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1 Inledning 
 

1.1 Bakgrund 

“Torture should be viewed objectively and seen by everyone, Governments and 

individuals alike, for what it is: the criminal obliteration of the human personality, which 

can never be justified by any ideology or overriding interest, as it destroys the very basis 

of human society.”1 

 

Tortyr är ett fenomen som ständigt väcker känslor och möts av starka reaktioner från 

omvärlden. Från detta utgör juridiken inte något undantag. Sedan 1970-talet har kampen mot 

tortyr, på initiativ av framstående icke-statliga organisationer, lett till såväl omfattande 

internationell lagstiftning mot tortyr som i det närmaste global konsensus om att tortyr under 

alla omständigheter är förbjuden.2 Pieter Kooijmans, citerad ovan, konstaterade i egenskap av 

Förenta nationernas (FN:s) specialrapportör mot tortyr att inget annat fenomen har blivit så 

förbehållslöst och entydigt bannlyst som just tortyr.3 Detta globala fördömande av tortyrbrottet 

framgår även tydligt av såväl nationell som internationell rättspraxis. Internationella 

krigsförbrytartribunalen för det forna Jugoslavien (Jugoslavientribunalen) hänvisade år 1998 i 

en beskrivning av rättsläget till en amerikansk appellationsdomstols uttalande om att den som 

begår tortyrbrott har blivit hostis humani generis, det vill säga hela mänsklighetens fiende.4 

 

Trots det internationella samfundets starka fördömande av tortyrgärningar har fenomenet fått 

mycket liten uppmärksamhet i den svenska rättspolitiken, vilket kan innebära att vissa av 

Sveriges internationella åtaganden försummas. Sverige har varit part under FN:s Konvention 

mot tortyr och annan grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning 

(Tortyrkonventionen) sedan konventionens ikraftträdande den 26 juni 1987. Konventionen 

innehåller bland annat en definition av begreppet ”tortyr”, samt ett krav på att all form av tortyr 

som omfattas av definitionen ska vara kriminaliserad.5 Sverige har emellertid inte vidtagit några 

åtgärder för att anpassa landets strafflagstiftning efter Tortyrkonventionen.6  Detta trots att 

Tortyrkonventionens övervakande organ, FN:s kommitté mot tortyr (Tortyrkommittén), 

                                                 
1 Special Rapporteur, 1986, § 90. 
2 Se Bassiouni, 2013, s. 203 och Jugoslavientribunalens dom i Prosecutor v. Anto Furundzija, Trial Chamber, 10 

december 1998, § 147. 
3 Special Rapporteur, 1986, § 3. 
4 Jugoslavientribunalens dom i Prosecutor v. Anto Furundzija, Trial Chamber, 10 december 1998, § 147. 
5 Konvention mot tortyr och annan grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning, art. 1 och 3. 
6 Se Ds 2015:42, s. 179. 
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upprepade gånger har kritiserat Sverige för avsaknaden av ett särskilt tortyrbrott i svensk 

straffrätt.7 

 

Tortyrgärningar kan sätta djupa spår i deras offer, såväl genom fysiska som psykiska trauman. 

Tortyroffer drabbas många gånger av ångest, tvångstankar, sömnsvårigheter, panikattacker, 

självmordstankar och andra psykiska symptom som i värsta fall kan vara såväl livslånga som 

handikappande.8 Mot denna bakgrund är det viktigt att viktimologiska perspektiv beaktas när 

lagstiftning som är ämnad att bekämpa tortyr utformas. 

 

I avsaknad av ett särskilt tortyrbrott kan en gärning som utgör tortyr i folkrättslig mening vara 

hänförlig till en mängd olika straffstadganden, med varierande straffskalor, preskriptionstider 

och jurisdiktionsregler. 9  I denna uppsats undersöks därför om svensk straff- och 

straffprocessrätt är tillräckligt omfattande för att uppfylla Sveriges internationella åtaganden att 

kriminalisera tortyr och för att på ett tillfredsställande vis tillgodose nödvändiga behov åt 

tortyrens offer. 

 

1.2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna uppsats är att utreda om svensk lagstiftning uppfyller de krav som ställs i 

tillämplig internationell rätt på att all form av tortyr ska vara kriminaliserad, särskilt med 

beaktande av att svensk straffrätt saknar ett särskilt tortyrbrott. Uppsatsen syftar även till att 

undersöka om den svenska kriminaliseringen av tortyr är tillfredsställande ur ett 

brottsofferperspektiv. Till grund för uppsatsen ligger följande frågeställningar: 

 

1. Kräver Sveriges internationella åtaganden, direkt eller indirekt, att ett särskilt tortyrbrott 

införs i svensk strafflagstiftning? 

2. Är all form av tortyr kriminaliserad i svensk strafflagstiftning på ett sätt som uppfyller 

Sveriges internationella åtaganden? 

3. Vore det önskvärt ur ett brottsofferperspektiv att ett särskilt tortyrbrott införs i svensk 

strafflagstiftning eller att tortyr på annat vis kriminaliseras i större omfattning? 

 

                                                 
7 Se General Assembly, 1997, §§ 223–224; Committee Against Torture, 2002, §§ 5 och 7; Committee Against 

Torture, 2008, § 9; Committee Against Torture, 2014, § 6. 
8 Se Forrest, 1996, s. 117–119. Jfr SoS-rapport 1989:40, s. 40–42. 
9 Se avsnitt 4.2. 
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1.3 Metod och material 

Denna uppsats tar sin utgångspunkt i en rättsanalytisk metod. Denna skiljer sig från den i 

rättsvetenskapen dominerande rättsdogmatiska metoden på så vis att målet inte är att enbart 

fastställa gällande rätt, utan även att analysera och kritisera rätten.10 Analysen sker utifrån ett 

brottsofferperspektiv, vars teoretiska utgångspunkter utvecklas i avsnitt 1.4. 

