠtten. Noteras kan att inte i nŒgot av
de rŠttsfall som jag har studerat, har den tilltalade frikŠnts pŒ grund av att han bedšmts ha
haft beaktansvŠrda skŠl fšr sitt agerande.

NJA 1983 sid 750
En man och hans hustru hade gemensamt vŒrdnaden om den sexŒriga dottern. Efter
Šktenskapliga problem bortfšrde mannen egenmŠktigt dottern frŒn det gemensamma
30
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hemmet till en ny lŠgenhet pŒ annan ort. Han ansŒg detta vara den bŠsta lšsningen fšr
dottern. Hustrun ansškte dŠrefter om skilsmŠssa och fick interimistiskt ensam vŒrdnad om
barnet. Mannen šverlŠmnade dŒ dottern till henne. I HD gjorde mannen gŠllande att dottern
vid makarnas separation skulle ha tagit skada av att endast vistas tillsammans med sin mor i
hennes miljš, och att hans handlande fšrestavats av omtanke om barnet. HD ansŒg dock
inte att det i mŒlet framkommit nŒgot som tydde pŒ att flickan skulle ha tagit skada av fŒ
vara kvar hos modern, utan snarare att det innebar risker fšr flickan att plštsligt skiljas frŒn
sin mor och sitt hem. HD ansŒg alltsŒ inte att mannen hade haft beaktansvŠrda skŠl fšr sitt
agerande, utan dšmde honom fšr egenmŠktighet med barn.
I domen uttalar HD fšrst att vad som i dessa šmtŒliga fall bšr betraktas som
beaktansvŠrda skŠl kan vara fšremŒl fšr tvekan, och att fšrarbetena inte ger mycket ledning
vid denna pršvning. RŠtten sŠger dock att bedšmningen uppenbarligen skall ske med
barnets bŠsta som utgŒngspunkt, samt att man skall bortse frŒn vŒrdnadshavarnas egna
intressen av att ha barnet hos sig. Vidare omnŠmns att barnpsykologisk expertis anser att
barn har ett stort behov av varaktiga fšrhŒllanden i frŒga om relationer och miljš samt att
detta behov Šr stšrre ju yngre barnet Šr. DŠrfšr bšr fšrŠldrar i fšrsta hand gšra stora
anstrŠngningar att lšsa problemen i samfšrstŒnd. HD nŠmner som exempel pŒ situationer
dŠr beaktansvŠrda skŠl kan fšreligga, att barnet riskerar att utsŠttas fšr švergrepp eller
ohŠlsa eller av andra skŠl riskerar att utvecklas ogynnsamt. Det skall dŒ kunna krŠvas att
dessa risker kan antas bli undanršjda eller motverkade genom miljšbytet.
HD anser Šven, sŒsom lagrŒdet uttalat,34 att bedšmningen skall ske efter hur den som
fšrt bort barnet uppfattat situationen. RŠtten menar dock att det fšr att gŠrningsmannen
skall kunna straffas inte Šr ett krav att denne sjŠlv inser att han har handlat utan
beaktansvŠrda skŠl, utan att det rŠcker om han Šr medveten om de omstŠndigheter som
medfšr att hans handlande anses vidtaget utan sŒdana skŠl.

RH 1987:86
En man har fšrde bort sina tvŒ barn frŒn Sverige till Tunisien. Han hade dŒ gemensam
vŒrdnad om barnen tillsammans med sin f d hustru. DŠrefter yrkade modern ensam vŒrdnad
34
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och tillerkŠndes detta interimistiskt av tingsrŠtten. Barnen fanns vid tiden fšr rŠttegŒngen
fortfarande kvar i Tunisien utan kontakt med sin mor. Mannen hŠvdade till sitt fšrsvar att
han hade haft beaktansvŠrda skŠl fšr sitt agerande. Han menade att barnen mŒdde psykiskt
dŒligt och att de skulle fŒ det bŠttre hos hans slŠktingar i Tunisien. TingsrŠtten ansŒg dock
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att beaktansvŠrda skŠl inte fanns, dŒ barnen fšrdes utomlands och dŠrigenom skildes frŒn
bŒda fšrŠldrarna. RŠtten menade att detta inte kunde vara till barnens bŠsta, utan tvŠrtom
att det kunde innebŠra betydande risker fšr barnens hŠlsa och framtida utveckling.
HovrŠtten hšll med om att beaktansvŠrda skŠl fšr bortfšrandet saknades. Utredningen
pekade ej pŒ att modern misskštte barnen, utan tvŠrtom att hon aktivt arbetade fšr att lšsa
problemen. HovrŠtten trodde istŠllet att mannens agerande hade fšranletts av den pŒgŒende
vŒrdnadstvisten.

4.4 Fall 3 - VŒrdnadshavaren tar sig sjŠlv rŠtt

Det tredje fallet innebŠr att vŒrdnadshavaren obehšrigen bemŠktigar sig barnet och
dŠrigenom sjŠlv tar sig rŠtt. Det betyder att den som lagligen skall ha vŒrdnaden, t ex genom
att domstol šverflyttat vŒrdnaden frŒn en fšrŠlder till den andra fšrŠldern, sjŠlv hŠmtar
barnet utan att anlita laga former fšr domens verkstŠllande. BestŠmmelsen tillkom pŒ
fšrslag av lagrŒdet, som ansŒg att denna situation borde straffbelŠggas dŒ det Šr viktigt att
barnet šverfšres till den av domstolen utsedda vŒrdnadshavaren pŒ lŠmpligt sŠtt.35 Om den
som av domstol tillerkŠnts vŒrdnaden sjŠlv hŠmtar barnet mot den persons vilja som har
hand om barnet, finns det en risk att detta sker under uppslitande scener, vilket givetvis har
en negativ psykisk pŒverkan pŒ barnet. IstŠllet skall reglerna i 21 kap FB fšljas,36 se avsnitt
16.1.
Om en person som har barnet hos sig vŠgrar att lŠmna ut det till vŒrdnadshavaren, sŒ fŒr
den senare dŠrmed inte pŒ eget bevŒg ta barnet dŠrifrŒn. Den fšrstnŠmnda personen,
fšrutsatt att denne inte har del i vŒrdnaden, begŒr emellertid ocksŒ brottet egenmŠktighet
med barn genom att skilja barnet frŒn vŒrdnadshavaren, se ovan avsnitt 4.1.
LagrŒdet pŒpekade att straffbestŠmmelsen inte innebŠr att vŒrdnadshavaren inte sjŠlv
kan hŠmta barnet frŒn den som har det hos sig, om parterna Šr eniga. Dessutom ansŒg
lagrŒdet att en viss nšdrŠtt till barnets bŠsta i dessa fall borde erkŠnnas.37 Innebšrden av
denna nšdrŠtt Šr att vŒrdnadshavaren kan hŠmta barnet utan att anlita laga former och trots
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att enighet inte fšreligger, om barnet av nŒgon anledning Šr i fara. BestŠmmelsen skall enligt
lagrŒdet endast trŠffa sŒdana fall, dŒ det mŒste anses vara frŒga om egenmŠktighet. I
lagtexten, som ej har Šndrats nŠmnvŠrt sedan dess tillkomst vid brottsbalkens infšrande,
uttrycks detta som att handlingen bestŒr i ett obehšrigt bemŠktigande. Detta uttryck finns
ej kommenterat vare sig i fšrarbeten, rŠttsfall eller doktrin.

5 7 kap 4 ¤ andra stycket BrB

Enligt 7:4 andra stycket kan den dšmas till ansvar som obehšrigen skiljer ett barn under 15
Œr frŒn nŒgon som vŒrdar barnet med stšd av lagen (1990:52) med sŠrskilda bestŠmmelser
om vŒrd av unga (LVU), om gŠrningen inte utgšr brott mot frihet eller frŠmjande av flykt.
En bestŠmmelse av detta slag fanns fšrr i 89 ¤ i 1960 Œrs barnavŒrdslag (BvL). Denna lag
upphšrde att gŠlla 1982 och ersattes av socialtjŠnstlagen och LVU. BestŠmmelsen infšrdes
emellertid inte i denna nya lagstiftning. Det sades dŒ att Œtal fšr brott mot den dŒvarande
89 ¤ BvL endast fšrekom i mycket begrŠnsad omfattning, och att bestŠmmelsen inte skulle
fylla nŒgon funktion i den fšreslagna regleringen.38 Senare framhšlls emellertid att det kunde
ses som stštande att nŒgon som skiljer ett barn frŒn den som vŒrdar det enligt LVU kan
undgŒ pŒfšljd.39 Det ansŒgs dŒ rimligt att det straffansvar som gŠller fšr den som
obehšrigen skiljer en vŒrdnadshavare frŒn dennes barn, Šven kan gŠlla nŠr nŒgon olovligen
fšr bort barnet frŒn den som har švertagit vŒrden enligt LVU. En straffbestŠmmelse
infšrdes dŠrfšr 1983 i 7:4 andra stycket.
Detta stycke avser ej som fšrsta stycket intrŒng i vŒrdnaden om barnet i dess betydelse
enligt FB, utan intrŒng i den faktiska vŒrden om barnet fšrutsatt att denna baseras pŒ beslut
enligt LVU. OmhŠndertagande enligt LVU sker mot vŒrdnadshavarens vilja, och vŒrden kan
beredas den unge av tvŒ anledningar. Enligt 2 ¤ skall vŒrd beslutas om det pŒ grund av
hemfšrhŒllanden sŒsom misshandel, otillbšrligt utnyttjande eller brister i omsorgen finns en
pŒtaglig risk att den unges hŠlsa eller utveckling skadas. 3 ¤ stadgar att vŒrd likasŒ skall
beslutas om den unge riskerar att skadas pŒ grund av sitt eget beteende. Det senare kan vara
37
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fallet om den unge t ex missbrukar narkotika eller Šr inblandad i brottslig verksamhet. Beslut
om vŒrd meddelas av lŠnsrŠtten efter ansškan av socialnŠmnden, 4 ¤. Det Šr socialnŠmnden
som bestŠmmer hur vŒrden skall utformas och var den unge skall vistas. Enligt 12 ¤ skall det
finnas sŠrskilda ungdomshem fšr de som pŒ nŒgon av de grunder som anges i 3 ¤ behšver
stŒ under sŠrskilt noggrann tillsyn. De som vŒrdas pŒ detta sŠtt fŒr hindras att lŠmna
hemmet, 15 ¤.
Om den unge vŒrdas av nŒgon enligt LVU, kan vem som helst som obehšrigen skiljer den
unge frŒn denne person dšmas fšr egenmŠktighet med barn enligt 7:4 andra stycket. Detta
gŠller alltsŒ Šven en fšrŠlder som har vŒrdnaden om barnet enligt FB. SocialnŠmnden švertar
vŒrdnadshavarens rŠtt att bestŠmma om barnets personliga fšrhŒllanden i den utstrŠckning
det behšvs fšr att vŒrden skall kunna genomfšras, 11 ¤. VŒrdnadshavaren fŒr t ex inte lov
att flytta barnet frŒn den som vŒrdar det utan att ha fŒtt socialnŠmndens medgivande
dŠrtill.40 Uttrycket ÓskiljerÓ i lagtexten har samma betydelse som i 7:4 fšrsta stycket.
Straffbart Šr alltsŒ bŒde att bortfšra barnet och att undanhŒlla det,41 t ex genom att gšmma
ett barn som sjŠlv avvikit frŒn ett fosterhem eller att efter umgŠnge med barnet vŠgra att
ŒterlŠmna det till den enligt LVU utsedde vŒrdaren.
I de fall fšrŠldrarna pŒ egen hand har upplŒtit vŒrden av barnet till en annan person utan
hjŠlp av LVU, Šr 7:4 andra stycket inte tillŠmpligt.
€ven 7:4 andra stycket Šr subsidiŠrt till frihetsbrotten i 4 kap, men Šven till brottet
frŠmjande av flykt i 17:12. I denna paragraf kan den dšmas till ansvar som hjŠlper den som
Šr intagen pŒ kriminalvŒrdsanstalt, Šr hŠktad, anhŒllen eller annars med laga rŠtt beršvad
friheten att komma lšs eller, efter det att han avvikit, frŠmjar hans flykt genom att dšlja
honom eller genom annan sŒdan ŒtgŠrd. BestŠmmelsen Šr tillŠmplig i alla fall dŠr nŒgon med
laga rŠtt Šr frihetsberšvad och fšrutsŠtter alltsŒ inte att frihetsberšvandet beror pŒ att
personen har begŒtt en brottslig handling.
Fšr att nŒgon som bortfšr eller undanhŒller ett barn som omhŠndertagits enligt LVU
skall kunna dšmas fšr frŠmjande av flykt, krŠvs att vŒrden i det aktuella fallet Šr att
karaktŠrisera som frihetsberšvande. Socialutskottet
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omhŠndertagits enligt 2 ¤ LVU, d v s pŒ grund av undermŒliga hemfšrhŒllanden, inte kan
anses vara beršvad friheten.42 Detta skulle motsatsvis kunna innebŠra att den som istŠllet
omhŠndertagits pŒ grund av sitt eget beteende enligt 3 ¤ LVU kan ses som frihetsberšvad,
och att 17:12 dŒ kan tillŠmpas. Departementschefen uttalade vid Šndringen av 17:12 1981
att fritagning av den som Šr omhŠndertagen enligt 12 ¤ LVU (som hŠnvisar till 3 ¤) pŒ ett
hem fšr sŠrskild tillsyn, Šr att se som ett fall av frŠmjande av flykt.43 Den unge kan
emellertid omhŠndertas enligt 3 ¤ utan att placeras pŒ ett hem fšr sŠrskild tillsyn enligt
12 ¤. Om den omhŠndertagne i detta fall anses frihetsberšvad eller inte synes oklart.
I 17:12 tredje stycket finns en bestŠmmelse som innebŠr att ansvar inte ska Œdšmas om
gŠrningen Šr att anse som ringa med hŠnsyn till frihetsberšvandets art och syfte,
gŠrningsmannens tillvŠgagŒngssŠtt och hans fšrhŒllande till den vars flykt han har frŠmjat.
Detta stycke tillkom 1981 pŒ fšrslag av socialutskottet som fick medhŒll av
justitieutskottet.44 Socialutskottet anfšrde att frihetsberšvanden enligt de sociala
vŒrdlagarna (t ex LVU) i princip Šr betingade av den omhŠndertagnes eget vŒrdbehov och
sker i dennes intresse. Vidare ansŒg utskottet att det finns situationer dŠr vŒrdintresset inte
pŒkallar Œtal eller dŠr ett Œtal t o m kan ha mycket negativa effekter fšr det fortsatta
behandlingsarbetet. Det sades dessutom att utgŒngspunkten pŒ det sociala omrŒdet bšr vara
den motsatta till vad som gŠller inom kriminalvŒrden, och att Œtal inte bšr komma i frŒga
annat Šn i kvalificerade fall dŠr inte vŒrdsynpunkterna talar emot det.45 Socialutskottet
fšreslog pŒ denna grund regeln om ansvarsfrihet i ringa fall. Justitieutskottet ansŒg det
ocksŒ lŠmpligt att infšra bestŠmmelsen. I dess betŠnkande sades att syftet skall vara att i
vissa fall undvika straffrŠttsliga ingripanden vid frŠmjande av flykt av dem som beršvats
friheten genom de sociala vŒrdlagarna, och att regeln endast skall bli tillŠmplig pŒ de
frihetsberšvanden som socialutskottet Œsyftat.46 VŒrdsynpunkterna skall dŠrfšr beaktas.
Socialutskottet ansŒg ocksŒ att Œtal i synnerhet inte bšr bli aktuellt i dessa fall nŠr det Šr
nŒgon av den omhŠndertagnes nŠrmaste som har begŒtt gŠrningen.47 Justitieutskottet
menade Œ sin sida att det fšr ansvarsfrihet bšr krŠvas att gŠrningsmannen stŒr i ett sŒdant
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fšrhŒllande till den som har beršvats friheten att hans handlande framstŒr som mindre
klandervŠrt, vilket t ex kan vara fallet dŒ de har en nŠra familjerelation.48 Justitieutskottet
ansŒg Šven att gŠrningsmannens tillvŠgagŒngssŠtt skall ha betydelse vid bedšmningen. Om
denne t ex visat fšrslagenhet eller hŠnsynslšshet, sŒ minskar utrymmet fšr straffrihet.49
Straffrihetsregeln gavs sŒlunda efter justitieutskottets betŠnkande en nŒgot mer restriktiv
utformning Šn vad socialutskottet fšrordat.
Enligt ovan finns det alltsŒ en mšjlighet fšr gŠrningsmannen att undgŒ straff enligt 17:12
tredje stycket. I Brottsbalkskommentaren sŠgs emellertid att om ansvar fšr frŠmjande av
flykt undgŒs pŒ grund av att gŠrningen anses som ringa, kan gŠrningsmannen istŠllet Œtalas
fšr egenmŠktighet med barn.50 Om gŠrningsmannen i detta fall Œtalas enligt 7:4, borde dock
syftet med regeln om ringa fall i 17:12 sŒsom det beskrivits av socialutskottet ovan
omintetgšras. HŠr finns dock en mšjlighet att underlŒta Œtal fšr brott mot 7:4. •klagare fŒr
nŠmligen enligt 7:6 endast vŠcka Œtal om detta Šr pŒkallat ur allmŠn synpunkt (se vidare
avsnitt 8). Vid infšrandet av andra stycket i 7:4 inhŠmtades yttrande av lagrŒdet.51 LagrŒdet
tog upp regeln om straffrihet vid ringa fall i 17:12 dŒ barnet Šr frihetsberšvat, samt likheten
mellan frŠmjande av flykt i dessa fall samt egenmŠktighet med barn enligt det fšreslagna nya
stycket i 7:4 dŒ vŒrden av barnet inte kan karaktŠriseras som frihetsberšvande. LagrŒdet
ansŒg inte att det finns anledning att gšra skillnad mellan dessa tvŒ lagrum i detta hŠnseende,
utan fšrordade en liknande straffrihetsregel vid ringa fall i 7:4 andra stycket. I yttrandet
pŒpekades att samma resultat i och fšr sig kan uppnŒs med hjŠlp av den speciella
Œtalsregeln i 7:6, men att den senare till skillnad frŒn en ansvarsfrihetsregel i ringa fall inte
utgšr en garanti fšr en sŒdan tillŠmpning. Detta fšrslag vann dock inte bifall i den fortsatta
behandlingen av lagfšrslaget. Departementschefen ansŒg tvŠrtom att likheten mellan brottet
i 7:4 andra stycket och frŠmjande av flykt inte Šr sŒ stor att det finns anledning att infšra en
dylik ansvarsfrihetsregel.52 NŒgon nŠrmare motivering till detta stŠllningstagande gavs
dŠremot inte.
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Vid infšrandet av andra stycket i 7:4 sades i propositionen att det Šr naturligt att
Œklagaren samrŒder med socialnŠmnden nŠr han skall besluta om Œtal.53 DŠr sades Šven att
Œtal t ex kan underlŒtas dŒ barnet vŒrdas av nŒgon enligt LVU pŒ grund av sitt eget beteende
och en fšrŠlder tar barnet dŠrifrŒn. Om barnet istŠllet har omhŠndertagits pŒ grund av dess
hemfšrhŒllanden, bšr en fšrŠlder som Œtertar barnet dŠremot Œtalas.

