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Till Justitiedepartementet 
 
 
 
 
 
 
Sveriges advokatsamfund har genom skrivelse som inkom till samfundet den 11 december 
2003 inbjudits att lämna synpunkter på promemorian Sexualbrotten (daterad 8 december 
2003) dels vid remissmöte den 16 december 2003, dels skriftligt senast den 15 januari 
2004 (Ju2003/1805/L5). 
  
Samfundet har deltagit i remissmötet och lämnar nu skriftligen synpunkter på 
promemorian. 
 
Allmänt  
  
Det betänkande som ligger till grund för det pågående lagstiftningsärendet, Sexualbrotten 
– Ett ökat skydd för den sexuella integriteten och angränsande frågor, SOU 2001:14, 
överlämnades till regeringen i mars 2001 och remitterades strax därefter till 63 remiss-
instanser med svarstid utsatt till den 28 september samma år. Betänkandet har därefter 
beretts inom Justitiedepartementet.  
  
I promemorian föreslås i förhållande till betänkandet betydelsefulla förändringar (så bety-
delsefulla att ytterligare beredning ansetts nödvändig). Antalet instanser som inbjudits att 
delta i remissmötet och i övrigt lämna synpunkter på promemorian inskränker sig dock till 
14. Vidare är den tid som stått remissinstanserna till buds för att inkomma med synpunk-
ter på promemorian anmärkningsvärt kort. Enligt samfundets mening bör dock central 
straffrättslig lagstiftning inte tillkomma på nu beskrivet sätt.  
  
Förslagen i promemorian är i förhållande till dem i betänkandet enligt samfundets mening 
i många avseenden betydligt bättre. Förutsebarheten är större och det straffbara området 
klarare avgränsat. I vissa delar kvarstår dock en del brister. Författningstexten är också i 
vissa hänseenden oklar och ger intryck av att vara utkast mer än färdigarbetad lagtext. En 
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olycklig konsekvens av detta är att brottsbenämningarna inte kommer att på ett adekvat 
spegla de gärningar som faller in under en viss bestämmelse. Avsaknaden av en författ-
ningskommentar medför dessutom problem att bedöma förslagen. Samfundet ifrågasätter 
även behovet av och effektiviteten i delar av lagförslagen enligt vad som framgår nedan. 
Vidare lagstiftningsåtgärder med utgångspunkt i promemorian torde kräva omfattande 
beredningsarbete.  
  
Utgångspunkten för synpunkterna i det följande är inte enbart nu gällande lag utan också 
förslagen i betänkandet. 
 
Anknytningen till samlag som jämförelsenorm 
  
Samfundet tillstyrker att anknytningen till samlag som jämförelsenorm bibehålls i den 
grundläggande bestämmelsen om våldtäkt. Som anförs i promemorian undviks därigenom 
– åtminstone delvis – att våldtäktsbestämmelsen får en alltför oklar och vid utformning.  
 
Otillbörlighetsrekvisitet behålls 
  
Samfundet tillstyrker att otillbörlighet behålls som rekvisit i förslaget till vad som mot-
svarar sexuellt utnyttjande (6 kap. 1 § andra stycket brottsbalken i promemorians förslag). 
Motsvarande förslag i betänkandet skulle på ett i det närmaste oförutsägbart sätt vidga det 
straffbara området. 
 
Begreppet sexuell handling 
  
I promemorian föreslås att begreppet sexuellt umgänge skall ersättas av uttrycket sexuell 
handling som i sin tur, beroende på karaktären av handlingen, sorteras in under olika 
bestämmelser (våldtäktsbestämmelsen om kränkningen jämförlig med den som ett 
påtvingat samlag innebär och sexuellt tvång i andra fall).  
  
I promemorian anförs att begreppet skall omfatta mer än sexuellt umgänge; hur mycket 
mer framstår dock som oklart. De exempel som anges synes alla vara sådana att de i dag 
är straffbelagda som sexuellt ofredande, som har ett maxstraff som motsvarar prome- 
morians förslag till sexuellt tvång. Oklarheten gäller också i förhållande till våldtäkts-
bestämmelsen. Vad kvalificerar en sexuell handling så att den innebär en kränkning 
jämförlig med den som uppkommer vid ett påtvingat samlag och vilken skall utgångs-
punkten vara vid bedömningen?  
  