 

Metoden kräver emellertid vissa rättsdogmatiska inslag eftersom gällande rätt måste fastställas 

innan någon meningsfull analys av rätten kan ske. I traditionellt rättsdogmatisk anda inleder jag 

därför med att fastställa gällande rätt i Sverige och internationellt, samt undersöker om relevant 

svensk rätt är tillfredsställande med avseende på Sveriges internationella åtaganden. I den 

utsträckning olika rättsordningar undersöks kräver detta arbete skilda metoder. Jag kommer 

därför att tillämpa såväl den rättsdogmatiska metoden, som folkrättslig metod och 

europarättslig metod. Dessa metoder beskrivs mer utförligt nedan. 

 

Utöver att fastställa gällande rätt görs även en redogörelse för promemorian ”Ett särskilt 

tortyrbrott”11 med tillhörande remissvar, i syfte att belysa den rättsvetenskapliga diskussion 

som har förts i Sverige angående huruvida ett särskilt tortyrbrott bör införas. 

 

1.3.1 Rättsdogmatisk metod 

Den rättsdogmatiska metoden är en metod med många etiketter. Den förekommer även under 

namn som rättsvetenskaplig metod, traditionell juridisk metod eller helt enkelt juridisk metod. 

Olika författare har olika uppfattningar om huruvida dessa etiketter verkligen beskriver samma 

metod eller om de ger uttryck för vissa skillnader i tillvägagångssätt. Likaså har författarna 

skilda preferenser om vilken av dessa etiketter som ska användas för att beskriva den i Sverige 

dominerande metoden för att fastställa gällande rätt.12  Jag har emellertid valt att använda 

begreppet rättsdogmatisk metod för att beskriva mitt tillvägagångssätt för att fastställa gällande 

rätt i Sverige. 

 

Med begreppet rättsdogmatisk metod avses inom ramen för denna uppsats att gällande rätt 

fastställs genom studier av tillämpliga rättskällor i enlighet med den svenska rättskälleläran. I 

huvudsak brukar fyra rättskällor accepteras i den svenska rättsordningen: Författningar, 

                                                 
10 Se Sandgren, 2016, s. 722–727. 
11 Ds 2015:42. 
12 Jfr exempelvis Strömholm, 1996, s. 411–414; Sandgren, 2015, s. 39–45; Kleineman, 2013, s. 21–29. 
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lagförarbeten, rättspraxis och rättsvetenskaplig doktrin.13 Dessa rättskällors inbördes hierarki 

är varierande, men bestämmelser i lag har en särskilt stark ställning. Förarbeten är vanligen av 

stor vikt för att tolka ny lag, men deras betydelse minskar ofta i takt med att de åldras och 

rättspraxis på området utvecklas. Där heltäckande lag och tunga förarbetsuttalanden saknas är 

istället rättspraxis av särskilt stor vikt. Doktrinens ställning är omdiskuterad, men det står klart 

att den är underordnad lag och rättspraxis och att den har störst självständig betydelse när dessa 

inte entydigt klargör rättsläget.14 

 

Frågan om huruvida all form av tortyr är kriminaliserad i Sverige sätter huvudfokus på 

straffrätten och straffprocessrätten, men även den konstitutionella rätten och familjerättens 

förbud mot barnaga berörs i viss mån. Materialet utgår i huvudsak från regeringsformen (RF), 

brottsbalken (BrB), rättegångsbalken (RB), föräldrabalken (FB), lagen (2003:148) om straff för 

terroristbrott (LST) samt lagen (2014:406) om straff för folkmord, brott mot mänskligheten och 

krigsförbrytelser (folkrättsbrottslagen). Även dessa lagstiftningsakters förarbeten och relevant 

praxis ingår i materialet. Praxis har i huvudsak inhämtats från Högsta domstolen (HD), men 

avseende den konstitutionella rätten har även ett beslut av Justitieombudsmannen (JO) beaktats. 

I avsaknad av prejudicerande praxis har avgöranden från hovrätterna inkluderats. Även 

rättsvetenskaplig doktrin ingår i materialet, som komplement till övriga rättskällor. 

 

1.3.2 Folkrättslig metod 

För att identifiera Sveriges internationella förpliktelser på global nivå används en folkrättslig 

metod. Denna har påtagliga likheter med den rättsdogmatiska metoden, på så vis att gällande 

rätt även inom folkrätten fastställs genom studier av rättskällorna i enlighet med områdets 

rättskällelära. Den folkrättsliga rättskälleläran skiljer sig emellertid avsevärt från den svenska. 

Den exakta utformningen av folkrättens rättskällelära är omdiskuterad, men traditionellt brukar 

de rättsregler som tillämpas av Internationella domstolen (ICJ) betraktas som en vedertagen 

utgångspunkt. Dessa framgår av art. 38 i domstolens stadga, som har ett betydligt inflytande i 

folkrätten på grund av domstolens ställning som FN:s högsta judiciella organ.15 

 

Enligt art. 38 i ICJ-stadgan ska domstolen tillämpa internationella överenskommelser, 

internationell sedvänja, allmänna rättsgrundsatser samt, som hjälpmedel för att fastställa 

                                                 
13 Bernitz, 2017, s. 32–34. 
14 Se a.a. s. 32–34 och Bengtsson, 2002, s. 14–32. 
15 Bring et al., 2014, s. 27. Brownlie, 2003, s. 5. 
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gällande rätt, rättsliga avgöranden och lärosatser från de olika ländernas mest sakkunniga 

författare.16 

 

Med ”internationella överenskommelser” avses traktater, det vill säga bi- eller multilaterala 

överenskommelser som är avsedda att vara folkrättsligt bindande.17 Av Wienkonventionen om 

traktaträtten (Wienkonventionen) framgår vissa regler om tolkning av traktattext. Traktater ska 

i första hand tolkas efter sin ordalydelse, mot bakgrund av sammanhanget, samt traktatens 

ändamål och syfte. Om ordalydelsen i sitt sammanhang alltjämt är otydlig eller leder till ett 

uppenbart orimligt eller oförnuftigt resultat, får även supplementära tolkningsmedel användas. 

Sådana tolkningsmedel kan dock även användas för att bekräfta ordalydelsetolkningen. 