6 Grovt brott - 7 kap 4 ¤ tredje stycket BrB

Fram till 1983 fanns det bara en svŒrighetsgrad av brottet egenmŠktighet med barn. Detta Œr
infšrdes en sŠrskild straffskala fšr grovt brott. Den Œterfinns i 7:4 tredje stycket och var
inledningsvis fŠngelse i upp till tvŒ Œr, men hšjdes 1993 till fŠngelse i hšgst fyra Œr. Det Šr
mšjligt att dšmas fšr grovt brott avseende sŒvŠl fšrsta som andra stycket i paragrafen.
I lagtexten lŠmnas inga anvisningar om vilka omstŠndigheter som skall medfšra att
brottet bedšms som grovt. Enligt propositionen var det de fall dŠr en fšrŠlder fšr barnet
utomlands som motiverade tillkomsten av den strŠngare straffskalan.54 I vissa fall kan
handlingen utgšra olaga frihetsberšvande och kan dŒ bestraffas med fŠngelse i upp till tio Œr
(se avsnitt 3), men i de fall dŒ detta ej Šr mšjligt, ansŒgs den dŒvarande enda straffskalan
med fŠngelse i hšgst sex mŒnader inte vara tillrŠcklig. I propositionen sades att det Šr Ógivet
att det kan bli en chockartad upplevelse fšr barnet att hastigt ryckas upp frŒn sin invanda
miljš och tvingas att leva i ett frŠmmande land utan att veta om det nŒgonsin kommer att fŒ
trŠffa sin andra fšrŠlderÓ.55 Dylika fall samt andra liknande gŠrningar som kan anses som
grova motiverade en hšgre straffskala, vilket sŒlunda infšrdes. Den citerade passusen
Œterfinns senare pŒ flera stŠllen bl a i domar, och sŒdana fall bedšms ofta som grovt brott.
Vid straffskŠrpningen 1993 sades likasŒ att det frŠmst Šr de fall dŠr ett barn har fšrts
utomlands som avses med den hšgre straffskalan, samt att det Šr naturligt att dylika fall
bedšms allvarligt.56 Straffet fšr grovt brott hšjdes vid detta tillfŠlle till fŠngelse i max fyra
Œr. I propositionen angavs att det blivit allt vanligare att domstolarna anvŠnde den švre
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halvan av straffskalan, samt att maximistraffet tvŒ Œr dšmts ut vid flera tillfŠllen.57 Av
dessa anledningar var det motiverat att anta att maximistraffet var fšr lŒgt. I propositionen
fšrordades dŠrfšr att det var nšdvŠndigt att hšja maximistraffet sŒ att Šven de riktigt
allvarliga brotten rymdes inom straffskalan. Samtidigt som denna straffskŠrpning skedde,
hšjdes Šven minimistraffet fšr grovt brott till fŠngelse i sex mŒnader och maximistraffet fšr
normalgraden av brottet till fŠngelse i ett Œr. De senare Šndringarna motiverades med att man
ville uppnŒ balans mellan straffskalorna fšr de tvŒ graderna av brottet, men att detta inte
var uttryck fšr en Šndrad instŠllning till straffvŠrdet vid lindrigare fall.58
Vid bedšmningen om brottet Šr grovt skall enligt fšrarbetena Šven stor hŠnsyn tas till
hur barnet har pŒverkats av bortfšrandet eller kvarhŒllandet. Av sŠrskild betydelse Šr vilka
relationer barnet har till sin vŒrdnadshavare eller vŒrdare samt gŠrningsmannen. €ven den
senares lŠmplighet att ta hand om barnet samt hur denne gŒtt till vŠga nŠr egenmŠktigheten
tog sin bšrjan har betydelse, liksom andra omstŠndigheter.59 En bedšmning skall alltsŒ gšras
med hŠnsyn till omstŠndigheterna i det enskilda fallet.
De HD-fall dŠr gŠrningsmannen dšmts fšr grovt brott har gŠllt bortfšrande av barn till
utlandet. Som motivering i domarna anvŠnds, mer eller mindre ordagrant, det ovan citerade
uttalandet i propositionen.60 Nedan fšljer korta referat av dessa rŠttsfall, samt ett fall dŠr
HD inte ansŒg brottet vara grovt. Jag har dŠrutšver funnit tvŒ hovrŠttsfall dŠr bortfšrande
av barn till utlandet bedšmdes som grovt brott. Dessa redovisas ocksŒ, liksom ett fall dŠr
hovrŠtten inte bedšmde brottet som grovt.

NJA 1992 sid 566 och NJA 1993 sid 277
En utlŠndsk man har bortfšrt sin dotter frŒn Sverige till okŠnd vistelseort, troligtvis i
utlandet. Han dšms fšr detta tre gŒnger, dŒ han inte medverkar till att barnet Œterfšrs till
modern. Brottet befinns i samtliga fall vara grovt. I mŒlet frŒn 1992 ger inte tingsrŠtten och
hovrŠtten nŒgon sŠrskild motivering till detta, utan hŠnvisar till de skŠl Œklagaren anfšrt.
Denne anser brottet vara grovt, eftersom flickan under lŒng tid tvingats att mot moderns
vilja vistas i frŠmmande miljš och hos okŠnda mŠnniskor. Det enda HD sŠger Šr att brottet
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sŒsom hovrŠtten funnit Šr grovt. I nŠsta mŒl 1993 anger Œklagaren samma skŠl som ovan,
vilka tingsrŠtt och hovrŠtt hŠnvisar till. HD konstaterar utan motivering att brottet Šr att
anse som grovt.

NJA 1993 sid 128
Modern till en pojke har vŠgrat efterkomma domstols avgšrande om vŒrdnadens
šverflyttande frŒn henne till fadern. Hon motiverar detta med att hon tror att fadern har
fšrgripit sig pŒ pojken sexuellt och att det finns risk fšr att detta skall hŠnda igen. I det
tidigare vŒrdnadsmŒlet fann rŠtten dock anklagelsen om incest vara ogrundad. HD dšmer
modern fšr egenmŠktighet med barn. RŠtten sŠger i domen att genom kvinnans handlande
har all kontakt mellan fadern och sonen omšjliggjorts. Brottet mŒste dŠrfšr anses som
allvarligt. Med hŠnsyn bl a till att hennes handlande berott pŒ vad hon ansŒg vara sonens
bŠsta, bedšms brottet emellertid inte som grovt.

NJA 1995 sid 269
En man har skilt den dŒ Šnnu ej ettŒrige sonen frŒn modern och fšrt honom till sitt hemland
Tunisien. Han har lŠmnat sonen dŠr och sjŠlv rest tillbaka till Sverige. Senare har pojken
flyttats till en slŠkting i …sterrike, och har inte efter bortfšrandet fŒtt trŠffa vare sig sin far
eller sin mor. Brottet bedšms som grovt av tingsrŠtten och hovrŠtten dŒ pojken har ryckts
upp frŒn sin invanda miljš och fšrts till frŠmmande land, dŠr han tvingats leva avskuren frŒn
sina kontakter med det gamla hemmet. Barnet har dessutom flyttats ytterligare en gŒng, frŒn
Tunisien till …sterrike. Pojken har nu pŒ obestŠmd tid avskurits frŒn kontakt med bŒda sina
fšrŠldrar. (I HD pršvas inte ansvarsfrŒgan, utan endast frŒgan om skadestŒnd till barnets
mor. Se om detta avsnitt 10.)

RH 1987:86
En man fšrde egenmŠktigt bort sina tvŒ barn (tre respektive Œtta Œr gamla) till Tunisien, dŠr
de vid rŠttegŒngen fortfarande vistades utan kontakt med sin mor i Sverige. Mannen sjŠlv
avtjŠnade ett fŠngelsestraff i Sverige fšr vŒldtŠkt, och planerade att hŠmta barnen nŠr han
frigavs. Han hŠvdade att han hade haft beaktansvŠrda skŠl fšr sitt agerande, men tingsrŠtten
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och hovrŠtten ansŒg inte att sŒ var fallet (se avsnitt 4.3). IstŠllet ansŒg tingsrŠtten det
uppenbart att brottet var att bedšma som grovt. Detta motiverades med att bŒda barnen var
fšdda och uppvuxna i Sverige och att de genom bortfšrandet skildes frŒn bŒda fšrŠldrarna
och nu vistades i ett land med annat sprŒk och kultur. TingsrŠtten ansŒg det dessutom
synnerligen fšrsvŒrande att mannen inte hade visat nŒgot intresse av att Œterfšra barnen till
Sverige. HovrŠtten tillade att barnen mŒste ta allvarlig skada av att ryckas upp frŒn sin
invanda miljš och fšras till ett frŠmmande land dŠr de tvingas leva avskurna frŒn kontakter
med sitt gamla hem och utan att veta om de nŒgonsin fŒr trŠffa sin mor igen. DŠrefter sade
hovrŠtten att det sŒsom tingsrŠtten antecknat med hŠnsyn till omstŠndigheterna i mŒlet var
uppenbart att brottet mŒste bedšmas som grovt.

RH 1990:152
TvŒ barn skildes obehšrigen frŒn modern, som ensam hade vŒrdnaden om dem, av sin far
som fšrde dem till USA. Han planerade dŠr ett varaktigt boende fšr dem, bl a genom att
ordna med skolgŒng. Modern reste senare sjŠlv till USA och hŠmtade tillbaka barnen till
Sverige. HovrŠtten dšmde mannen fšr egenmŠktighet med barn, grovt brott. Det senare
motiverades med att barnen fšrts till ett annat land i avsikt att stanna dŠr undanhŒllna frŒn
deras vŒrdnadshavare.

RH 1993:52
En iransk kvinna bosatte sig i Sverige med sina tvŒ barn. Hennes make avsŒg att ansluta sig
till familjen nŠr han avslutat sina affŠrer i hemlandet. Drygt ett Œr senare ansškte kvinnan
om skilsmŠssa i sŒvŠl Iran som i Sverige. NŒgra mŒnader dŠrefter anlŠnde maken till Sverige,
enligt egen uppgift fšr att bosŠtta sig hŠr med sin familj. Fem dagar efter ankomsten fšrde
han bort barnen frŒn deras och hustruns hem; fšrst till Nykšping, dŠrefter till Hamburg och
slutligen till Iran. Fadern hŠvdade att han tagit sig in i lŠgenheten och hŠmtat barnen (som dŒ
var ensamma hemma) eftersom han var orolig fšr dem. NŒgra dagar senare tog han dem med
pŒ en affŠrsresa till Hamburg. VŠl dŠr fick han veta att hans hustru polisanmŠlt honom fšr
bortfšrandet och att han riskerade fŠngelsestraff i Sverige. Han begav sig dŠrfšr tillbaka hem
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till Iran med barnen. Han har bett barnens mor att resa till sŒvŠl Hamburg som Iran fšr att
hŠmta barnen, men hon har enligt egen uppgift inte vŒgat.
FšrŠldrarna hade enligt svensk rŠtt gemensam vŒrdnad om barnen vid tiden fšr
bortfšrandet. TingsrŠtten fann mannen skyldig till egenmŠktighet med barn. RŠtten fann det
emellertid inte tillfredsstŠllande styrkt att mannen, nŠr han reste till Hamburg, avsŒg att fšra
barnen till Iran och dŠrmed pŒ ett definitivt sŠtt skilja modern frŒn vŒrdnaden om dem.
Dessutom bad han flera gŒnger modern att komma och hŠmta barnen, dŒ han sjŠlv inte
kunde fšra dem tillbaka till Sverige utan att riskera fŠngelse. Brottet bedšmdes av dessa
anledningar inte som grovt. HovrŠtten gjorde samma bedšmning.