Samfundet är tveksamt till om de eventuella vinster som ligger i att införa det nya begrep-
pet verkligen uppväger den osäkerhet om det straffbara området som med nödvändighet – 
åtminstone under en långvarig övergångstid till dess praxis stadgats – blir följden.  
  
Betydande gränsdragningsproblem riskerar att uppkomma vid bedömningen av vad som 
kvalificerar en våldtäkt. Vad menas t.ex. med höggradig berusning? 
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En möjlig följd av den utvidgning av våldtäktsbegreppet som promemorians förslag inne-
bär, en följd som knappast är åsyftad, är att den omständigheten att fler gärningar är att 
hänföra till våldtäkt kommer att medföra att den generella straffnivån för vad som nu är att 
rubricera som våldtäkt kommer att sjunka. Straffvärdet för många av de gärningar som 
enligt förslaget kommer att hänföras till våldtäkt kommer sannolikt att ligga i den nedre 
delen av straffskalan och normalstraffet för våldtäkt därmed i högre grad än vad som nu är 
fallet att ligga vid straffminimum. 
 
Gradindelning 
  
Samfundet tillstyrker promemorians förslag att behålla gradindelning av de grundläg-
gande bestämmelserna i 6 kap. brottsbalken. Förslagen i betänkandet kunde ha medfört 
stora tröskeleffekter. 
  
I promemorian föreslås att den omständigheten att flera gärningsmän begått t.ex. en våld-
täkt skall särskilt beaktas vid bedömningen av om brottet skall rubriceras som grovt. 
Samfundet ställer sig tveksamt till om enskilda omständigheter på det sättet särskilt bör 
anges i lagstiftningen och om det verkligen tillför lagstiftningen något konkret. Den 
utformning lagtexten skulle få om det momentet inte angavs särskilt är fullt tillräcklig och 
adekvat för att när omständigheterna så fordrar bedöma ett brott som grovt. 
 
Brottsbenämningarna m.m. 
  
Förslagen i promemorian innebär att brottsbenämningar med lång tradition nu kommer att 
få en annan innebörd. Detta i sig är inget avgörande argument mot förändring, men bör 
ändå hållas i minnet.  
  
Mer tveksamt är att brottsbenämningarna omfattar gärningar som inte alls speglas av 
benämningen. Våldtäkt kommer som exempel att omfatta gärningar som inte alls behöver 
innefatta något moment av våld och sexuellt tvång gärningar som inte innefattar något 
tvång. Uppenbart blir det i fråga om beteckningen våldtäkt mot barn, som kommer att 
omfatta gärningar som kan vara helt frivilliga från de inblandade. Som exempel kan anges 
en femtonårig flicka som har samlag med sin fjortonårige pojkvän. Gärningen uppfyller 
rekvisiten för våldtäkt mot barn med ett straffminimum för normalgraden av brottet på två 
års fängelse. En annan sak är att det i förslaget intagits en ansvarsfrihetsregel (se 13 §) 
som innebär en möjlighet att inte döma till ansvar i de s.k. tonårsfallen. Den bestämmel-
sen skall dock tillämpas restriktivt och förtar inte den grundläggande invändningen att 
brottsbenämningen inte speglar de gärningar som omfattas av bestämmelsen och inte 
heller att misstanke, förundersökning och eventuell rättegång kommer att avse våldtäkt 
mot barn. 
  
Benämningen på brottet i 3 §, sexuellt utnyttjande av beroendeställning, kan leda tanken 
fel med avseende på vad som utnyttjas.  
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Brottsbenämningen koppleri föreslås bli ersatt av sexuell exploatering. Samfundet ställer 
sig tveksamt till om vinsten av att ersätta det sedan länge etablerade uttrycket koppleri 
verkligen är så stort att det är motiverat att göra förändringen. 
  
Av promemorian får man intrycket av att alla paragrafer i 6 kap. brottsbalken skall förses 
med egna rubriker, något som avviker från övriga delar av balken och som kan ifråga-
sättas. 
  
SVERIGES ADVOKATSAMFUND 
 
 
 
Anne Ramberg 