Exempel på supplementära tolkningsmedel är förarbeten och omständigheterna vid traktatens 

ingående.18 

 

”Internationell sedvänja” syftar till det som benämns som den allmänna folkrätten, det vill säga 

folkrättsligt bindande mellanstatlig praxis. Sedvanerättsliga regler är beroende av ett objektivt 

och ett subjektivt rekvisit. Det objektiva rekvisitet är att regeln måste vara praxis mellan staterna 

(usus). Avgörande för bedömningen av statspraxis är hur länge, hur frekvent och hur 

konsekvent regeln har tillämpats av staterna. Det subjektiva rekvisitet är en rättsövertygelse om 

juridisk bundenhet (opinio juris). Detta rekvisit innebär att en sedvanerättslig regel är bindande 

endast om den uppfattas som bindande av staterna som tillämpar den. Sedvanerättsliga regler 

är universellt bindande, vilket skiljer dem från traktater som endast binder de deltagande 

parterna. En stat kan emellertid undgå att bli bunden av en sedvanerättslig regel genom att aktivt 

och ihållande opponera sig mot regeln. Dessutom kan staterna genom traktater avtala bort 

sedvanerättsliga bestämmelser, förutom vissa centrala sedvanerättsliga regler av indispositiv 

karaktär, så kallad jus cogens. Sedvanerättsliga regler med status som jus cogens har en särskild 

överordnad ställning i folkrätten och kan inte åsidosättas, förutom genom senare uppkomna 

regler med samma status.19 

 

I den moderna rättsvetenskapen och rättstillämpningen förekommer att avgörande vikt placeras 

vid opinio juris och att usus fastställs enbart utifrån staters yttranden samt traktater och 

                                                 
16 Internationella domstolens stadga, 1945, art. 38. 
17 Bring et al., 2014, s. 28–29. 
18 Wienkonventionen om traktaträtten, 1969, art. 31–32. 
19 Bring et al., 2014, s. 29–30. Brownlie, 2003, s. 488. 
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deklarationer, snarare än faktiskt handlande från staternas sida. Så sker särskilt beträffande 

moraliskt laddade regler, såsom bestämmelser om mänskliga rättigheter.20 

 

Med ”allmänna rättsgrundsatser” avses gemensamma grundläggande principer från staternas 

nationella rättssystem. Gränsdragningen mot sedvanerätten är inte knivskarp, men allmänna 

rättsgrundsatser har i huvudsak sitt ursprung i utbredd praxis i nationella rättsordningar, till 

skillnad från sedvanerättsliga regler som har sitt ursprung i mellanstatlig praxis. Det finns 

emellertid vissa allmänna rättsgrundsatser som härleds enbart ur internationell rätt, exempelvis 

principerna om reciprocitet, staters suveränitet och staters likställdhet. Juridisk praxis och 

doktrin är inte egna rättskällor, men nyttjas i folkrätten som tolkningsmedel.21 

 

I denna uppsats undersöks vilka krav som ställs i folkrätten på att all form av tortyr ska vara 

kriminaliserad, samt hur dessa krav är utformade. Fokus ligger därmed i huvudsak på traktater 

och sedvanerätt, även om rättspraxis och doktrin därutöver behandlas som tolkningsmedel. 

Uppsatsen saknar emellertid utrymme för en utförlig analys av statspraxis och opinio juris, 

varför rättspraxis och doktrin i används som källa för att fastställa sedvanerättens innehåll. De 

internationella traktater på global nivå som behandlas är Internationella konventionen om 

medborgerliga och politiska rättigheter (ICCPR), Tortyrkonventionen, FN:s konvention om 

barnets rättigheter (Barnkonventionen), 1949 års Genèvekonventioner och Internationella 

brottmålsdomstolens (ICC:s) stadga (Romstadgan). I anslutning till ICCPR, 

Tortyrkonventionen och Barnkonventionen behandlas även utlåtanden från respektive 

konventions övervakningsorgan i samband med Sveriges periodiska rapporter (periodic 

review). 

 

1.3.3 Europarättslig metod 

Med “Europarätt” avses i denna uppsats de två regionala rättsordningar som är gemensamma 

för flertalet av Europas länder: Den överstatliga EU-rätten och de mellanstatliga traktat som 

gäller mellan Europarådets medlemsstater, särskilt Europeiska konventionen om skydd för de 

mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna (Europakonventionen). Beträffande 

EU-rätten, vars tillämpningsområde är mycket omfattande, ligger huvudfokus på unionens 

skydd för mänskliga rättigheter. 

                                                 
20 Roberts, 2001, s. 757–758, 764–766. Se Internationella domstolens dom i Military and Paramilitary Activities 

in and against Nicaragua den 27 juni 1986, § 186. 
21 Bring et al., 2014, s. 31–32. Brownlie, 2003, s. 18–19. 
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EU-rättens källor brukar delas upp i två kategorier: Primärrätten och sekundärrätten. 

Primärrätten, som utgör grunden för EU-rätten, består i unionens grundfördrag med 

tilläggsprotokoll och bilagor, EU:s stadga om de grundläggande rättigheterna 

(Rättighetsstadgan) samt EU:s anslutningsfördrag. Övriga rättskällor hör till sekundärrätten, 

som kännetecknas av att den är skapad av unionen med stöd av primärrätten. Av unionens 

sekundärrättsliga rättsakter är det endast förordningar, direktiv och beslut som är bindande för 

medlemsstaterna. Många av EU:s rättskällor är vagt formulerade, varför Europeiska Unionens 

domstols (EU-domstolens) praxis har stor betydelse för unionsrättens utformning.22 

 

Unionens skydd för grundläggande rättigheter härleds ur tre källor som framgår av art. 6 i 

Fördraget om Europeiska Unionen (FEU). Dessa källor är medlemsstaternas konstitutionella 

rättstraditioner, Europakonventionen och rättighetsstadgan. Fördragen identifierar inte de 

rättigheter som härleds från medlemsstaternas konstitutionella rättstraditioner, utan 

EU-domstolen har relativt stor frihet att avgöra vilka rättigheter som ska erkännas.23 Sedan 

Lissabonfördraget antogs 2009 framgår det av art. 6 FEU att Europakonventionens skydd för 

mänskliga rättigheter omfattas av EU-rättens allmänna principer, men EU-domstolen har redan 

sedan länge beaktat Europakonventionen som en del av medlemsstaternas konstitutionella 

rättstraditioner. 24  Genom art. 6 har rättighetsstadgan blivit formellt bindande för 

medlemsstaterna när de tillämpar EU-rätten.25 

 

På EU-rättens område behandlas i denna uppsats framför allt rättighetsstadgan, samt relevant 

praxis från EU-domstolen, eftersom det i huvudsak är av dessa källor som unionens förbud mot 

tortyr framgår. Även sekundärrätten undersöks i viss omfattning. 