I de tvŒ fallen NJA 1992 sid 566 och NJA 1993 sid 277 motiverade inte HD varfšr brotten
bedšmdes som grova. Underinstanserna hŠnvisade till de skŠl som Œklagaren anfšrde, av
vilka ett var att dottern vistades utomlands mot moderns vilja. Om Šven HD stšdde sig pŒ
dessa skŠl framgŒr inte. Att barnet bortfšrts eller undanhŒllits mot den andra partens vilja Šr
dock en fšrutsŠttning fšr att Œtal alls skall bli aktuellt. I annat fall kan man knappast tala om
ett obehšrigt skiljande, ett egenmŠktigt bortfšrande eller ett obehšrigt bemŠktigande. Att
bortfšrandet eller undanhŒllandet skett mot den andra partens vilja skall dŠrfšr inte
framhŒllas som en anledning att dšma gŠrningsmannen fšr grovt brott. De švriga skŠl som
Œklagaren framfšrde, nŠmligen att flickan under lŒng tid tvingats vistas hos frŠmmande
mŠnniskor i ett annat land, Šr dŠremot sŒdana skŠl som oftast medfšr att brottet bedšms
som grovt.
I RH 1993:52 sade tingsrŠtten att det inte var tillfredsstŠllande styrkt att mannen avsŒg
att fšra barnen till Iran dŒ han reste med dem till Hamburg, vilket tyder pŒ att domstolen
inte ansŒg att Œklagaren hade lyckats bevisa detta. Om rŠtten hade funnit att mannens avsikt
varit att fšra barnen till Iran, Šr det sannolikt att brottet skulle ha befunnits vara grovt.
SkŠlen till detta Šr att barnen fšrdes till ett frŠmmande land dŠr de tvingades att vistas under
avsevŠrd tid skilda frŒn sin mor.

7 Fšrsšk till grov egenmŠktighet med barn
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I 7:5 finns en regel som sŠger att fšr fšrsšk till grov egenmŠktighet med barn dšms till
ansvar enligt 23 kap. Denna regel infšrdes 1993. Motiveringen till bestŠmmelsen Šr
kortfattad. Det pŒpekades i propositionen att med grovt brott avses framfšr allt fall dŒ
barnet har fšrts utomlands fšr att kvarhŒllas dŠr en lŠngre tid.61 Vidare sades att det kan
fšrekomma fall dŠr brottet av nŒgon anledning inte fullbordas, men dŠr agerandet trots detta
framstŒr som mycket straffvŠrt. Tidigare kunde gŠrningsmannen inte straffas i dessa fall,
men genom propositionen infšrdes denna mšjlighet. Fšrsšksansvaret begrŠnsades
emellertid till endast de grova fallen av brottet. Detta innebŠr att fšrsšk till egenmŠktighet
med barn som inte Šr grovt ej Šr straffbart.
I 23:1 finns en bestŠmmelse om vad som Šr att bedšma som ett straffbart fšrsšk. HŠr
sŠgs att den kan dšmas som pŒbšrjat ett brott utan att detta fullbordats, om fara fšrelegat
att handlingen skulle leda till brottets fullbordan eller sŒdan fara varit utesluten endast pŒ
grund av tillfŠlliga omstŠndigheter. NŠr det gŠller egenmŠktighet med barn nŠmns som
exempel i propositionen att brottet inte fullbordas genom att resan avbryts genom en
utomstŒende persons fšrsorg. GŠrningsmannen kan dŒ dšmas fšr fšrsšk om det funnits en
risk att han skulle ha lyckats med sin plan att fšra bort barnet om den andra personen inte
ingripit.
Maximistraffet fšr fšrsšk Šr i enlighet med 23:1 detsamma som gŠller fšr det fullbordade
brottet, vilket i detta fall innebŠr fŠngelse i hšgst fyra Œr.

8 SŠrskild Œtalsregel

I 7:6 finns en sŠrskild regel som innebŠr att egenmŠktighet med barn inte fŒr Œtalas av
Œklagare om inte Œtal Šr pŒkallat ur allmŠn synpunkt. LagrŒdet uttalade 1958 att det Šr frŒga
om šmtŒliga fall och att ŒtalsfrŒgan mŒste handhas med synnerlig fšrsiktighet, och fšrordade
dŠrfšr den sŠrskilda regeln om Œtalspršvning.62 StraffrŠttskommittŽn uttalade i fšrslaget till
brottsbalk att omstŠndigheterna vid brottet ibland kan vara sŒdana att ett allmŠnt Œtal skulle
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innebŠra ett opŒkallat ingripande i privata fšrhŒllanden. I andra fall kan en angivelse till Œtal
istŠllet vara tillkommen i trakasseringssyfte.63
I samband med att andra stycket i 7:4 infšrdes, d v s dŒ bortfšrande av ett barn som
vŒrdas enligt LVU blev straffbart, sades i propositionen att vŒrdsynpunkter i dessa fall kan
gšra sig gŠllande vid Œtalspršvningen.64 Det ansŒgs dŠrfšr naturligt att Œklagaren skall
samrŒda med socialnŠmnden innan beslut om Œtal fattas. I propositionen angavs Šven att
skŠl att underlŒta Œtal frŠmst finns i de fall barnet omhŠndertagits pŒ grund av sitt eget
beteende och vŒrdnadshavaren dŠrefter skilt barnet frŒn den enligt LVU utsedde vŒrdaren.
Om barnet istŠllet omhŠndertagits pŒ grund av undermŒliga hemfšrhŒllanden och den frŒn
vilken barnet har tagits tar tillbaka barnet, bšr utgŒngspunkten vara att Œtal skall ske.
I propositionen sades Šven att det ligger i sakens natur att Œtal inte bšr underlŒtas om
brottet Šr att bedšma som grovt.65 DŠremot nŠmns vare sig i lagtext eller fšrarbeten om 7:6
Šr tillŠmplig pŒ fšrsšk till grov egenmŠktighet med barn, vilket Šr straffbart enligt 7:5.66

9 Nšd som ansvarsfrihetsgrund - NJA 1993 sid 128
24 kap 4 ¤ BrB67 stadgar att en gŠrning som nŒgon begŒr i nšd endast utgšr brott om den
med hŠnsyn till farans beskaffenhet, den skada som Œsamkas annan och omstŠndigheterna i
švrigt Šr ofšrsvarlig. Nšd uppges i paragrafen fšreligga nŠr fara hotar liv, hŠlsa, egendom
eller nŒgot annat viktigt av rŠttsordningen skyddat intresse. Enligt allmŠnna straffrŠttsliga
grundsatser gŒr Šven den fri frŒn ansvar som tror att fšrhŒllandena Šr sŒdana att om han
uppfattat situationen rŠtt, nšdbestŠmmelsen skulle ha varit tillŠmplig (putativ nšd).
I fallet NJA 1993 sid 128 pršvades om en kvinna skulle gŒ fri frŒn ansvar pŒ grund av att
hon handlat i nšd. En man hade interimistiskt tillerkŠnts vŒrdnaden om sonen, vilket senare
faststŠlldes genom dom. Modern till barnet vŠgrade dock att lŠmna šver sonen, och skilde
dŠrmed obehšrigen barnet frŒn vŒrdnadshavaren. Modern hade under lŒng tid vistats pŒ
63
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67
Paragrafen Šndrades 1994 och hade alltsŒ en nŒgot annan lydelse vid tiden fšr HD:s dom. DŒ ingen
Šndring i sak avsetts (se Brottsbalkskommentaren sid 601), har jag valt att beskriva paragrafen som den lyder
idag.
64

34

okŠnda platser, fšrmodligen i stockholmstrakten. Hon Œtalades fšr egenmŠktighet med barn,
men gjorde gŠllande straffrihet till fšljd av nšd. Hon var švertygad om att fadern hade
utnyttjat pojken sexuellt, och att det fanns risk fšr att detta skulle upprepas om pojken
šverlŠmnades till sin far. Hennes misstankar berodde pŒ fšrŠndringar i pojkens beteende
samt saker som han sagt som pekade pŒ att han utnyttjats av sin far. De undersškningar
som barnet genomgŒtt bevisade dock inte att han utsatts fšr incest. VŒrdnaden om pojken
hade ocksŒ, efter det att incestmisstankarna uppkommit, av domstol anfšrtrotts fadern.
TingsrŠtten och hovrŠtten ansŒg att moderns handlande i och fšr sig utgjorde
egenmŠktighet med barn, men godtog invŠndningen om nšd och frikŠnde henne. De ansŒg att
Šven om det ej funnits belŠgg fšr att pojken utsatts fšr incest, var hon sjŠlv helt švertygad
om detta samt om att hon avvŠrjt fara fšr sonen att utsŠttas fšr ytterligare švergrepp.
SŒsom modern uppfattade situationen hade hon alltsŒ handlat i nšd och med hennes
utgŒngspunkt ansŒgs inte handlandet ofšrsvarligt.
Majoriteten i HD intog emellertid en annan stŒndpunkt. RŠtten faststŠllde fšrst i likhet
med underinstanserna att hennes agerande utgjorde egenmŠktighet med barn. DŠrefter
diskuterades moderns invŠndning om att hon handlat i nšd. HD konstaterade att det av
utredningen ej framkommit nŒgot som helst stšd fšr att pojken utsatts fšr incest. Det
kunde dock ej betvivlas att modern var švertygad om att sŒdana švergrepp hade Šgt rum
och att det fanns risk fšr fortsatta švergrepp om barnet šverlŠmnades till sin far.
HD sade i domen att nšdbestŠmmelsen i och fšr sig kan tillŠmpas i situationer dŠr barn
riskerar att utsŠttas fšr sexuella švergrepp av den som har hand om barnet. I detta fall hade
dock fadern tillerkŠnts vŒrdnaden. HD pŒpekade att domstolens pršvning i vŒrdnadstvister
sker efter vad som Šr bŠst fšr barnet. Vid denna bedšmning skall Šven risken fšr att barnet
utsŠtts fšr švergrepp frŒn nŒgondera partens sida beaktas, nŠr misstanke om detta finns.
Parter och andra skall rŠtta sig efter domstolens bedšmning. Det kan inte godtas att nŒgon
dŠrefter gšr en egen riskbedšmning och i Œberopande av nšd handlar i strid med domstolens
avgšrande, menade HD. Undantag frŒn denna princip kan dock gšras i vissa fall, frŠmst om
nya uppgifter framkommit som ej fanns med vid bedšmningen i vŒrdnadsmŒlet. I detta fall
hade fadern erhŒllit vŒrdnaden om pojken. HD menade att domstolen dŒ Šven hade bedšmt
risken fšr sexuella švergrepp frŒn faderns sida. Utrymmet

fšr tillŠmpning av
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nšdbestŠmmelsen pŒ grund av den handlandes, d v s moderns, egen riskbedšmning var
dŠrfšr mycket litet. Modern kunde inte heller fšrevisa nŒgra andra omstŠndigheter Šn de
som tidigare varit fšremŒl fšr domstols pršvning. HD ansŒg att det inte hade fšrelegat
nŒgon nšdsituation. Den omstŠndigheten att modern ŠndŒ trodde att hon handlade i nšd,
kunde av dessa anledningar inte befria henne frŒn ansvar. HD dšmde dŠrmed modern fšr
egenmŠktighet med barn.
TvŒ ledamšter var skiljaktiga. De ansŒg att myndigheters bedšmning inte kan sŠtta
fšrŠldrars nšdrŠtt ur spel dŒ det gŠller skydd fšr liv och hŠlsa. De menade att Šven om
pŒstŒendet om incest framstod som ogrundat och lŠmnades utan avseende vid
vŒrdnadstvisten, var fšrhŒllandena ej sŒdana att samma bedšmning kunde gšras vid den
straffrŠttsliga pršvningen. Modern ansŒg uppenbarligen att bestŠmmelsen om straffrihet vid
nšd var tillŠmplig. Med hŠnsyn hŠrtill ansŒg minoriteten inte att hennes ŒtgŠrd kunde
bedšmas som ofšrsvarlig, och de ville dŠrfšr faststŠlla hovrŠttens domslut.
I det redovisade fallet frikŠndes inte gŠrningsmannen. Det visar ŠndŒ att det under vissa
omstŠndigheter finns en nšdrŠtt i situationer dŠr handlandet i och fšr sig Šr att bedšma som
egenmŠktighet med barn. I detta fall gŠllde det sexuella švergrepp, men nšdrŠtten torde
finnas Šven i andra fall dŠr det fšreligger fara fšr barnets liv eller hŠlsa. I 1962 Œrs
proposition sŠger lagrŒdet att en viss nšdrŠtt till barnets bŠsta bšr erkŠnnas.68 Uttalandet
gšrs i samband med att lagrŒdet fšrordar att den vŒrdnadshavare som sjŠlv tar sig rŠtt genom
att hŠmta barnet utan att anlita laga former, skall kunna bestraffas. NšdrŠtten torde dock
gŠlla samtliga fall som behandlas i 7:4.
€ven s k putativ nšd kan leda till ansvarsfrihet. Detta betyder att om gŠrningsmannen
tror att han befinner sig i en nšdsituation, kan ansvar fšr uppsŒtligt brott inte ŒlŠggas
honom sŒvida hans agerande skulle ha omfattats av nšdbestŠmmelsen om hans uppfattning
om situationen varit riktig.69 Mot denna bakgrund kan det hŠvdas att kvinnan i rŠttsfallet
skulle ha frikŠnts, eftersom HD inte betvivlade att hon faktiskt trodde att sonen blivit
sexuellt utnyttjad och att det dŠrmed fšrelŒg en nšdsituation. Majoriteten i HD menade
emellertid att det tidigare domstolsavgšrandet angŒende vŒrdnaden innebar att kvinnan inte
hade rŠtt att gšra nŒgon sŒdan egen riskbedšmning. Jag Šr tveksam till om detta utslag var
68
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riktigt. Noteras kan att domstolen inte heller var enig - tvŒ ledamšter ansŒg att kvinnan
skulle gŒ fri eftersom hon trodde att nšdbestŠmmelsen var tillŠmplig.

10 Mšjligheten till skadestŒnd - NJA 1995 sid 269

En man fŠlldes fšr grov egenmŠktighet med barn dŒ han skilde sonen frŒn modern, som
ensam hade vŒrdnaden, och fšrde barnet till sitt hemland Tunisien. Modern yrkade
skadestŒnd fšr psykiskt lidande med 50 000 kr. I HD pršvades endast skadestŒndsfrŒgan.
TingsrŠtten och hovrŠtten sade att det skyddsintresse som ligger bakom kriminaliseringen
av egenmŠktighet med barn frŠmst Šr att hŠnfšra till barnet sjŠlvt. Brottet kan dock anses
riktat Šven mot vŒrdnadshavaren sŒ att denne, beroende pŒ omstŠndigheterna, kan erhŒlla
skadestŒnd. HD noterade att det sedan en tid tillbaka uppenbart fšrelŒg svŒra motsŠttningar
mellan mannen och kvinnan. I den dom dŠr han befanns skyldig till egenmŠktighet med barn,
dšmdes han Šven fšr att ha misshandlat kvinnan vid flera tillfŠllen. Bortfšrandet av barnet
innebar att moderns kontakter med sin son avbršts fšr en hšgst oviss framtid. HD menade
att Šven om brottet som sŒdant inte kunde anses begŒnget mot modern, mŒste mannens
handlande under dessa fšrhŒllanden i betydande grad anses riktat mot henne. Den
personskada i form av psykiska problem som hon drabbats av ansŒgs vara en pŒrŠknelig
och nŠrliggande fšljd av mannens handlande. Kvinnan var dŠrfšr berŠttigad till ersŠttning fšr
skadan. Storleken pŒ skadestŒndet bestŠmdes till 25 000 kr.
SkadestŒndet i fallet avser personskada. Skyldigheten att ersŠtta sŒdan skada regleras i
2:1 skadestŒndslagen (SkL). HŠr stadgas att var och en som uppsŒtligen eller av vŒrdslšshet
vŒllar person- eller sakskada skall ersŠtta skadan, om inget annat fšljer av lagen. Storleken
pŒ ersŠttningen bestŠms enligt 5:1 SkL. Brottet egenmŠktighet med barn innebŠr en
krŠnkning av vŒrdnadsrŠtten. Detta har dock i praxis inte ansetts berŠttiga vŒrdnadshavaren
till ersŠttning fšr sŒdant lidande som avses i 1:3 SkL.70
I ovannŠmnda rŠttsfall var det alltsŒ vŒrdnadshavaren som erhšll skadestŒnd. Inte i nŒgot
av de fall som jag har haft tillgŒng till har nŒgot skadestŒndsyrkande gjorts till fšrmŒn fšr
barnet,
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Brottsoffermyndigheten71 refereras ett mŒl dŠr en pojke av sin far hšlls skild frŒn sin mor i
elva mŒnader. I hovrŠtten tillerkŠndes pojken ett skadestŒnd pŒ bl a 15 000 kr fšr
krŠnkning. I detta fall fann Brottsoffermyndigheten att brottsskadeersŠttning fšr krŠnkning
skulle utgŒ till barnet. EgenmŠktighet med barn Šr principiellt en krŠnkning av
vŒrdnadsrŠtten och inte av nŒgon person. Myndigheten ansŒg dock att ett handlande som Šr
att bedšma som egenmŠktighet med barn kan innefatta sŒdana moment att handlandet Šven
innebŠr en krŠnkning av barnets integritet. Myndigheten menade att brottet i detta fall
riktats mot barnets frihet och frid samt inneburit en allvarlig krŠnkning av barnets
personliga integritet.
Brottsoffermyndighetens beslut har givetvis inte samma tyngd som domstolarnas
avgšranden, men visar pŒ ett sŠtt att resonera kring frŒgan. I anslutning till nŠmnda referat
gavs Šven en kommentar i Šmnet av justitierŒd Edvard Nilsson. Han utgick ifrŒn att brottet
egenmŠktighet med barn har till syfte att skydda vŒrdnadsrŠtten som sŒdan, och inte
enskilda personer. Det finns dŠrmed ingen mŒlsŠgande. JustitierŒdet pŒpekade att 7:4
endast avser fall dŒ barnet fšrs bort utan att orsakas fysisk eller psykisk skada. Ytterligare
en fšrutsŠttning Šr att det inte sker mot barnets vilja eller att barnet Šr sŒ litet att det saknar
egen vilja. I andra fall gšr sig gŠrningsmannen skyldig till ett frihetsbrott, vilket kan ge
barnet rŠtt till skadestŒnd. Nilsson diskuterade dŠrefter hur skadestŒndsfrŒgan skall
bedšmas om gŠrningsmannen endast Œtalas fšr egenmŠktighet med barn, trots att handlingen
uppfyller rekvisiten fšr ett frihetsbrott. Hans slutsats var att om gŠrningsbeskrivningen
tŠcker frihetsbrottet, skall det vara mšjligt fšr barnet att erhŒlla skadestŒnd fšr krŠnkning.
Mot denna Œsikt kan stŠllas ett SOU-uttalande dŠr det sades att barnet kan ha rŠtt till
ersŠttning fšr krŠnkning enligt 1:3 SkL om gŠrningsmannen Œtalas fšr ett frihetsbrott, men
inte om Œtalet gŠller egenmŠktighet med barn. Detta motiverades med att brottet inte anses
begŒnget mot barnet och dŠrmed inte kan utgšra en krŠnkning av barnets personliga
integritet.72
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11 MedhjŠlp till egenmŠktighet med barn

I 23:4 BrB finns en bestŠmmelse som sŠger att utšver den som utfšrt gŠrningen, kan Šven
den dšmas som frŠmjat gŠrningen med rŒd eller dŒd. Den som inte Šr att anse som
gŠrningsman dšms, om han har fšrmŒtt annan till utfšrandet, fšr anstiftan av brottet och
annars fšr medhjŠlp till det. Det Šr alltsŒ mšjligt att dšmas bl a fšr medhjŠlp till
egenmŠktighet med barn.
I NJA 1993 sid 277 dšms en man fšr tredje gŒngen fšr egenmŠktighet med barn. I domen
omtalas att en annan person tidigare dšmts av tingsrŠtt fšr medhjŠlp till brottet. Fadern
planerade att bortfšra sin dotter frŒn modern. Mannen som dšmdes fšr medhjŠlp var den
som, efter šverenskommelse med fadern, rent fysiskt fšrde barnet frŒn hennes hemort. Fšr
detta dšmdes han till fŠngelse i sex mŒnader.

12 Betydelsen av ett bortfšrande i en senare vŒrdnadstvist

En intressant frŒga Šr hur en gŠrning som kan bedšmas som egenmŠktighet med barn
pŒverkar utgŒngen i en dŠrefter fšljande vŒrdnadstvist, d v s om en person som har gjort sig
skyldig till detta brott (och eventuellt dšmts fšr det) trots det kan erhŒlla vŒrdnaden om
barnet. Jag har funnit ett par HD-fall som ršr denna frŒga.
I NJA 1986 sid 338 hade modern, sedan fadern i hovrŠtten interimistiskt erhŒllit
vŒrdnaden om dottern, bortfšrt barnet till sitt hemland Ungern. Hon hade vid
vŒrdnadstvistens avgšrande inte Œtalats fšr egenmŠktighet med barn, men fšrutsŠttningarna
fšr Œtal var uppfyllda. Utredningen visade att bŒda fšrŠldrarna ansŒgs lŠmpliga som
vŒrdnadshavare. HovrŠtten ansŒg trots bortfšrandet det mest fšrenligt med barnets bŠsta att
hon fick stanna kvar hos modern i Ungern. I HD anfšrde fadern att modern vid flera
tillfŠllen fšrsvŒrat eller omšjliggjort fšr honom att trŠffa sin dotter. Hon trotsade hovrŠttens
interimistiska vŒrdnadsbeslut och for till Ungern, vilket dessutom praktiskt taget
omšjliggjorde fšr fadern att utšva en meningsfull umgŠngesrŠtt med dottern. NŠr han reste
till Ungern i detta syfte, tillŠts han inte heller att trŠffa sin dotter ensam. Han menade dŠrfšr
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att modern genom sitt handlingssŠtt visat sig olŠmplig som vŒrdnadshavare. Modern
anfšrde att fadern var hŒrdhŠnt och strŠng samt att han flera gŒnger hade slagit dottern, och
att hon dŠrfšr inte ville lŠmna šver flickan till honom.
HD redogjorde fšr reglerna om att barnets bŠsta skall vara vŠgledande vid bedšmningen
om vem som skall erhŒlla vŒrdnaden. RŠtten ansŒg inte att nŒgon av fšrŠldrarna var olŠmplig
som vŒrdnadshavare. Vidare ansŒgs att bortfšrandet till Ungern mŒste ha inneburit en svŒr
pŒfrestning fšr flickan, dŒ hon plštsligt flyttades till en fšr henne frŠmmande miljš.
Eftersom modern ej instŠllde sig personligen till huvudfšrhandlingen i HD, lades faderns
uppgifter om omstŠndigheterna kring hans besšk i Ungern till grund fšr bedšmningen. HD
utgick dŠrfšr frŒn att modern inte heller i fortsŠttningen skulle lŒta fadern trŠffa flickan
under sŒdana fria fšrhŒllanden som kŠnnetecknar ett naturligt umgŠnge mellan fšrŠldrar och
barn. Detta samt det faktum att modern vŠgrat fšlja det tidigare interimistiska beslutet i
hovrŠtten, ansŒgs vara omstŠndigheter som i och fšr sig innebar att det var tveksamt om det
vore bŠst fšr barnet att modern anfšrtroddes vŒrdnaden. Trots detta ansŒg HD slutligen att
det var mest fšrenligt med dotterns bŠsta att modern erhšll vŒrdnaden. Detta motiverades
med att flickan, som dŒ fyllt Œtta Œr, enligt utredningen funnit sig vŠl tillrŠtta i Ungern dŠr
hon vistats i tvŒ Œrs tid. Hennes behov av kontinuitet avseende vŒrdnadshavare och miljš
samt hennes bleknande minnesbild av sin tidigare svenska hemort och de svŒrigheter en ny
flyttning skulle innebŠra fšr henne, utgjorde enligt HD skŠl fšr att lŒta henne stanna hos
modern.
I domen redogjorde HD Šven fšr regeln i 6:15 FB om att vŒrdnadshavaren har ett ansvar
fšr att barnets behov av umgŠnge med den andra fšrŠldern tillgodoses. HD sade att om inte
andra omstŠndigheter talar fšr en annan lšsning, bšr domstolen anfšrtro vŒrdnaden Œt den
fšrŠlder som bŠst kan antas frŠmja ett nŠra och gott umgŠnge mellan barnet och den andra
fšrŠldern. €ven vid bedšmningen av vad som Šr bŠst fšr barnet enligt 6:2 a FB skall sŠrskild
vikt lŠggas vid barnets behov av en nŠra och god kontakt med bŒda sina fšrŠldrar.
Jag Šr tveksam till om det i detta fall verkligen fšrelŒg sŒdana andra omstŠndigheter, som
švervŠgde det faktum att modern sannolikt inte skulle tillŒta ett ÓnŠra och gott umgŠngeÓ
mellan flickan och hennes far. Jag anser att risken var stor att dottern helt eller till stor del
skulle fšrlora kontakten med sin far, och att hon skulle ha haft en betydligt stšrre chans till
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ett regelbundet umgŠnge med bŒda sina fšrŠldrar om fadern tillerkŠnts vŒrdnaden. I och fšr
sig skulle ytterligare en flytt sŠkerligen innebŠra svŒrigheter fšr flickan, men i ett lŒngsiktigt
perspektiv tror jag att det vore bŠst fšr henne att fŒ bo hos den fšrŠlder som bŠst kunde
antas tillgodose hennes behov av tvŒ fšrŠldrar.
Ett annat vŒrdnadsmŒl Šr NJA 1992 sid 93. I april 1982 fšrde mannen bort sin son till
sitt hemland Tunisien, och dšmdes senare samma Œr fšr egenmŠktighet med barn.
FšrŠldrarna hade vid tiden fšr bortfšrandet gemensam vŒrdnad om sonen, men modern hade
sedan interimistiskt erhŒllit ensam vŒrdnad. BŒda fšrŠldrarna bodde vid tiden fšr
vŒrdnadstvisten i Sverige, medan sonen fortfarande fanns i Tunisien. Modern yrkade ensam
vŒrdnad om den bortfšrde sonen samt om parets andra son som fštts efter det att mannen
dšmts fšr egenmŠktighet med barn. Mannen medgav att modern skulle erhŒlla vŒrdnaden
om den yngste pojken, men yrkade att han sjŠlv skulle fŒ vŒrdnaden om den Šldste sonen.
(Jag kommer i fortsŠttningen endast att redogšra fšr tvisten angŒende det Šldsta barnet.)
TingsrŠtten och hovrŠtten tillerkŠnde modern vŒrdnaden om sonen. Domstolarna lade
vid bedšmningen mannen till last dels att han egenmŠktigt fšrt bort pojken till Tunisien och
dels att han sjŠlv valt att stanna i Sverige pŒ grund av att han hade bostad och arbete hŠr.
Pojken hade fŒtt vŠxa upp hos sina farfšrŠldrar och tingsrŠtten och hovrŠtten menade att
han dŠrigenom avskilts frŒn bŒde sin mors och sin fars omsorg, vŒrdnad och kŠrlek. Vid en
samlad bedšmning ansŒgs dŠrfšr modern vara bŠst lŠmpad som vŒrdnadshavare. Pojken ville
sjŠlv inte (enligt fadern) flytta till Sverige, men hovrŠtten ansŒg att han Šnnu inte uppnŒtt
den Œlder dŒ hans vilja kunde tillmŠtas avgšrande betydelse. Han var vid hovrŠttens dom 11
Œr gammal.
Vid tiden fšr huvudfšrhandlingen i HD hade pojken vistats i nŠstan tio Œr i Tunisien och
skulle dŒ snart fylla tretton Œr. Det sades att bedšmningen Šven i detta fall skulle ske efter
vad som var bŠst fšr barnet. HD ansŒg liksom tingsrŠtten och hovrŠtten att modern var den
lŠmpligaste vŒrdnadshavaren med tanke pŒ faderns agerande. En dom dŠr modern gavs
vŒrdnaden skulle dock inte kunna verkstŠllas i Tunisien. Eftersom pojken sjŠlv inte ville
flytta till Sverige, kunde det antas att han oavsett utgŒngen i vŒrdnadsmŒlet skulle
kvarstanna i Tunisien. Om mannen gavs vŒrdnaden om sonen, skulle det emellertid bli
mšjligt att reglera den fšr hans utveckling mycket viktiga frŒgan om umgŠnge med modern.
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HD beslšt dŠrfšr att ge vŒrdnaden till fadern. I domen uttrycktes dock en mšjlighet fšr
modern att senare erhŒlla vŒrdnaden om fšrhŒllandena Šndrades, dŒ HD sade att det fšr
nŠrvarande var bŠst fšr pojken att fadern tillerkŠndes vŒrdnaden om honom.
Dessa tvŒ rŠttsfall visar att det Šr mšjligt fšr en person som har gjort sig skyldig till
egenmŠktighet med barn att trots detta erhŒlla vŒrdnaden om barnet. Stšrre vikt lŠggs vid
vad som Šr bŠst fšr barnet Šn det brott som den som fšrt bort eller hŒllit kvar barnet har
begŒtt.

13 UmgŠngessabotage

Det fšrekommer att den fšrŠlder som har barnet boende hos sig pŒ olika sŠtt hindrar eller
fšrsvŒrar fšr barnet att fŒ trŠffa den andra fšrŠldern, s k umgŠngessabotage. Detta kan t ex
ske genom att fšrŠldern vŠgrar att lŠmna ut barnet till den andra fšrŠldern vid de bestŠmda
umgŠngestillfŠllena. Dessa situationer omfattas inte av nŒgon av brottsbeskrivningarna i 7:4,
och fšrŠldern som vŠgrar att lŠmna ut barnet gšr sig dŠrmed inte skyldig till egenmŠktighet
med barn. FšrŠldern kan inte heller dšmas fšr nŒgot annat brott eller drabbas av nŒgon form
av sanktion.
Det har framfšrts Œsikter om att sanktioner bšr infšras.73 I en proposition ršrande
Šndringar i fšrŠldrabalken framhŒlls att umgŠnget Šr till fšr barnet och att det Šr viktigt att
barnet fŒr ha nŠra och goda relationer med bŒda sina fšrŠldrar.74 Genom propositionen
infšrdes regeln i 6:15 FB om att barnet har rŠtt till umgŠnge med en fšrŠlder som det inte
bor hos. I samma paragraf stadgas att bŒda fšrŠldrarna har ett ansvar fšr att detta behov
tillgodoses. I propositionen sŠgs vidare att trots att ingen sanktion infšrs, sŒ bšr den nya
regeln ha en positiv inverkan samt vara ett stšd fšr en fšrŠlder som vill umgŒs med sitt barn
men mšter motstŒnd frŒn den andra fšrŠldern. LikvŠl sŠgs att det finns skŠl att inta en
strŠng hŒllning avseende umgŠngessabotage. 6:2 a FB anger att vid avgšrande av frŒgor
ršrande vŒrdnad, boende och umgŠnge skall sŠrskild vikt lŠggas vid barnets behov av goda
relationer med bŒda sina fšrŠldrar. I propositionen sŠgs att om en fšrŠlder utan godtagbara
73
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skŠl motarbetar umgŠnge mellan barnet och den andra fšrŠldern, kan detta vara ett tecken pŒ
att vŒrdnaden eller boendet behšver Šndras. Ytterligare sanktioner bedšms inte vara
nšdvŠndiga. Ett fšrslag om att dra in underhŒllsstšdet till barnet vid umgŠngessabotage
avvisas, dŒ detta ytterst skulle drabba barnet.
Det finns alltsŒ ingen mšjlighet i dagslŠget att straffa en fšrŠlder som hindrar eller
motarbetar umgŠnge mellan barnet och den andra fšrŠldern. Jag Šr tveksam till om den ovan
nŠmnda regeln i 6:15 FB om fšrŠldrarnas gemensamma ansvar har nŒgon stšrre inverkan pŒ
en fšrŠlders vilja att medverka till umgŠnge. Risken att fšrlora vŒrdnaden om barnet borde
ha stšrre betydelse fšr samarbetsviljan, men det Šr inte sŠkert att detta Šr tillrŠckligt. Jag
anser att

det

kan finnas behov av

nŒgon

annan

form

av

sanktion

eller
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mšjligtvis en straffbestŠmmelse. Ibland kan en fšrŠlder ha godtagbara skŠl att vŠgra att lŒta
barnet umgŒs med den andra fšrŠldern, men i de fall dŒ det istŠllet t ex beror endast pŒ
fšrŠldrarnas inbšrdes konflikter borde detta kunna beivras. Om det lŠmpligaste vore att lŒta
paragrafen gŠllande egenmŠktighet med barn omfatta Šven umgŠngessabotage skall jag lŒta
vara osagt. FrŒgan borde dock utredas ytterligare.