 

Europakonventionens skydd för mänskliga rättigheter härstammar inte från EU, utan från 

Europarådet, vars 47 medlemsstater är bundna av konventionen. Medlemsstaternas efterlevnad 

övervakas av Europadomstolen, som på ansökan av enskilda kan pröva misstänkta 

rättighetskränkningar om alla inhemska medel har blivit uttömda.26  Domstolens domar är 

                                                 
22 Bergström & Hettne, 2014, s. 19–21, 33, 48. Hettne & Eriksson (red.), 2011, s. 49–50. 
23 Schütze, 2016, s. 430–435. 
24 A.a., s. 451. Bergström & Hettne, 2014, s. 172–173. 
25 Bernitz & Kjellgren, 2010, s. 129. Bergström & Hettne, 2014, s. 24–25. 
26 Bernitz & Kjellgren, 2010, s. 131–133. 
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bindande för medlemsstaterna.27 Genom sin rättskipning ansvarar Europadomstolen därutöver 

för att tolka konventionen och rättigheternas innehåll. Domstolen beaktar härvid 

tolkningsreglerna i Wienkonventionen, men har även framhållit att den betraktar konventionen 

som ett levande instrument vars ordalydelse måste tolkas så att den ger ett effektivt 

rättighetsskydd. Domstolens praxis är därför av stor betydelse för tolkningen av 

konventionstexten.28 

 

Utöver Europakonventionen har Europarådets medlemsstater även undertecknat en europeisk 

konvention till förhindrande av tortyr och omänsklig eller förnedrande behandling eller 

bestraffning. Denna konvention innehåller emellertid inga materiella regler, utan föreskriver 

endast ett preventivt förfarande genom vilket konventionens övervakande organ utreder 

frihetsberövades levnadsförhållanden i medlemsstaterna.29 På grund av konventionens brist på 

materiella regler har den begränsad betydelse för denna uppsats och ingår inte i materialet. 

Fokus ligger istället på Europakonventionen och Europadomstolens rättspraxis. 

 

1.4 Brottsofferperspektiv 

Den avslutande analysen i avsnitt 5 tar avstamp ur ett brottsofferperspektiv. Med detta avses att 

analysen är fokuserad på en särskild grupp – brottsoffer – och på de behov som individer som 

tillhör gruppen typiskt sett kan förväntas att ha. En analys ur ett brottsofferperspektiv förutsätter 

givetvis att gruppen brottsoffer är tydligt definierad och att dess behov är identifierade. Detta 

avsnitt syftar därför till att utgöra underlag för hur brottsofferbegreppet och brottsoffers behov 

ska förstås inom ramen för denna uppsats. 

 

1.4.1 Viktimologiska utgångspunkter 

Viktimologin, den akademiska disciplin som studerar brottsoffer, är en förhållandevis ung 

vetenskap. De första publikationerna med brottsoffer som huvudfokus tillkom på mitten av 

1900-talet och strax därefter framhöll psykiatrikern Fredrik Werthram att tidigare forskning har 

varit för fixerad på gärningspersonen och behöver kompletteras med en ”science of 

victimology”. Dessa tidiga verk utgick från ett synsätt av ömsesidighet i förhållande till brott 

och undersökte hur offrets beteende kan bidra till att främja brottet. Som typexempel kan 

nämnas ett misshandelsfall där både offret och gärningspersonen är alkoholpåverkade och offret 

                                                 
27 Konvention om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna, 1950, art. 46. 
28 Bernitz & Kjellgren, 2010, s. 133. Jacobs et al., 2010, s. 64–65, 73–74. 
29 Kellberg, 1990, s. 14–16. 
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har bidragit till att eskalera situationen genom att provocera gärningspersonen. Denna tidiga 

brottsofferforskning har emellertid kritiserats för att i alltför hög utsträckning skuldbelägga 

offret och sedan 1970-talet har viktimologisk forskning i huvudsak bedrivits ur ett 

viktimiseringsperspektiv, där fokus i större utsträckning läggs på brottsoffers upplevelser och 

påverkan av brottet.30 

 

Nils Christie myntade den i viktimologin välbekanta teorin om ”det idealiska offret”31, ett 

begrepp som beskriver den idealperson som lättast får en erkänd brottsofferstatus när 

vederbörande drabbas av brott. Som exempel på idealiskt offer nämner Christie en liten gammal 

dam som är på väg hem på dagtid efter att ha tagit hand om sin sjuka syster då hon plötsligt blir 

nedslagen och rånad av en stor man som därefter köper sprit eller droger för hennes pengar. 

Christie menar att den gamla damen uppfyller fem egenskaper som ger henne status som ett 

idealiskt offer. Hon är svag (1), hon utför ett respektabelt projekt (2), hon är på en plats som 

hon omöjligen kan klandras för att vara på (3), gärningspersonen är stor och ondsint (4) och 

hon saknar personlig relation till honom (5).32 

 

Det idealiska offret har sin motpol i en idealisk gärningsperson, som av egen vilja och för egen 

vinnings skull begår brott och därmed orsakar stort lidande för andra människor. Christie 

beskriver att det idealiska offret och den idealiska gärningspersonen står i ett 

beroendeförhållande gentemot varandra. Ett offer blir mer idealiskt om gärningspersonen är 

idealisk, och vice versa. Ju starkare kontrasten är mellan offret och gärningspersonen, desto 

mer idealiska blir de båda.33 

 

Det typiska brottet begås emellertid varken av idealiska gärningspersoner eller mot idealiska 

offer. En trend som Christie observerar är att idealiska offer i högre utsträckning är rädda att 

utsättas för brott, men att de statistiskt sett löper lägre risk att faktiskt bli utsatta. Risken att de 

ska falla offer för brott överdrivs i samhällsdebatten, vilket leder till att de får sympatier från 

allmänheten om de väl drabbas av brott, men även eldar på en obefogat stor oro för att bli utsatt. 

                                                 
30 Goodey, 2005, s. 11. Tham, 2001, s. 28–30. Van Dijk, 2009, s. 19. Wolhuter et al., 2009, s. 13–14. Åkerström, 

1996, s. 8–9. 
31 Christies teori om det idealiska offret återkommer ofta i viktimologiska sammanhang och omnämns i bl.a. 

Diesen, 2011, s. 330, Fattah, 1997, s. 157–158 och Walklate, 2007, s. 28. Van Dijk har dock kritiserat teorin 

och anser att den har för svag grund i empiriska studier om brottsoffers behov. Se van Dijk, 2009, s. 21–22. 
32 Christie, 1986, s. 18–19. 
33 A.a., s. 25–26. Se även Goodey, 2005, s. 76–77. 
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Samtidigt läggs oproportionerligt liten fokus på brott som begås av icke-idealiska 

gärningspersoner mot icke-idealiska offer, exempelvis våld mellan närstående.34 

 

För att tillerkännas fullständig brottsofferstatus av samhället räcker det enligt Christie inte att 

uppfylla de fem kriterierna för att vara ett idealiskt offer. Först måste nämligen brottsoffret 

uppmärksammas av sin omgivning, vilket kräver ett visst mått av styrka. Brottsoffret måste 

vara starkt nog för att kunna göra sin röst hörd, eftersom ett offer som inte hörs inte heller kan 

bli socialt accepterat som brottsoffer. Brottsoffret får dock inte vara för starkt eller höras för 

mycket, eftersom svaghet är ett av kriterierna som kännetecknar ett idealiskt offer.35 

 

Det idealiska offret förväntas vara hjälplöst, och förhålla sig passivt efter brottet. Narrativa 

analyser av självbiografiska redogörelser från uppmärksammade brottsoffer visar emellertid att 

brottsoffer många gånger intar en desto mer aktiv roll. Många brottsoffer uppger att deras 

upplevelser hjälpte dem att upptäcka inre styrkor hos dem själva och flertalet av dem blev 

förvånade över hur starka de kände sig efter brottet. Vanligt förekommande är också kraftiga 

känslor av ilska och hämndlystnad, samt en stark motvilja att förlåta gärningspersonen för 

brottet. Ett betydande antal uppmärksammade brottsoffer har dessutom tagit aktiva initiativ för 

att stödja andra brottsoffer i liknande situationer, inte minst genom engagemang i ideella 

organisationer. Brottsoffers känslor och beteenden efter brottet avviker således ofta från sociala 

normer om passivitet och hjälplöshet, vilket leder till en ökad risk för så kallad sekundär 

viktimisering.36 

 

Begreppet ”sekundär viktimisering” syftar till lidande och andra negativa konsekvenser som 

drabbar ett offer efter brottet, särskilt under den polisiära utredningen och den följande 

rättsprocessen. Bristande information om den pågående rättsprocessen, otrevligt eller 

oprofessionellt bemötande från myndighetspersoner och upplevelser av att inte bli trodd är 

några exempel på omständigheter som kan leda till sekundär viktimisering. Sekundär 

viktimisering är subjektiv och vissa brottsoffer drabbas hårdare än andra under samma 

omständigheter. De brottsoffer som trotsar sociala normer om brottsoffers beteenden, 

exempelvis genom att visa engagemang och inta en aktiv roll efter brottet, blir emellertid i större 

                                                 
34 Christie, 1986, s. 25–29. 
35 A.a., s. 21–22. 
36 Van Dijk, 2009, s. 9–13. 
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utsträckning ifrågasatta och utsättas för mer kritik av omgivningen. Detta kan i sin tur leda till 

en ökad risk för sekundär viktimisering.37 

 

1.4.2 Vem är brottsoffer? 

Begreppet ”brottsoffer” saknar legaldefinition i svensk rätt, trots att det sporadiskt förekommer 

i svensk lagstiftning.38 Som exempel kan nämnas 3 § lagen (1994:419) om brottsofferfond som 

föreskriver att brottsofferfondens medel ska användas för verksamhet som gagnar brottsoffer, 

men inte förklarar hur begreppet ”brottsoffer” ska förstås. Ytterligare ett exempel är 

5 kap. 11 § socialtjänstlagen (2001:453) som under rubriken ”brottsoffer” stadgar bland annat 

att socialnämnden ska verka för att den som utsatts för brott får stöd och hjälp, men som inte 

innehåller någon legaldefinition för brottsofferbegreppet. Det motsatta gäller 

1 § brottsskadelagen (2014:322) som stadgar att brottsskadeersättning ska betalas till den som 

har drabbats av skada till följd av brott – vilket skulle kunna uppfattas som en definition av 

brottsofferkretsen – men inte använder begreppet ”brottsoffer” för att beskriva den kategorin 

av personer. 

 

I 20 kap. 8 § 4 st. RB definieras det närliggande begreppet ”målsägande” som ”den, mot vilken 

brott är begånget eller som därav blivit förnärmad eller lidit skada.” Målsägandebegreppet 

skiljer sig emellertid från hur brottsofferbegreppet brukar uppfattas, bland annat eftersom det 

omfattar både juridiska och fysiska personer samt eftersom det exkluderar vissa kategorier av 

indirekta brottsoffer, exempelvis barn som har bevittnat våld i nära relationer.39 

 

Även i internationella sammanhang saknas en allmängiltig definition av brottsofferbegreppet. 