14 Utdšmda pŒfšljder i praxis

Straffskalan fšr normalgraden av brottet i 7:4 Šr bšter eller fŠngelse i hšgst ett Œr, medan
grovt brott leder till fŠngelse i mellan sex mŒnader och fyra Œr. Fšre straffskŠrpningen 1993
var straffmaximum fšr grovt brott tvŒ Œrs fŠngelse. TyvŠrr Šr antalet rŠttsfall fšr litet fšr att
en tillfšrlitlig jŠmfšrelse skall kunna gšras. Dessutom har jag inte funnit nŒgra rŠttsfall frŒn
HD eller hovrŠtten som avser tiden efter straffskŠrpningen. Trots detta ges nedan referat av
olika rŠttsfall frŒn dessa domstolar, samt vilken pŒfšljd gŠrningsmannen har fŒtt. Jag
hoppas med detta Œtminstone kunna ge en fingervisning om hur olika ageranden bedšms vid
straffmŠtningen.

NJA 1983 sid 750
En sexŒriga flicka bortfšrdes frŒn hemmet av sin far. Han hade tillsammans med sin hustru
gemensam vŒrdnad om dottern. FšrŠldrarna hade vid tillfŠllet Šktenskapliga problem.
Fadern tog med sig flickan och flyttade till en annan ort inom Sverige, dŒ han ansŒg detta
vara det bŠsta fšr dottern. Modern ansškte snart dŠrefter om skilsmŠssa och erhšll dŒ
interimistiskt vŒrdnaden om dottern, och fadern šverlŠmnade dŒ barnet till modern. Mannen
dšmdes fšr egenmŠktighet med barn, men med hŠnsyn till att han handlade med omtanke
om flickan och att han senare rŠttade sig efter vŒrdnadsbeslutet, dšmde tingsrŠtten honom
endast till ett lŒgt bštesstraff (20 dagsbšter). Detta domslut faststŠlldes av sŒvŠl hovrŠtten
som HD.

NJA 1992 sid 566
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En man dšms 1991 av tingsrŠtten fšr att egenmŠktigt och utan beaktansvŠrt skŠl ha bortfšrt
sin dotter och dŠrmed skilt henne frŒn modern. FšrŠldrarna hade dŒ gemensam vŒrdnad om
flickan. Han Œtalas igen fšr egenmŠktighet med barn pŒ grund av att han har underlŒtit att
vidtaga nŒgon som helst ŒtgŠrd fšr att Œterfšra barnet och dŠrigenom obehšrigen skilt henne
frŒn modern. Han har vŠgrat att lŠmna information om vem som har hand om flickan, var
hon finns samt hur modern eller nŒgon annan kan fŒ kontakt med henne.
Mannen dšms fšr grov egenmŠktighet med barn eftersom dottern under lŒng tid har
tvingats vistas i frŠmmande miljš och hos okŠnda mŠnniskor. TingsrŠtten sŠger att nŒgon
annan pŒfšljd Šn ett lŒngt fŠngelsestraff inte kan bli aktuell och dšmer honom till fŠngelse i
1 Œr 3 mŒn. HovrŠtten faststŠller detta domslut och uttalar att brottet Šr ett grovt psykiskt
švergrepp mot ett litet barn och barnets moder. Det vittnar om en total likgiltighet fšr
barnets behov av sina biologiska fšrŠldrar och straffvŠrdet Šr sŒ hšgt att annan pŒfšljd Šn
fŠngelse inte kan komma i frŒga. HD faststŠller hovrŠttens domslut, men motiverar inte den
utdšmda pŒfšljden.

NJA 1993 sid 128
En kvinna vŠgrade att efterkomma domstols avgšrande om šverflyttande av vŒrdnaden om
sonen frŒn henne till fadern. Hon gjorde gŠllande straffrihet till fšljd av nšd, dŒ hon hŠvdade
att fadern utsatt pojken fšr sexuella švergrepp. HD dšmde dock modern fšr egenmŠktighet
med barn. Straffet bestŠmdes, utan nŠrmare motivering, till 100 dagsbšter.

NJA 1993 sid 277
I ovan nŠmnda fall NJA 1992 sid 566 dšmdes mannen fšr att under perioden 7 sept 1991
till 27 maj 1992 ha undanhŒllit dottern. Han Œtalades dŠrefter en tredje gŒng fšr att alltjŠmt
ha skilt dottern frŒn sin mor, nu under perioden 28 maj 1992 till 19 jan 1993. Fram till den
25 aug 1992 vŠgrade han att lŠmna nŒgra som helst uppgifter om var eller hos vem barnet
fanns. Den dagen uppgav han dock ett namn och ett telefonnummer i Tunisien till den
person som han hŠvdade hade hand om flickan. Det var inte mšjligt att med ledning av
dessa uppgifter finna barnet.
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TingsrŠtten ansŒg att mannens berŠttelse inte gav intryck av att vara sanningsenlig, och
trodde att han hade mšjlighet att lŠmna ytterligare upplysningar men vŠgrade gšra detta.
Han dšmdes dŠrfšr fšr grov egenmŠktighet med barn avseende hela den period han Œtalats
fšr till maximistraffet fŠngelse i tvŒ Œr. HovrŠtten faststŠllde domslutet, och uttalade att
brottet utgjorde ett grovt psykiskt švergrepp mot barnet och modern och att straffvŠrdet
fšr nŠrvarande fick anses vara stigande ju lŠngre undanhŒllandet varade. Fšr att begrŠnsa
konsekvenserna av undanhŒllandet fšr dottern, ansŒg hovrŠtten det vara viktigt att barnet
snarast mšjligt Œterfšrenades med sin mor. HovrŠtten delade dŠrfšr tingsrŠttens bedšmning
angŒende straffvŠrdet. HD vŠrderade dŠremot bevisningen annorlunda och ansŒg att Œtalet ej
kunde bifallas avseende tiden efter 25 aug. DŒ den tidigare domen fšll i HD den 28 sept
1992 menade HD att det han nu Œtalats fšr redan var kŠnt vid det tillfŠllet. Med hŠnsyn till
omstŠndigheterna var det uppenbart att brottsligheten fram till den 25 aug i jŠmfšrelse med
den period som lŒg till grund fšr den tidigare domen, var utan nŠmnvŠrd betydelse fšr
pŒfšljden. HD dšmde mannen fšr grov egenmŠktighet med barn, men lŠt den tidigare
pŒfšljden 1 Œr 3 mŒn avse Šven detta brott.

RH 1987:86
En man fšrde egenmŠktigt bort sina tvŒ barn till Tunisien, dŠr de vid tiden fšr domen
fortfarande vistades utan kontakt med sin mor eller sin hemmiljš. Brottet bedšmdes som
grovt eftersom de fšrts utomlands och dŠrmed skilts frŒn bŒda sina fšrŠldrar. TingsrŠtten
menade att annan pŒfšljd Šn fŠngelse inte kunde komma i frŒga och bestŠmde
fŠngelsestraffet till tvŒ Œr. €ven hovrŠtten ansŒg fŠngelse vara den enda tŠnkbara pŒfšljden.
I detta fall gav domstolen en ganska utfšrlig motivering till strafftidens lŠngd. Bl a sades att
det kan vara fšrstŒeligt om en fšrŠlder i uppršrt tillstŒnd skiljer barnen frŒn den andra
fšrŠldern fšr en kortare tid. HŠr hade mannen dock under lŒng tid haft mšjlighet att besinna
sig och Œterfšra barnen till Sverige, men inte gjort det. Han vŠgrade dŠrmed att fšlja det
domstolsbeslut varigenom modern tillerkŠnts ensam vŒrdnad. Stor betydelse lade hovrŠtten
ocksŒ vid att mannen endast lŒtit barnen ha kontakt med modern tvŒ gŒnger per telefon,
vilket inte ansŒgs vittna om nŒgon stšrre omtanke om barnen. HovrŠtten fann samtliga
omstŠndigheter vara sŒ graverande fšr mannen att maximistraffet tvŒ Œr utdšmdes.
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15 Mšjligheten att dšmas flera gŒnger

1990 dšmdes en man fšr grov egenmŠktighet med barn fšr att efter umgŠnge med sina tvŒ
barn ha underlŒtit att lŠmna tillbaka dem till deras moder och vŒrdnadshavare, samt dŠrefter
ha fšrt dem till Iran. En tid senare Œtalades mannen pŒ nytt fšr egenmŠktighet med barn. I
detta fall, NJA 1991 sid 241, anfšrde Œklagaren att mannen fšr tiden efter domen Œterigen
gjort sig skyldig till brott genom att skilja barnen frŒn vŒrdnadshavaren. Det brottsliga
agerandet bestod i att han underlŒtit att vidta nŒgon som helst mšjlig ŒtgŠrd fšr att Œterfšra
barnen till vŒrdnadshavaren. Han vŠgrade att samarbeta med barnens mor och lŠmnade inga
uppgifter om var barnen fanns eller hur de kunde nŒs. Mannen hŠvdade dock att Œtalet
skulle avvisas eftersom han redan dšmts fšr den gŠrning som Œtalet avsŒg.
TingsrŠtten ansŒg inte att det ršrde sig om samma gŠrning, och avvisade dŠrfšr
invŠndningen om rŠttegŒngshinder. HovrŠtten intog motsatt stŒndpunkt och avvisade
stŠmningsansškan. RŠtten uttalade att 7:4 fšrutsŠtter att nŒgon obehšrigen skiljer barnet
frŒn vŒrdnadshavaren, vilket kan ske genom att barnet bortfšrs men ocksŒ genom att det
undanhŒlls frŒn vŒrdnadshavaren. Mannen hade hŠr bortfšrt barnen till Iran och dŠr
undanhŒllit dem frŒn modern under lŒng tid. RŠtten ansŒg att det obehšriga skiljande av
barnen frŒn vŒrdnadshavaren som avsŒg tiden efter den fšrsta domen, inte kunde ses som
ett nytt sjŠlvstŠndigt brott i fšrhŒllande till det som han redan dšmts fšr. Det som han nu
Œtalats fšr mŒste nŠmligen anses ingŒ som ett i tiden tillkommande led i den gŠrning som
domen avsŒg. HovrŠtten menade dŠrfšr att det ej var mšjligt att pršva frŒgan om mannen
gjort sig skyldig till egenmŠktighet med barn endast pŒ den grund att han hade fortsatt att
skilja barnen frŒn modern utšver den tid som omfattades av den tidigare domen.
HD ansŒg dŠremot att frŒgan om mannen pŒ nytt gjort sig skyldig till brott genom att
underlŒta att vidta nŒgon ŒtgŠrd fšr att Œterfšra barnen till vŒrdnadshavaren inte var en frŒga
om rŠttegŒngshinder. Detta skulle istŠllet bedšmas i samband med en pršvning av Œtalet i
sak. HD Œterfšrvisade dŠrfšr mŒlet till tingsrŠtten fšr vidare behandling.
Kontentan av rŠttsfallet Šr att en person som har dšmts fšr att ha bortfšrt ett barn kan
dšmas igen om personen fortsŠtter att undanhŒlla barnet frŒn vŒrdnadshavaren. Detta har
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bekrŠftats i NJA 1992 sid 566, dŠr HD uttalade att en tidigare dom fšr bortfšrande av
barnet inte hindrade pršvning av frŒgan om mannen pŒ nytt gjort sig skyldig till brott
genom att underlŒta att vidta nŒgon ŒtgŠrd fšr att Œterfšra barnet. (HŠnvisning gjordes hŠr
till ovan refererade NJA 1991 sid 241.) HD uttalade sedan att den som en gŒng har dšmts
fšr att ha bortfšrt ett barn, bšr kunna dšmas pŒ nytt fšr att dŠrefter ha fortsatt att
undanhŒlla barnet. Detta gŠller sŠrskilt om det fšrts bort frŒn Sverige eller befinner sig pŒ
okŠnd ort. I fšrsta hand avses fall dŒ den Œtalade har vidtagit positiva ŒtgŠrder fšr att
undanhŒlla barnet frŒn vŒrdnadshavaren. Om den Œtalade endast har underlŒtit att ŒterlŠmna
barnet till vŒrdnadshavaren, kan han enligt domstolen gŒ fri om han har gjort vad han kan fšr
att barnet skall Œterfšras eller om han har saknat praktisk mšjlighet till detta. Om sŒ inte Šr
fallet, kan han dŠremot dšmas fšr att ha undanhŒllit barnet. I det aktuella fallet dšmde HD
mannen fšr grov egenmŠktighet med barn, eftersom han vŠgrade att samarbeta med
vŒrdnadshavaren sŒ att barnet kunde ŒterlŠmnas.
Mannen som dšmdes i NJA 1992 sid 566 Œtalades sedermera en tredje gŒng. I detta fall,
NJA 1993 sid 277, sade HD att den som har dšmts fšr att under viss tid ha undanhŒllit ett
barn frŒn dess vŒrdnadshavare pŒ nytt kan dšmas fšr att han Šven efter denna period har
undanhŒllit barnet. Det gŠller oavsett om undanhŒllandet skett genom aktiva ŒtgŠrder frŒn
gŠrningsmannens sida, eller genom underlŒtenhet att lŠmna de uppgifter som behšvs fšr att
vŒrdnadshavaren skall kunna Œterfšra barnet. Detta innebŠr att en person som har bortfšrt
och sedan fortsatt att undanhŒlla ett barn frŒn vŒrdnadshavaren, kan dšmas gŒng pŒ gŒng sŒ
lŠnge undanhŒllandet fortgŒr, eller tills dess att barnet fyller 15 Œr.