I tillägget till 1985 års FN-deklaration om grundläggande rättsprinciper för offer för brott och 

maktmissbruk (brottsofferdeklarationen) definieras ”offer” som ”persons who, individually or 

collectively, have suffered harm, including physical or mental injury, emotional suffering, 

economic loss or substantial impairment of their fundamental rights, through acts or omissions 

that are in violation of criminal laws operative within Member States, including those laws 

proscribing criminal abuse of power.”40 Enligt brottsofferdeklarationens definition omfattas 

även det direkta offrets närstående, samt personer som har skadats när de ingripit för att bistå 

                                                 
37 Diesen, 2011, s. 329. Van Dijk, 2009, s. 17. Walklate, 2007, s. 74–75. Wolhuter et al., 2009, s. 47–49. 
38 Lindgren, 2004, s. 25. Träskman, 2011, s. 299. 
39 Diesen, 1995, s. 29. Enarsson, 2013, s. 30–31. 
40 General Assembly, 1985. 
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offer i trångmål eller för att förhindra brott.41 I EU:s brottsofferdirektiv har brottsofferbegreppet 

på liknande vis delats upp i två kategorier: Dels fysiska personer som har lidit fysisk, psykisk 

eller emotionell skada som en direkt följd av ett brott, och dels skadelidande familjemedlemmar 

till en person vars död var en direkt följd av ett brott.42 

 

Samtliga ovan nämnda definitioner omfattar personer som har lidit skada som en direkt följd 

av ett brott, men de skiljer sig åt främst angående huruvida juridiska personer och indirekta 

offer, exempelvis barn som bevittnar våld eller närstående till ett avlidet offer, ska kunna 

omfattas av brottsofferbegreppet. Inom ramen för denna uppsats saknas anledning att beakta 

juridiska personer som direkta offer eftersom endast fysiska personer kan utsättas för tortyr. Ett 

eventuellt införande av ett särskilt tortyrbrott torde därutöver ha begränsad betydelse för 

juridiska personer som indirekt viktimiseras. Juridiska personer saknar helt emotionella behov 

och kan inte drabbas av personskador eller tilldömas kränkningsersättning enligt 

2 kap. 3 § skadeståndslagen (1972:207) (SkL). 43  Vidare saknar det skadevållande brottets 

rubricering betydelse för möjligheten att erhålla skadestånd för rena förmögenhetsskador enligt 

2 kap. 2 § SkL. Avseende fysiska personer kan det emellertid inte uteslutas att såväl indirekta 

som direkta offers perspektiv kan vara relevanta. Med begreppet ”brottsoffer” avses därför i 

denna uppsats fysiska personer som direkt eller indirekt har lidit skada till följd av ett brott. 

 

1.4.3 Vilka behov har ett brottsoffer? 

Brottsoffers behov varierar stort, dels beroende på brottstypen och omständigheterna vid 

brottet, men också beroende på brottsoffrets personlighet, livssituation och tidigare erfarenheter 

av att bli utsatt för brott. Vissa behöver sjukvård eller terapi. Andra är i behov av ekonomiskt 

stöd eller praktisk hjälp med att sköta sina angelägenheter. I regel cirkulerar emellertid 

brottsoffers mest grundläggande behov kring att bli väl bemötta, att bli hörda, att få information 

om brottsutredningen och straffprocessen, att bli beskyddade samt att få stöd av omgivningen.44 

 

I terapeutiskt syfte kan brottsoffer ha behov av att få uttrycka sin ilska mot sina förövare. Detta 

innebär emellertid inte att brottsoffer är särskilt hämndlystna eller har behov av att 

gärningspersonen straffas så hårt som möjligt. Internationella undersökningar visar tvärtom att 

                                                 
41 General Assembly, 1985. 
42 Direktiv 2012/29/EU, art. 2.1(a). 
43 Angående kränkningsersättning, se prop. 2000/01:68, s. 64–66. 
44 Goodey, 2005, s. 121–122. Wergens, 2014, s. 69. Ten Boom & Kujipers, 2012, s. 163–164. 
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brottsoffer i regel inte förespråkar högre straff än den allmänna befolkningen. Avgörande är 

inte att gärningspersonen straffas så hårt som möjligt, utan att offret upplever att rättvisa har 

skipats. Ur ett brottsofferperspektiv är det därför oviktigt att straffet är hårt, men viktigt att det 

står i proportion till brottets allvar.45 

 

Upprättelse har lyfts fram som det mest centrala intresset för brottsoffer i straffrätten. Genom 

att bli tagen på allvar, få göra sin röst hörd och bli bemött med respekt kan brottsoffret få en 

känsla av upprättelse, oavsett om rättsprocessen leder till en fällande dom eller inte. Avgörande 

för att få upprättelse är att brottsoffret får sin kränkning officiellt erkänd och att rättsväsendet 

på ett rättvist sätt värderar kränkningen.46 

 

Inom ramen för denna uppsats saknas anledning att beakta behov som inte påverkas nämnvärt 

av strafflagstiftningens utformning, exempelvis behov av sjukvård, terapi och hjälp med 

praktiska angelägenheter. Fokus läggs därför huvudsakligen på behov som är nära förknippade 

med straffrättsprocessen. Till dessa hör särskilt behovet av upprättelse och därtill närliggande 

behov, exempelvis behovet av att bli respektfullt bemött, behovet av att få delta och höras i 

rättsprocessen samt behovet av fortlöpande information om brottsutredningen och 

rättsprocessen. 

 

2 Internationell rätt 
Förbudet mot tortyr i den internationella rätten härrör sig ur en mångfald av källor. 

Jugoslavientribunalen har beskrivit förbudet som ett nät av traktaträttsliga och sedvanerättsliga 

regler som åtnjuter en särskilt stark ställning i den globala rättsordningen, likt bland annat 

förbuden mot folkmord, slaveri och rasdiskriminering. 47  Definitionen av tortyr och 

tortyrförbudets exakta innebörd varierar emellertid mellan olika källor och rättsordningar, 

vilket redogörs för i detta avsnitt. Avsnittet är fokuserat på att utröna innehållet i den 

internationella rätten, inklusive humanitär rätt och internationell straffrätt, samt att besvara den 

första frågeställningen: Kräver Sveriges internationella åtaganden, direkt eller indirekt, att ett 

särskilt tortyrbrott införs i svensk strafflagstiftning? 

 

                                                 
45 Van Dijk, 2009, s. 20–21. Burman, 2011, s. 292–294. 
46 Burman, 2011, s. 288–290. 
47 Jugoslavientribunalens dom i Prosecutor v. Anto Furundzija, Trial Chamber, 10 december 1998, § 147. 
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2.1 Tortyrförbudet i internationell sedvanerätt 

Det råder stor enighet i rättspraxis och doktrin om att sedvanerätten förbjuder tortyr. Förbudet 

mot tortyr har av internationella domstolar, samt av FN:s kommitté för mänskliga rättigheter 

och FN:s specialrapportör mot tortyr, ansetts utgöra en tvingande jus cogens-norm.48 Även 

inom rättsvetenskaplig doktrin beskrivs tortyrförbudet återkommande som en sedvanerättsligt 

bindande norm hänförlig till jus cogens.49 

 

Jugoslavientribunalen har framhållit att tortyrförbudet innefattar även positiva förpliktelser 

gentemot staterna. Underlåtenhet att vidta åtgärder för att förhindra tortyr är ett brott mot 

förbudet, även om inga enskilda fall av tortyr har förekommit.50 Förbudets ställning som jus 

cogens innebär vidare att nationell lagstiftning som strider mot förbudet folkrättsligt saknar 

legitimitet, samt att brott mot tortyrförbudet på individnivå omfattas av universell straffrättslig 

jurisdiktion.51 

 

Sedvanerätten innehåller inte någon autonom definition av tortyrbegreppet, men i internationell 

rättspraxis har Tortyrkonventionens definition52 upprepade gånger ansetts vara representativ 

även för sedvanerätten.53 Vidare förbjuder de fyra Genèvekonventionerna tortyr när det utövas 

mot vissa skyddade grupper i samband med väpnade konflikter. Även detta förbud anses ha 

uppnått sedvanerättslig status.54 Tortyrförbudet i Genèvekonventionerna beskrivs utförligare i 

avsnitt 2.4. 

 

                                                 
48 Se Internationella domstolens dom i Belgium v. Senegal den 20 juli 2012, § 99; Jugoslavientribunalens dom i 

Prosecutor v. Anto Furundzija, Trial Chamber, 10 december 1998, §§ 153–154; Europadomstolens dom i Al-

Adsani mot Storbritannien den 21 november 2001, § 61; Human Rights Committee, 1994, § 10; Special 

Rapporteur, 1986, § 3. 
49 Se Nowak & Janik, 2015, s. 338; Bring et al., 2014, s. 148; Bassiouni, 2013, s. 203; Cassese et al., 2011, s. 

262; De Schutter, 2010, s. 65; Rodley, 2010, s. 212–213. Se dock Weisburd, 2001, s. 88–89 och Parry, 2010, 

s. 15–17. Weisburd och Parry anför att stater bryter mot tortyrförbudet i så hög utsträckning att förekomsten 

av en verklig statspraxis (och därmed också det sedvanerättsliga tortyrförbudets existens) kan ifrågasättas. 
50 Jugoslavientribunalens dom i Prosecutor v. Anto Furundzija, Trial Chamber, 10 december 1998, § 148. 
51 A.a., §§ 155–156. 
52 Se avsnitt 2.3. 
53 Se Jugoslavientribunalens dom i Prosecutor v. Zdravko Mucić et al., Trial Chamber, 16 november 1998, 

§ 459; Jugoslavientribunalens dom i Prosecutor v. Anto Furundzija, Appeals Chamber, 21 juli 2000, § 111; 

Jugoslavientribunalens dom i Prosecutor v. Dragoljub Kunarac et al., Appeals Chamber, 12 juni 2002, 

§ 146; Cassese et al., 2011, s. 268–269. Jfr Rwandatribunalens dom i Prosecutor v. Jean-Paul Akayesu, Trial 

Chamber, 2 september 1998, § 593. Se dock Jugoslavientribunalens dom i Prosecutor v. Dragoljub Kunarac 

et al., Trial Chamber, 22 februari 2001, § 482. 
54 Rwandadomstolens dom i Prosecutor v. Jean-Paul Akayesu, Trial Chamber, 2 september 1998, § 608. 

Internationella domstolens rådgivande yttrande i Legality of the Threat or Use of Nuclear Weapons den 8 juli 

1996, § 79. Jfr Internationella domstolens dom i Military and Paramilitary Activities in and against 

Nicaragua den 27 juni 1986, § 218. 
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2.2 Tortyrförbudet i allmänna internationella rättighetskataloger 

Förbudet mot tortyr framgår av artikel 5 i FN:s allmänna förklaring om de mänskliga 

rättigheterna (UDHR) som stadgar att ”No one shall be subjected to torture or to cruel, inhuman 

or degrading treatment or punishment”.55 I UDHR utvecklas inte tortyrförbudets innebörd och 

tortyrbegreppet är inte definierat, men av andra artiklar framgår att den som fått sina rättigheter 

kränkta har rätt till ett effektivt rättsmedel och att förklaringens rättigheter gäller alla, utan 

åtskillnad utifrån ras, hudfärg, språk, religion, åsikt, ursprung, egendom, börd eller annan 

ställning.56 Inte heller får någon åtskillnad göras på grund av ett lands politiska, rättsliga eller 

internationella status.57 Bestämmelserna i UDHR är inte formellt bindande för staterna, men 

anses i doktrinen numera vara bindande som antingen sedvanerätt eller som allmänna 

rättsgrundsatser.58 

 

Tortyrförbudet framgår även av ICCPR, som till skillnad från UDHR är en konvention med 

formellt bindande verkan för parterna. Förbudet är dock identiskt formulerat som i UDHR, med 

ett tillägg om att påtvingade medicinska eller vetenskapliga experiment är särskilt förbjudna: 

 

”No one shall be subjected to torture or to cruel, inhuman or degrading treatment or 

punishment. In particular, no one shall be subjected without his free consent to medical 

or scientific experimentation.”59 

 

I likhet med UDHR stadgar ICCPR att de rättigheter som skyddas av konventionen tillfaller 

alla utan åtskillnad, samt kräver att den som fått sina rättigheter kränkta erbjuds ett effektivt 

rättsmedel.60 Rätten att inte bli utsatt för tortyr är absolut och får aldrig inskränkas, oavsett 

omständigheterna i det enskilda fallet.61 

 

Konventionen innehåller ingen definition av tortyrbegreppet och konventionens övervakande 

organ, FN:s kommitté för mänskliga rättigheter (HRC), har uttalat att den inte ser något behov 

av att räkna upp exempel på gärningar som omfattas av förbudet. Kommittén har emellertid 

förtydligat att förbudet omfattar åtgärder som orsakar såväl psykiskt som fysiskt lidande och 