16 Mšjligheter att Œterfšra barnet
16.1 Reglerna om verkstŠllighet i 21 kap FB

NŠr dom eller beslut om t ex vŒrdnad eller umgŠnge har fattats av domstol eller nŠr ett avtal
om detsamma har slutits mellan fšrŠldrarna och detta har godkŠnts av socialnŠmnden, skall
det verkstŠllas. Om vŒrdnaden t ex har šverflyttats frŒn en fšrŠlder till den andra fšrŠldern,
Šr verkstŠlligheten inget problem om fšrŠldrarna kan samarbeta. I de fall den part som skall
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lŠmna ifrŒn sig barnet trilskas, finns dock vissa tvŒngsmedel att tillgŒ. Dessa regler Œterfinns
i 21 kap FB. €ven i detta kapitel sŠgs att barnets bŠsta skall komma i frŠmsta rummet (1 ¤).
VerkstŠllighet sšks hos lŠnsrŠtten, som har tvŒ tvŒngsmedel till sitt fšrfogande. RŠtten
kan fšrelŠgga en part vid vite att rŠtta sig efter beslutet. Om parten ŠndŒ vŠgrar eller om vite
inte anses tillrŠckligt fšr att beslutet skall kunna verkstŠllas, kan lŠnsrŠtten fšrordna att
barnet skall hŠmtas av polisen. Om det gŠller beslut om vŒrdnad eller boende, fŒr
polishŠmtning beslutas om verkstŠllighet annars inte kan ske eller om hŠmtning Šr
nšdvŠndig fšr att undvika att barnet lider allvarlig skada. €r det istŠllet frŒga om ett beslut
om umgŠnge mellan barnet och den fšrŠlder som barnet inte bor tillsammans med, fŒr
hŠmtning tillgripas endast om verkstŠllighet annars inte kan ske och om barnet har ett
sŠrskilt starkt behov av umgŠnge med fšrŠldern. Utrymmet fšr att anvŠnda polishŠmtning
Šr dŠrmed nŒgot mindre nŠr det gŠller verkstŠllighet av ett umgŠngesbeslut.
Innan rŠtten beslutar om verkstŠllighet, fŒr den ge en medlare i uppdrag att fšrsška
fšrmŒ den som har hand om barnet att frivilligt šverlŠmna det. SŒdant medlingsuppdrag kan
Šven lŠmnas i samband med att beslut om verkstŠllighet fattas. I 21:10 FB sŠgs att i
verkstŠllighetsmŒl enligt fšrevarande kapitel kan domstol omedelbart fšrordna att barnet tas
om hand pŒ lŠmpligt sŠtt, om det finns risk fšr att barnet fšrs ut ur landet eller om saken av
annan anledning Šr brŒdskande. Om ett sŒdant beslut om omhŠndertagande inte kan
avvaktas, fŒr polisen vidta sŒdana omedelbara ŒtgŠrder som kan ske utan skada fšr barnet.
Det senare Šr mšjligt Šven om nŒgot mŒl ej anhŠngiggjorts.
€ven om dom, beslut eller avtal enligt ovan inte fšreligger, kan vŒrdnadshavaren behšva
hjŠlp med att Œterfšra barnet till sig om det vistas hos nŒgon annan. 21:7 FB innebŠr att
vŒrdnadshavaren i dessa fall kan begŠra hos lŠnsrŠtten att rŠtten beslutar om ŒtgŠrd fšr att
šverflytta barnet. BestŠmmelsen kan tillŠmpas nŠr en fšrŠlder som inte har vŒrdnaden om
barnet har fšrt bort det eller hŒller det kvar hos sig, exempelvis efter att ha utšvat umgŠnge
med barnet. 21:8 FB mšjliggšr fšr lŠnsrŠtten att besluta om dylik ŒtgŠrd Šven nŠr
fšrŠldrarna eller tvŒ sŠrskilt fšrordnade vŒrdnadshavare har gemensam vŒrdnad och en av
dem egenmŠktigt och utan beaktansvŠrt skŠl har fšrt bort eller hŒllit kvar barnet. Den
fšrŠlder som dŠrigenom skilts frŒn vŒrdnaden kan dŒ begŠra rŠttelse, d v s att barnet Œterfšrs
till denne. Dessa tvŒ paragrafer Šr dŠrmed tillŠmpliga nŠr nŒgon har begŒtt brottet
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egenmŠktighet med barn. De tvŒngsmedel som rŠtten har till sitt fšrfogande Šr desamma
som de som redogjorts fšr ovan, d v s vite och polishŠmtning.
Om barnet har fyllt tolv Œr, stadgar 21:5 FB att verkstŠllighet inte fŒr ske mot dess vilja
sŒvida inte rŠtten finner det nšdvŠndigt av hŠnsyn till barnets bŠsta. Detsamma gŠller, om
ett barn under tolv Œr har nŒtt en sŒdan mognad att dess vilja bšr beaktas. VerkstŠllighet kan
enligt 21:6 FB likvŠl vŠgras om fšrhŒllandena har Šndrats sedan domen eller beslutet
meddelades alternativt avtalet mellan fšrŠldrarna godkŠndes, och frŒgan med hŠnsyn till
barnets bŠsta bšr pršvas pŒ nytt. €ven i andra fall kan lŠnsrŠtten vŠgra verkstŠllighet om
det finns en inte ringa risk fšr att barnets kroppsliga eller sjŠlsliga hŠlsa skadas.

16.2 Sveriges internationella fšrpliktelser

Konventionen om barnets rŠttigheter (Barnkonventionen) antogs av FN:s generalfšrsamling
1989. Sverige var en av de 20 stater som fšrst ratificerade konventionen. DŠrefter har i stort
sett samtliga vŠrldens stater anslutit sig, dock ej USA. Barnkonventionen anger de
rŠttigheter och behov som alla barn har, samt barnets rŠtt att fŒ dessa tillgodosedda och
respekterade. Alla typer av mŠnskliga rŠttigheter Œterfinns i konventionen, d v s sŒvŠl
medborgerliga och politiska som ekonomiska, sociala och kulturella.75 En av konventionens
grundpelare Šr att barnets bŠsta skall komma i frŠmsta rummet vid alla ŒtgŠrder som ršr
barn (art 3).76 Uttrycket Œterfinns i nationella lagstiftningar, men dŒ i huvudsak endast inom
familjerŠtten. Exempel pŒ det senare Šr den svenska fšrŠldrabalkens sjŠtte kapitel, dŠr
principen om barnets bŠsta numera uttrycks i 2 a ¤. DŠr sŠgs att barnets bŠsta skall komma
frŠmst i alla frŒgor ršrande vŒrdnad, boende och umgŠnge som avgšrs enligt kapitlet. Vid
bedšmningen om vad som Šr bŠst fšr barnet anges i lagtexten bl a att risken fšr att barnet
olovligen fšrs bort eller hŒlls kvar skall beaktas.
I art 11 i Barnkonventionen anges att konventionsstaterna skall vidta ŒtgŠrder fšr att
bekŠmpa olovligt bortfšrande och kvarhŒllande av barn i utlandet. Fšr detta ŠndamŒl skall
staterna frŠmja ingŒendet av bilaterala eller multilaterala šverenskommelser eller anslutning
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till befintliga sŒdana. Med ÓutlandetÓ avses i artikeln en annan stat Šn den dŠr barnet har sitt
normala hemvist. Sverige Šr dŠrfšr utlandet fšr de barn med hemvist i annat land som
olovligen fšrs hit eller kvarhŒlls hŠr. Innebšrden av detta Šr att Sverige har fšrbundit sig att
Šven verka fšr att barn som olovligen bortfšrs hit eller kvarhŒlls hŠr i landet Œterfšrs till
hemviststaten.77
Den viktigaste šverenskommelse som har ingŒtts i enlighet med art 11 i
Barnkonventionen Šr 1980 Œrs Haagkonvention om de civila aspekterna pŒ internationella
bortfšranden av barn.78 Fšr Sveriges del trŠdde denna i kraft den 1 juni 1989. €ven i
Haagkonventionen Šr barnets bŠsta av stšrsta betydelse. Dess ŠndamŒl Šr enligt art 1 att
sŠkerstŠlla ett snabbt Œterfšrande av barn som olovligen har fšrts ut till eller kvarhŒllits i en
fšrdragsslutande stat, samt att tillfšrsŠkra att rŠtten till vŒrdnad och umgŠnge respekteras
mellan de fšrdragsslutande staterna. Konventionen gŠller barn under 16 Œr som omedelbart
innan vŒrdnads- eller umgŠngesrŠtten krŠnktes hade hemvist i en fšrdragsslutande stat

(art

4). Meningen Šr att det ursprungliga lŠget skall ŒterstŠllas genom att barnet šverflyttas till
det land dŠr det hade sitt hemvist vid tiden fšr bortfšrandet eller kvarhŒllandet. Tvisten
mellan vŒrdnadshavaren och den som har fšrt bort eller hŒllit kvar barnet skall dŠrefter lšsas
i det landet.79
Art 3 definierar vad som menas med ett olovligt bortfšrande eller kvarhŒllande. Fšr att
vara olovligt skall fšrfarandet strida mot en rŠtt till vŒrdnad som anfšrtrotts nŒgon eller
nŒgra enligt lagen i barnets hemviststat. Det krŠvs Šven att denna rŠtt verkligen utšvades vid
tiden fšr bortfšrandet eller kvarhŒllandet, eller att den skulle ha utšvats om inte barnet fšrts
bort eller hŒllits kvar. Haagkonventionen utgŒr frŒn att ett olovligt bortfšrande eller
kvarhŒllande Šr till skada fšr barnet.80 Med konventionens hjŠlp kan en fšrŠlder i en
fšrdragsslutande stat vars barn olovligen har bortfšrts till eller kvarhŒlls i en annan
fšrdragsslutande stat, ansška om att barnet skall Œterfšras till honom eller henne. €ven
nŒgon annan person, en institution eller annat organ som pŒstŒr att ett barn har bortfšrts i
strid mot en vŒrdnadsrŠtt, kan gšra en sŒdan ansškan. …verflyttning kan ske bŒde av barn
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som olovligen har fšrts frŒn en annan konventionsstat till Sverige och av barn som fšrts frŒn
Sverige till en annan konventionsstat.
Utšver Haagkonventionen finns en EuroparŒdskonvention frŒn 1980 om erkŠnnande och
verkstŠllighet av avgšranden ršrande vŒrdnad om barn samt om ŒterstŠllande av vŒrd om
barn.81 Sverige har anslutit sig Šven till denna konvention. Den innebŠr att avgšranden om
vŒrdnad, umgŠnge eller rŠtten att ta vŒrd om barn som har meddelats i en konventionsstat,
skall erkŠnnas och verkstŠllas i andra konventionsstater. En fšrutsŠttning fšr det senare Šr
att avgšrandet Šr verkstŠllbart i den stat dŠr det har meddelats. Liksom Haagkonventionen
gŠller EuroparŒdskonventionen endast barn under 16 Œr. Ett skŠl till denna ŒldersgrŠns Šr att
det Šr svŒrt att genomfšra verkstŠllighet eller šverflyttning av Šldre barn mot deras vilja.82
En grundtanke med bŒde EuroparŒds- och Haagkonventionen Šr att det inte skall lšna sig
att bortfšra ett barn frŒn dess hemland eller kvarhŒlla det utomlands. IstŠllet skall barnet sŒ
fort som mšjligt fŒ ŒtervŠnda till sin hemmiljš.83 De tvŒ konventionerna har transformerats
till svensk rŠtt genom lagen (1989:14) om erkŠnnande och verkstŠllighet av utlŠndska
vŒrdnadsavgšranden m m och om šverflyttning av barn (verkstŠllighetslagen). Lagen
innehŒller olika bestŠmmelser som gŠller i fšrhŒllande till de stater som tilltrŠtt respektive
konvention. Lagen tillŠmpas dock inte i fšrhŒllande till de nordiska lŠnderna i den mŒn
sŠrskilda regler gŠller. Dessa Œterfinns i lagen (1977:595) om erkŠnnande och verkstŠllighet
av nordiska domar pŒ privatrŠttens omrŒde (se avsnitt 16.4).
I 5 ¤ verkstŠllighetslagen finns EuroparŒdskonventionens huvudregel, nŠmligen att
avgšranden gŠllande vŒrdnad, umgŠnge eller rŠtten att ta vŒrd om barn som meddelats i en
stat som tilltrŠtt konventionen, gŠller i Sverige. Avgšrandet kan Šven verkstŠllas hŠr, sŒvida
det kan utgšra grund fšr verkstŠllighet i landet dŠr det har meddelats. €ven i de fall dŒ ett
vŒrdnadsavgšrande saknas men en fšrŠlder har vŒrdnaden om barnet direkt pŒ grund av lag,
kan verkstŠllighet begŠras om barnet har fšrts bort till ett annat land. Det krŠvs dŒ ett
avgšrande i efterhand i en konventionsstat som bekrŠftar att bortfšrandet Šr olagligt. Detta
avgšrande fŒr dŒ samma verkan som ett vŒrdnadsavgšrande, och kan dŠrmed ligga till grund
fšr verkstŠllighet (5 ¤ andra stycket verkstŠllighetslagen).
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I enlighet med EuroparŒdskonventionen finns det i verkstŠllighetslagen mšjlighet att i
vissa fall vŠgra att erkŠnna eller verkstŠlla avgšranden av aktuellt slag. Detta Šr mšjligt om
det skulle vara uppenbart ofšrenligt med grunderna fšr vŒr rŠttsordning ifrŒga om familj och
barn, om Šndrade fšrhŒllanden medfšrt att avgšrandet uppenbarligen inte lŠngre Šr fšrenligt
med barnets bŠsta, om barnet dŒ fšrfarandet inleddes var medborgare eller hade hemvist hŠr
utan att ha sŒdan anknytning till den andra staten alternativt var medborgare bŒde hŠr och i
den andra staten, eller om barnet enligt lagen i den stat dŠr det Šr medborgare eller har
hemvist sjŠlvt har rŠtt att bestŠmma var det skall bo. Att sŒ lŒng tid har fšrflutit efter
bortfšrandet att barnet har funnit sig till rŠtta i sin nya miljš, kan vara sŒdana Šndrade
fšrhŒllanden som nŠmns i andra punkten.84 Om det i ett sŒdant fall uppenbarligen inte Šr till
barnets bŠsta att det ŒtersŠnds till sin tidigare bostadsort, kan verkstŠllighet alltsŒ vŠgras.
Det utlŠndska avgšrandet fŒr i vissa fall inte heller erkŠnnas eller verkstŠllas hŠr i landet
om det strider mot ett svenskt avgšrande. FšrutsŠttningarna Šr att det svenska fšrfarandet
har inletts innan erkŠnnande eller verkstŠllighet begŠrdes, samt att det Šr till barnets bŠsta
att erkŠnnande eller verkstŠllighet vŠgras. Detsamma gŠller om det Œberopade utlŠndska
avgšrandet strider mot ett avgšrande som har meddelats i en tredje stat, sŒvida det senare
kan verkstŠllas i Sverige. Det kan ršra sig om ett avgšrande frŒn ett nordiskt land som pŒ
grund av sŠrskilda regler Šr verkstŠllbart hŠr (se avsnitt 16.4).
11 ¤ verkstŠllighetslagen gŠller i fšrhŒllande till de lŠnder som har anslutit sig till
Haagkonventionen. HŠr sŠgs att ett barn som olovligen har fšrts till Sverige eller som
olovligen hŒlls kvar hŠr, pŒ ansškan av den frŒn vilken barnet undanhŒlls skall šverflyttas
till denne. En fšrutsŠttning fšr detta Šr att barnet omedelbart fšre bortfšrandet eller
kvarhŒllandet hade hemvist i en konventionsstat. 11 ¤ andra stycket definierar vad som
menas med ett olovligt bortfšrande eller kvarhŒllande. Fšr att vara olovligt skall fšrfarandet
strida mot en rŠtt till vŒrdnad som anfšrtrotts nŒgon enligt lagen i barnets hemviststat. Det
krŠvs Šven att denna rŠtt verkligen utšvades vid tiden fšr bortfšrandet eller kvarhŒllandet,
eller skulle ha utšvats om inte barnet fšrts bort eller hŒllits kvar. 14 ¤ andra stycket ger
rŠtten en mšjlighet att begŠra att sškanden uppvisar ett avgšrande frŒn myndigheterna i
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barnets hemviststat med innebšrd att bortfšrandet eller kvarhŒllandet enligt denna
definition var olovligt.
OvanstŒende innebŠr att den stat dŠr barnet befinner sig har en skyldighet att šverflytta
barnet Šven om vŒrdnadsfrŒgan skulle ha bedšmts annorlunda enligt detta lands lag. NŒgon
pršvning av vŒrdnaden skall alltsŒ inte gšras. Om frŒgan behšver tas upp till bedšmning,
bšr detta ske i barnets hemviststat.85
I vissa situationer kan šverflyttning emellertid vŠgras. Det Šr mšjligt om det vid ansškan
om šverflyttning har gŒtt minst ett Œr frŒn det olovliga bortfšrandet eller kvarhŒllandet och
barnet har funnit sig till rŠtta i sin nya miljš, om det finns en allvarlig risk att
šverflyttningen skadar barnets kroppsliga eller sjŠlsliga hŠlsa eller annars fšrsŠtter barnet i
en icke godtagbar situation, om barnet motsŠtter sig šverflyttningen och har nŒtt en sŒdan
Œlder och mognad att dess vilja bšr beaktas, eller om en šverflyttning inte Šr fšrenlig med
grundlŠggande svenska principer om mŠnskliga fri- och rŠttigheter. Det kan tŠnkas att den
fšrŠlder som fšrt bort eller hŒllit kvar barnet fšrsšker fšrhala processen. Det som kan
uppnŒs med detta Šr att sŒ lŒng tid fšrflyter att rŠtten mŒste vŠgra šverflyttning enligt nyss
nŠmnda regler.
I bŒde 6 och 11 ¤¤ verkstŠllighetslagen Šr det av betydelse i vilken stat barnet har
hemvist. Lagen har dock ingen definition av detta uttryck. I fšrarbetena hŠnvisas till de
uttalanden om hemvistbegreppet som gjordes dŒ en sŒdan definition infšrdes i 7 kap 2 ¤
lagen (1904:26) om vissa internationella rŠttsfšrhŒllanden ršrande Šktenskap och
fšrmynderskap. Definitionen i den lagen innebŠr att en person som Šr bosatt i en stat anses
ha hemvist dŠr, om bosŠttningen med hŠnsyn till vistelsens

varaktighet och

omstŠndigheterna i švrigt mŒste anses stadigvarande.
I R• 1995 ref 99 sŠgs att vid tolkningen av hemvistbegreppet mŒste man Šven ta hŠnsyn
till att verkstŠllighetslagen Šr en del av den s k traktatstyrda lagstiftningen, eftersom den
grundas pŒ en konvention. Som RegeringsrŠtten pŒpekar innebŠr det att Šven
Haagkonventionens terminologi och syfte skall beaktas. Liksom den svenska lagen saknar
emellertid konventionen en definition av begreppet hemvist. Domstolen sŠger dŠrfšr att en
helhetsbedšmning skall gšras av omstŠndigheter sŒsom vistelsens lŠngd, sociala bindningar
85
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samt dŒ det gŠller ett litet barn vŒrdnadshavarens hemvist och švriga familjemŠssiga
fšrhŒllanden. Reglernas syfte Šr att skydda barnet mot att bli uppryckt ur sin invanda
miljš. RegeringsrŠtten anser dŠrfšr att en fšrŠndring av barnets vistelseort mot en av
vŒrdnadshavarnas vilja (vid ett olovligt bortfšrande) inte bšr medfšra att barnet fŒr ett nytt
hemvist. Av samma skŠl sŠgs det i domen att det dock inte heller Šr omšjligt att ett sŒdant
olovligt bortfšrande kan innebŠra att barnet anses ha erhŒllit ett nytt hemvist. Det sŠtt pŒ
vilket barnet har kommit till det nya landet bšr alltsŒ inte ensamt medfšra att det inte kan
erhŒlla ett nytt hemvist, om barnet i švrigt har tillrŠckligt stark anknytning till landet.
Domstolen erinrar hŠr om att 12 ¤ verkstŠllighetslagen innebŠr att šverflyttning kan vŠgras
om det vid tiden fšr ansškan har gŒtt minst ett Œr frŒn bortfšrandet och barnet har funnit sig
tillrŠtta i den nya miljšn.
Ett annat fall av intresse Šr R• 1996 ref 52. MŒlet gŠllde en ansškan om šverflyttning av
en dŒ ŒttaŒrig flicka frŒn modern i Sverige till fadern i USA. FšrŠldrarna hade trŠffat en
šverenskommelse (som faststŠllts av amerikansk domstol) med innebšrd att de skulle ha
gemensam vŒrdnad om dottern. …verenskommelsen innebar Šven att de skulle dela pŒ den
faktiska vŒrden om henne pŒ sŒ sŠtt att hon skulle bo vart tredje Œr hos fadern i USA, och
resten av tiden hos sin mor i Sverige. NŠr det var dags fšr flickan att flytta till USA, vŠgrade
modern emellertid att lŠmna ut dottern. Mannen ansškte dŠrfšr hos svensk domstol om
šverflyttning enligt Haagkonventionen.
Vid domstolspršvningen gavs frŒgan om i vilket land flickan hade hemvist central
betydelse. RegeringsrŠtten sade att av 11 ¤ verkstŠllighetslagen fŒr anses fšlja att ett
kvarhŒllande av ett barn i Sverige inte Šr olovligt enligt denna lag, om barnet omedelbart fšre
kvarhŒllandet hade hemvist i Sverige. RegeringsrŠtten fann dŠrefter (till skillnad frŒn de lŠgre
instanserna) att barnet hade hemvist i Sverige vid den tidpunkt dŒ hon enligt
šverenskommelsen skulle ha flyttat till sin far i USA. Detta baserades pŒ att flickan dŒ bott
hos sin mor i Sverige (som hade hemvist hŠr i landet) i drygt tvŒ Œr och anpassat sig till
fšrhŒllandena pŒ bostadsorten. Eftersom flickan befanns ha hemvist i Sverige var
kvarhŒllandet inte att betrakta som olovligt enligt verkstŠllighetslagen. Faderns ansškan om
šverflyttning till USA kunde dŠrfšr inte bifallas.
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Ett stycke ur den i USA stadfŠsta šverenskommelsen mellan fšrŠldrarna Œtergavs i
domen. Den amerikanska domstolen uttalade dŠr bl a att den ansŒg sig ha exklusiv rŠtt att
avgšra alla frŒgor ršrande vŒrdnaden om flickan. Det uppgavs ocksŒ vara parternas šnskan.
Detta pŒverkade emellertid inte RegeringsrŠttens bedšmningen av var flickan skulle anses ha
hemvist. Avgšrandet har fšranlett kritik frŒn USA, som anser att Sverige inte respekterar
avgšranden av amerikanska domstolar.86
Enligt bŒde EuroparŒdskonventionen och Haagkonventionen skall det i varje
fšrdragsslutande stat finnas en centralmyndighet. Dessa centralmyndigheter skall ge hjŠlp
till de personer som šnskar utnyttja konventionerna, samt samarbeta med varandra pŒ olika
sŠtt, t ex genom informationsutbyte. Art 4 i EuroparŒdskonventionen och art 8 i
Haagkonventionen anger att det Šr till centralmyndigheten i en konventionsstat som man
skall vŠnda sig fšr att ansška om verkstŠllighet eller šverflyttning. I den proposition dŠr det
fšreslogs att Sverige skulle ansluta sig till konventionerna, ansŒg departementschefen att det
kanske stšrsta vŠrdet med konventionerna Šr just centralmyndigheterna. Det anfšrdes att
dessa myndigheters medverkan i mŒnga fall bšr kunna medfšra att barnet kan ŒterlŠmnas
frivilligt utan att nŒgra tvŒngsŒtgŠrder behšver vidtas, samt att vetskapen om
myndigheternas samarbete bšr kunna ha en fšrebyggande effekt.87 Centralmyndigheterna
skall Šven hjŠlpa till att leta efter bortfšrda eller kvarhŒllna barn, samt upplysa om landets
gŠllande lagstiftning pŒ omrŒdet.88
I Sverige Šr utrikesdepartementet (UD) centralmyndighet och skall som sŒdan bl a ta
emot och fšrmedla framstŠllningar enligt konventionerna. Det Šr sŒlunda hos UD som den
vars barn olovligen fšrts utomlands kan fŒ hjŠlp. I fšrordningen (1989:177) om erkŠnnande
och verkstŠllighet av utlŠndska vŒrdnadsavgšranden m m och om šverflyttning av barn ges
nŠrmare instruktioner fšr UD:s arbete i detta avseende. Enligt uppgift i BarnkommittŽns
utredning 1997 hanterar UD 20 - 40 konventionsŠrenden per Œr. Av dessa gŠller ungefŠr
hŠlften barn som olovligen fšrts till Sverige och kvarhŒlls hŠr, medan den andra hŠlften ršr
barn som olovligen fšrts frŒn Sverige.89 Utšver detta fŒr UD varje Œr kŠnnedom om ca
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- 20 Šrenden gŠllande stater som inte Šr konventionsanslutna. €ven i dessa fall Šr det
ungefŠr lika mŒnga i varje riktning.90
Fšr att fŒ till stŒnd verkstŠllighet enligt 5 ¤ eller šverflyttning enligt 11 ¤
verkstŠllighetslagen krŠvs en ansškan hos lŠnsrŠtten. Det sŠgs uttryckligen att sŒdana mŒl
skall behandlas skyndsamt. LŠnsrŠtten har mšjlighet att ge en medlare i uppdrag att fšrsška
fšrmŒ den som har hand om barnet att frivilligt fullgšra vad som Œligger denne, sŒvida det
kan antas att detta kan leda till att barnet šverlŠmnas utan att mŒlets behandling onšdigt
fšrdršjs. Vid Šndring av verkstŠllighetslagen uttalades att det givetvis Šr šnskvŠrt att barnet
šverlŠmnas frivilligt, men att motsŠttningarna mellan parterna vid internationella
bortfšranden ofta Šr sŒ djupgŒende att detta inte Šr sannolikt.91 Medling Šr dŠrfšr inte
obligatoriskt. RŠtten skall Šven innan beslut fattas om verkstŠllighet eller šverflyttning
inhŠmta barnets Œsikt, om detta inte Šr omšjligt sŠrskilt med hŠnsyn till barnets Œlder och
mognad.
Ett beslut om šverflyttning eller verkstŠllighet fŒr fšrenas med vite, om detta kan antas
leda till att barnet šverlŠmnas utan onšdigt dršjsmŒl. Alternativt kan rŠtten bestŠmma att
barnet skall hŠmtas av polis. Till skillnad frŒn reglerna i 21 kap FB anges inte nŒgra
sŠrskilda fšrutsŠttningar fšr nŠr polishŠmtning kan ske. Detta har motiverats med att
polishŠmtning antagligen mŒste tillgripas i relativt stor utstrŠckning vid tillŠmpning av
verkstŠllighetslagen, eftersom ett vitesfšrelŠggande ofta inte Šr ŠndamŒlsenligt.92 Om det Šr
frŒga om verkstŠllighet av ett umgŠngesbeslut, fŒr polishŠmtning dock endast tillgripas om
det finns sŠrskilda skŠl att anta att verkstŠllighet annars inte kan ske. Det anges i
propositionen att begrŠnsningen beror pŒ att dessa beslut har en annan karaktŠr Šn beslut
om vŒrdnad, dŒ umgŠnge normalt skall upprepas regelbundet. Om barnet hŠmtas av polis,
kan detta hŠmma fšrutsŠttningarna fšr ett harmoniskt umgŠnge mellan barnet och den andra
personen och medfšra att syftet med umgŠnget gŒr omintet.93
Om det i mŒl enligt lagen t ex finns risk fšr att barnet fšrs ur Sverige, kan lŠnsrŠtten
omedelbart fšrordna att barnet tas om hand pŒ lŠmpligt sŠtt. €ven om barnet inte har tagits
om hand tidigare under mŒlets handlŠggning, kan detta ibland vara lŠmpligt i samband med
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lŠnsrŠttens dom eller beslut om verkstŠllighet eller šverflyttning. Det kan annars finnas en
risk att barnet gšms undan fšr att undgŒ att lŠnsrŠttens beslut genomfšrs. I mycket
brŒdskande fall eller om talan ej har vŠckts vid svensk domstol, kan polismyndigheten fatta
beslut om att omhŠnderta barnet eller andra omedelbara ŒtgŠrder. I propositionen sŠgs att
detta t ex kan vara pŒkallat dŒ det blir kŠnt att ett barn just har fšrts in i Sverige.94 I vissa
fall kan det vara tillrŠckligt att polisen omhŠndertar barnets pass, fšr att fšrhindra att barnet
fšrs ut ur landet.95 Det finns i verkstŠllighetslagen Šven en bestŠmmelse som sŠger att om
det i ett vŒrdnadsmŒl eller ett mŒl om vŒrd enligt LVU vid svensk domstol framkommer att
en ansškan om šverflyttning har gjorts, sŒ fŒr rŠtten ej fatta beslut i mŒlet fšrrŠn denna
ansškan har pršvats.
Departementschefen kom vid Sveriges anslutning till slutsatsen att bŒda konventionerna
fŒr anses utgšra ett tillrŠckligt effektivt medel fšr att ŒterfŒ barn som olovligen har fšrts
bort till eller hŒlls kvar i ett annat land. Det sades dŒ Šven att konventionerna, var och en
frŒn sina utgŒngspunkter, synes utgšra ett sŒ verksamt medel fšr att fylla sitt syfte som det
šver huvud taget Šr mšjligt att Œstadkomma i en bred internationell samverkan.96

16.3 Stater anslutna till Haag- och EuroparŒdskonventionerna

Haagkonventionen Šr i kraft mellan Sverige och fšljande stater:

97

Amerikas Fšrenta Stater,

Argentina, Australien, Bahamas, Belize, Bosnien-Hercegovina, Burkina Faso, Canada,
Chile, Cypern, Danmark (ej FŠršarna och Gršnland), Ecuador, Finland, Frankrike,
Grekland, Honduras, Irland, Israel, Italien, Island, Fšrbundsrepubliken Jugoslavien, Kina
(avser dock endast Hong Kong), Kroatien, Luxemburg, Makedonien, Mauritius, Mexico,
Monaco, NederlŠnderna (ej NederlŠndska Antillerna och Aruba), Norge, Nya Zeeland,
Panama, Polen, Portugal, RumŠnien, Saint Kitts och Nevis, Schweiz, Slovenien,
Storbritannien och Nordirland, Sydafrika, Tyskland, Ungern, Venezuela, Zimbabwe och
…sterrike.
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EuroparŒdskonventionen Šr i kraft mellan Sverige och fšljande stater:98 Belgien, Cypern,
Danmark (ej FŠršarna och Gršnland), Finland, Frankrike, Grekland, Irland, Island, Italien,
Liechtenstein, Luxemburg, NederlŠnderna (inklusive NederlŠndska Antillerna och Aruba),
Norge, Polen, Portugal, Schweiz, Spanien, Storbritannien och Nordirland, Tyskland och
…sterrike.

16.4 SŠrskilda regler mellan de nordiska lŠnderna

I fšrhŒllandet mellan de nordiska lŠnderna gŠller sŠrskilda regler. Dessa Œterfinns i lagen
(1977:595) om erkŠnnande och verkstŠllighet av nordiska domar pŒ privatrŠttens omrŒde.
Huvudprincipen i lagen Šr densamma som i EuroparŒdskonventionen, nŠmligen att
avgšranden av detta slag som har meddelats i ett annat nordiskt land skall gŠlla hŠr i riket, 1
¤. Svenska avgšranden gŠller givetvis pŒ motsvarande sŠtt i de švriga nordiska lŠnderna. I 6
¤ sŠgs sedan att avgšranden ršrande vŒrdnad om eller rŠtt till umgŠnge med barn eller
šverlŠmnande av barn i annat fall efter ansškan skall verkstŠllas i Sverige, om avgšrandet
kan utgšra grund fšr verkstŠllighet i den stat dŠr det har meddelats. Ansškan gšrs hos
lŠnsrŠtten. 12 ¤ anger att verkstŠllighet sedan sker enligt de regler som gŠller fšr
verkstŠllighet av liknande svenska avgšranden, vilket innebŠr en tillŠmpning av 21 kap FB.
1

¤

verkstŠllighetslagen

anger

att

de

bestŠmmelser

som

baseras

pŒ

EuroparŒdskonventionen inte skall tillŠmpas i fšrhŒllande till de nordiska lŠnderna i den
mŒn sŠrskilda bestŠmmelser gŠller, d v s den ovan nŠmnda lagen 1977:595. Motsvarande
gŠller dock inte de bestŠmmelser som grundas pŒ Haagkonventionen, vilka istŠllet skall
tillŠmpas vid sidan av den sŠrskilda nordiska regleringen.99 Anledningen Šr att
Haagkonventionen inte sŒsom lag 1977:595 omfattar erkŠnnande och verkstŠllighet av
vŒrdnadsavgšranden o dyl. Dessa tvŒ regelverk konkurrerar alltsŒ inte med varandra.
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TillkŠnnagivande (1997:930) i frŒga om konventionen den 25 oktober 1980 om de civila aspekterna pŒ
internationella bortfšranden av barn
98
TillkŠnnagivande (1997:929) i frŒga om konventionen den 20 maj 1980 om erkŠnnande och verkstŠllighet
av avgšranden ršrande vŒrdnad om barn samt om ŒterstŠllande av vŒrd av barn
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Den nordiska regleringen existerade redan innan Sverige anslšt sig till EuroparŒds- och
Haagkonventionerna. I propositionen gjordes bedšmningen att det Šr nšdvŠndigt att Šven i
fortsŠttningen ha sŠrskilda regler om erkŠnnande och verkstŠllighet av nordiska
vŒrdnadsavgšranden m m. Konventionerna ansŒgs inte utgšra en fullgod ersŠttning till det
gŠllande systemet. Det angavs ocksŒ att man vid nordiska šverlŠggningar varit šverens om
detta.100

16.5 FšrhŒllandet till icke konventionsanslutna stater

Enligt BarnkommittŽn Šr orsaken till att mŒnga lŠnder inte har tilltrŠtt Haagkonventionen
olikheter i rŠttstraditioner och rŠttsuppfattningar samt stora kulturella skillnader.101
KommittŽn pŒpekar ocksŒ att Sverige i sina internationella kontakter med lŠnder som ej
tilltrŠtt Haagkonventionen, upplyser och informerar om dess innehŒll och fšrdelar fšr att
fšrsška ška anslutningen.102 €nnu finns det dock ett antal stater som inte tilltrŠtt
EuroparŒds- och Haagkonventionerna. I de fall ett barn olovligen fšrs till en sŒdan stat, kan
konventionernas respektive bestŠmmelser fšljaktligen inte tillŠmpas. LikasŒ gŠller att dŒ ett
barn fšrs till Sverige frŒn en icke konventionsansluten stat, kan den svenska
verkstŠllighetslagen inte anvŠndas fšr att Œterfšra barnet.
NŒgot som ytterligare

komplicerar

saken

i

dessa

fall,

Šr

att

utlŠndska

vŒrdnadsavgšranden inte gŠller i Sverige om det inte finns lagstšd fšr ett erkŠnnande. SŒdant
lagstšd finns fšr nŠrvarande endast i begrŠnsad omfattning och dŒ grundat pŒ
konventioner.103 Principen fastslogs av HD i NJA 1974 sid 629 (I och II). HD ansŒg det av
flera skŠl inte praktiskt mšjligt att lšsa de problem som har samband med erkŠnnande och
verkstŠllighet av utlŠndska vŒrdnadsavgšranden genom en utveckling i rŠttspraxis. Vid
vŒrdnadsavgšranden skall hŠnsyn tas till barnets bŠsta, och ett av dessa problem uppgavs
vara att uppfattningen om vad barnets bŠsta faktiskt innebŠr kan skilja sig mellan olika
lŠnder. IstŠllet fšrordade HD en reglering av frŒgan genom konventioner och lagstiftning. SŒ
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lŠnge sŒdant lagstšd saknas skall utlŠndska avgšranden av aktuellt slag inte tillerkŠnnas
rŠttskraft i Sverige, men de skall enligt HD ges bevisverkan. Hur stark denna bevisverkan Šr
beror pŒ omstŠndigheterna i det enskilda fallet. Att utlŠndska avgšranden i vŒrdnadsmŒl inte
tillerkŠnns rŠttskraft hŠr, innebŠr ocksŒ att en pŒgŒende process eller en dom i ett sŒdant
mŒl i en icke konventionsansluten stat inte utgšr rŠttegŒngshinder i Sverige. Ytterligare en
konsekvens Šr, som skiljaktige justitierŒdet PetrŽn pŒpekade i domen, att om Sverige inte
erkŠnner utlŠndska vŒrdnadsavgšranden, Šr det inte heller sannolikt att sŒdana avgšranden
av svenska domstolar kommer att erkŠnnas utomlands.
Det Šr inte mšjligt fšr en svensk domstol att besluta om en ŒtgŠrd som innebŠr utšvning
av direkt tvŒng i ett annat land, t ex hŠmtning av barn genom svenska polisens fšrsorg.
Detta fšljer av folkrŠtten och pŒpekades i R• 1997 ref 58. MŒlet gŠllde en ansškan frŒn en
kvinna om att fadern till hennes tvŒ barn skulle ŒlŠggas vid vite att lŠmna šver barnen till
henne. Barnen var fšdda i Sverige, men fadern hade Œret innan olovligen bortfšrt dem till
Tunisien dŠr de fortfarande befann sig. Modern var vid bortfšrandet ensam vŒrdnadshavare.
I enlighet med ett Šldre avgšrande (R• 1968 ref 74) avvisade underinstanserna moderns
ansškan om šverflyttning, eftersom fadern och barnen bodde utomlands och ansškan
ansŒgs avse ett yrkande om att šverflyttning skulle ske genom ŒtgŠrd i Tunisien. 1968 Œrs
avgšrande innebar att svensk fšrvaltningsdomstol inte skulle fšrordna om verkstŠllighet i
sŒdana fall. MŒlet avgjordes sedan av RegeringsrŠtten i sin helhet. RŠtten ansŒg nu, i
motsats till utgŒngen i R• 1968 ref 74, att folkrŠtten inte hindrar att domstol genom
vitesfšrelŠggande sšker fšrmŒ en felande part att fullgšra sina skyldigheter i fall som det
aktuella. Moderns ansškan om šverflyttning skulle dŠrfšr pršvas och mŒlet Œterfšrvisades
till lŠnsrŠtten.
Eftersom Tunisien ej har anslutit sig till vare sig EuroparŒds- eller Haagkonventionen
kan ett beslut om verkstŠllighet som fattats av svensk domstol ej genomdrivas utomlands.
Eftersom mannen i detta fall hade vissa tillgŒngar i Sverige, fanns det dock en mšjlighet att
vitesfšrelŠggandet ŠndŒ skulle fŒ avsedd effekt. Den slutsats som kan dras av rŠttsfallet Šr
att det Šr mšjligt att ta upp en ansškan om verkstŠllighet Šven om den som ansškan riktas
mot bor utomlands. DŠremot Šr det inte sŠkert att verkstŠllighet verkligen kan ske.
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OvanstŒende innebŠr sammantaget att det Šr svŒrare att fŒ ett barn šverflyttat frŒn en
stat

till en annan, om inte bŒda staterna

har tilltrŠtt

EuroparŒds-

och/eller

Haagkonventionerna. Om staterna inte Šr konventionsanslutna, kan den fšrŠlder vars barn
har fšrts bort ansška om att fŒ vŒrdnaden hos domstol i det land dit barnet har fšrts. 104

17 Slutsats
Jag har i uppsatsen frŒn en rent juridisk synvinkel redovisat och fšrsškt analysera de regler
som finns att tillgŒ nŠr ett barn olovligen bortfšrs eller pŒ annat sŠtt undanhŒlls frŒn nŒgon
annan. Den verklighet som reglerna skall tillŠmpas pŒ Šr emellertid av en helt annan
karaktŠr. Den brottsliga handlingen enligt 7:4 fšrsta stycket innebŠr att ett barn skiljs frŒn
en person, som i de flesta fall Šr en fšrŠlder. Det kan vara en traumatisk upplevelse fšr
barnet, men ocksŒ mycket svŒrt fšr den fšrŠlder som barnet skiljs frŒn. Regelverkets
viktigaste uppgift bšr dŠrfšr vara att fšrhindra att barnet skiljs frŒn nŒgon av sina fšrŠldrar
samt att om det ŠndŒ sker, se till att de Œterfšrenas snarast mšjligt.
Jag har under arbetets gŒng inte funnit nŒgra vŠsentliga brister i lagstiftningen. 7:4 tŠcker
in de flesta tŠnkbara situationer. Ett undantag finns dock. FrŒgan om eventuella sanktioner
vid umgŠngessabotage, d v s dŒ vŒrdnadshavaren vŠgrar att lŠmna ut barnet till nŒgon som
det har rŠtt till umgŠnge med, anser jag behšver utredas ytterligare. Det kan inte accepteras
att en vŒrdnadshavare utan godtagbara skŠl hindrar det umgŠnge som barnet enligt lag eller
domstols beslut har rŠtt till med en fšrŠlder eller nŒgon annan nŠrstŒende. Infšrande av
lagstiftning fšr att fšrhindra och eventuellt sanktionera sŒdant agerande vore i enlighet med
principen om barnets bŠsta. Jag kan dock inte svara pŒ hur detta bŠst skulle kunna
genomfšras. Det Šr inte sŠkert att det lŠmpligaste Šr att straffbelŠgga fšrfarandet. En
mšjlighet Šr att infšra en uttrycklig bestŠmmelse i FB som innebŠr att den som gšr sig
skyldig till umgŠngessabotage lšper stor risk att fšrlora vŒrdnaden om barnet. Enligt ett
tidigare omnŠmnt fšrarbetsuttalande Šr det idag mšjligt att vid pršvning av vŒrdnaden ta
104
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sŒdan hŠnsyn till om en fšrŠlder motarbetat barnets umgŠnge med den andra fšrŠldern.105
Det jag anser vore lŠmpligt Šr att detta Šven klart kan utlŠsas av lagtexten.
Generellt sett vore det ocksŒ šnskvŠrt om mšjligheterna att Œterfšra ett barn som fšrts
utomlands kunde fšrstŠrkas. Detta Šr emellertid svŒrt fšr Sverige att Œstadkomma ensamt,
eftersom svenska avgšranden inte kan genomdrivas utomlands utan den andra statens
medverkan. Det krŠvs dŠrfšr ett brett internationellt samarbete inom dessa frŒgor. Detta
existerar idag genom Haag- och EuroparŒdskonventionerna. MŒnga lŠnder har tilltrŠtt nŒgon
av eller bŒda dessa konventioner. Fšrhoppningsvis kommer de att vinna Šnnu stšrre
anslutning med tiden. Om man fŒr tro det tidigare nŠmnda uttalandet av BarnkommittŽn, sŒ
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arbetar Sverige i sina internationella kontakter med detta genom att informera icke anslutna
stater om fšrdelarna med de tvŒ konventionerna.106 Att en stat har anslutit sig betyder inte
att olovliga bortfšranden till och frŒn denna stat upphšr. DŠremot kan det tŠnkas innebŠra
att de minskar, genom att den potentiella gŠrningsmannen har mindre att vinna pŒ ett sŒdant
agerande. Fšljden av det Šr att fler barn fŒr lov att stanna kvar i sin hemmiljš, vilket i de
flesta fall Šr till barnets bŠsta.

18 Sammanfattning

Uppsatsen behandlar brottet egenmŠktighet med barn i 7 kap 4 ¤ BrB. Paragrafen tillkom
vid brottsbalkens infšrande, men det fanns en Šldre motsvarighet i strafflagen. I 7:4
straffbelŠggs fyra olika fšrfaranden varigenom nŒgon olovligen bortfšr eller undanhŒller ett
barn frŒn nŒgon annan. Det fšrsta fallet innebŠr att nŒgon som inte har vŒrdnaden om barnet
obehšrigen skiljer det frŒn den som har vŒrdnaden. Det andra fallet Šr dŒ nŒgon som
gemensamt med annan har vŒrdnaden om barnet egenmŠktigt och utan beaktansvŠrda skŠl
bortfšr det. Det tredje fallet Šr dŒ den som lagligen skall ha vŒrdnaden obehšrigen
bemŠktigar sig barnet och pŒ sŒ sŠtt sjŠlv tar sig rŠtt. Det fjŠrde fallet skiljer sig frŒn de
švriga pŒ sŒ sŠtt att bortfšrandet eller undanhŒllandet inte sker frŒn den som har vŒrdnaden
om barnet, utan frŒn nŒgon som vŒrdar barnet med stšd av lagen (1990:52) med sŠrskilda
bestŠmmelser om vŒrd av unga. I samtliga fall gŠller att barnet skall vara under 15 Œr samt
att gŠrningen inte utgšr brott mot frihet eller, i det fjŠrde fallet, frŠmjande av flykt.
Paragrafen Šr sŒlunda subsidiŠr till sŒvŠl 4 kap BrB som 17:12 BrB.
I 7:4 tredje stycket finns sedan 1983 en sŠrskild straffskala fšr grova brott, som enligt
fšrarbetena frŠmst skall tillŠmpas i de fall dŠr barnet fšrs utomlands. Det sades att det kan
vara svŒrt fšr ett barn att hastigt ryckas upp frŒn sin invanda miljš och tvingas leva i ett
annat land utan att veta om det kommer att fŒ trŠffa sin andra fšrŠlder igen. Dessa fall har
blivit vanligare pŒ senare Œr pŒ grund av att antalet internationella familjebildningar har škat.
I uppsatsen har redovisats ett flertal rŠttsfall frŒn HD och hovrŠtten. Dessa visar bl a att
det Šr mšjligt fšr en fšrŠlder som olovligen har fšrt sitt barn utomlands att trots detta fŒ
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vŒrdnaden om barnet i svensk domstol samt att en kvinna i ett fall har erhŒllit skadestŒnd
frŒn mannen som fšrde bort deras gemensamma barn. Det finns Šven rŠttsfall som innebŠr
att det Šr mšjligt att en person som har dšmts fšr att olovligt ha fšrt bort ett barn, Œterigen
kan dšmas fšr att dŠrefter ha fortsatt att undanhŒlla barnet frŒn vŒrdnadshavaren.
Uppsatsen redogšr Šven fšr mšjligheterna att Œterfšra barnet. De svenska reglerna
Œterfinns i 21 kap FB, och innebŠr bl a att om barnet inte kan ŒterlŠmnas frivilligt sŒ har
domstol mšjlighet att fšrelŠgga en part att vid vite ŒterlŠmna barnet eller att fšrordna att
barnet hŠmtas av polis. Utšver detta har Sverige internationella fšrpliktelser, frŠmst genom
EuroparŒdskonventionen och Haagkonventionen. Dessa innebŠr i korthet bl a att barn som
olovligen fšrs utomlands till en konventionsstat under vissa fšrutsŠttningar kan Œterfšras
till Sverige, liksom att barn som pŒ samma sŠtt fšrs hit skall skickas tillbaka till sitt
hemland. Om barnet har fšrts frŒn Sverige till en icke konventionsansluten stat blir det
svŒrare fšr den hŠr kvarvarande fšrŠldern att ŒterfŒ sitt barn. En mšjlighet Šr att ansška om
vŒrdnaden i den stat dit barnet har fšrts.
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