                                                 
55 General Assembly, 1948, art. 5. 
56 A.a., art. 2 och 8. 
57 A.a., art. 2. 
58 De Schütter, 2014, s. 16. Se Tomuschat, 2008, s. 30 och 37. 
59 Internationell konvention om medborgerliga och politiska rättigheter, 1966, art. 7. 
60 A.a., 1966, art. 2. 
61 A.a., art. 4. Human Rights Committee, 1992, §§ 3. 
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har som exempel anfört att kroppsbestraffning, utdragen isolering och plågsamma 

avrättningsmetoder kan utgöra förbjudna åtgärder.62  

 

Utöver detta har HRC utvecklat staternas positiva förpliktelser med att förklara att det inte är 

tillräckligt att förbjuda eller kriminalisera tortyr, utan att staterna ska vidta legislativa, 

administrativa, judiciella och andra åtgärder för att förhindra och straffa tortyrbrott, samt hålla 

HRC informerad om vilka åtgärder de vidtar.63 Vidare ska konventionsstaterna i sina rapporter 

till HRC ange vilka lagar som straffbelägger tortyr och annan grym, omänsklig eller 

förnedrande behandling eller bestraffning, samt ange vilka straff som är föreskrivna för brottet. 

Enligt HRC ska envar som bryter mot tortyrförbudet hållas ansvarig, oavsett om brottet har 

bestått i att uppmuntra, beordra, tolerera eller begå tortyrgärningen.64 

 

Sverige mottog kritik i samband med sin senaste periodiska rapport till HRC för att ännu inte 

ha utformat något konkret lagförslag till följd av den statliga utredning som föreslagit ett särskilt 

tortyrbrott i svensk rätt.65 Kommittén rekommenderade Sverige att snarast införa en definition 

av tortyrbegreppet som överensstämmer med ICCPR och etablerade internationella normer i 

brottsbalken. Vidare rekommenderade HRC en översyn av preskriptionstiderna för tortyrbrott 

i svensk rätt.66 

 

Tortyrförbudet återkommer även i Barnkonventionen, i följande lydelse: ”State Parties shall 

ensure that: (a) No child shall be subjected to torture or other cruel, inhuman or degrading 

treatment or punishment (…)”.67 Barnkonventionen ålägger staterna att vidta alla lämpliga 

åtgärder för att implementera de rättigheter som framgår av konventionen och innehåller även 

en särskild förpliktelse för konventionsstaterna att vidta åtgärder för att skydda barnet från alla 

former av fysiskt eller psykiskt våld, övergrepp och vanvård.68 Rättigheterna i konventionen 

gäller alla barn utan åtskillnad.69 

 

                                                 
62 Human Rights Committee, 1992, §§ 4–5. 
63 A.a., § 8. 
64 A.a., § 13. 
65 Human Rights Committee, 2016, § 26. I avsnitt 4.3 redogörs för den statliga utredningens innehåll. 
66 A.a., § 27. 
67 FN:s konvention om barnets rättigheter, 1989, art. 37. 
68 A.a., art. 4 och 19.1. 
69 A.a., art. 2.1. 
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Barnkonventionens övervakande organ, FN:s kommitté för barnets rättigheter 

(Barnrättskommittén), har uttalat att konventionens våldsförbud innebär ett hinder mot barnaga 

och all annan form av legaliserat våld riktat mot barn.70 Barnrättskommittén har även definierat 

begreppet ”torture or other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment” som alla 

former av våld mot barn som utövas i syfte att få ett erkännande, att extrajudiciellt straffa barn 

för olagliga eller oönskade beteenden eller att tvinga barn till att delta i aktiviteter mot deras 

vilja.71 

 

2.3 Förenta nationernas tortyrkonvention 

Tortyrkonventionen inleds, efter ingressen, med en definition av tortyrbegreppet enligt följande 

lydelse: 

 

”(…) any act by which severe pain or suffering, whether physical or mental, is 

intentionally inflicted on a person for such purposes as obtaining from him or a third 

person information or a confession, punishing him for an act he or a third person has 

committed or is suspected of having committed, or intimidating or coercing him or a third 

person, or for any reason based on discrimination of any kind, when such pain or suffering 

is inflicted by or at the instigation of or with the consent or acquiescence of a public 

official or other person acting in an official capacity. It does not include pain or suffering 

arising only from, inherent in or incidental to lawful sanctions.”72 

 

Tortyrkonventionen ålägger konventionsstaterna att vidta effektiva åtgärder för att motverka 

tortyr i sina respektive territorier och tillåter inga inskränkningar i tortyrförbudet. 73 

Konventionen innehåller till skillnad från UDHR, ICCPR och Barnkonventionen ett särskilt 

krav för konventionsstaterna att försäkra sig om att alla tortyrgärningar är kriminaliserade, 

inklusive försök till, medverkan i eller deltagande i tortyrbrott. Strafflagstiftningen ska 

därutöver föreskriva adekvata straff med hänsyn till brottets allvarliga natur. 74 

Konventionsstaterna är skyldiga att vidta åtgärder för att hävda straffrättslig jurisdiktion över 

tortyrbrott som begås av deras medborgare eller på territorium under deras jurisdiktion. 

                                                 
70 Committee on the Rights of the Child, 2007, § 18. 
71 Committee on the Rights of the Child, 2011, § 26. 
72 Konvention mot tortyr och annan grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning, 1984, 

art. 1. 
73 A.a., art. 2. 
74 A.a., art. 4. 
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Detsamma gäller de fall då den misstänkte gärningspersonen uppehåller sig på statens 

territorium och utlämning inte sker.75 

 

Konventionsstaterna är vidare skyldiga att utreda tortyrbrott. Efter en undersökning av 

tillgänglig information ska staten, om den finner att omständigheterna kräver det, göra en 

preliminär undersökning och använda tvångsmedel för att säkerställa den påstådde förövarens 

närvaro.76 Om en konventionsstat på sitt territorium påträffar en person som misstänks ha begått 

tortyrbrott, ska staten antingen överlämna personen till behöriga myndigheter för åtal eller 

utlämna personen till en konventionsstat som har straffrättslig jurisdiktion över brottet.77 

Kraven på att utreda tortyr och att väcka åtal om inte utlämning sker har av ICJ ansetts innebära 

att konventionsstaterna måste hävda universell jurisdiktion över tortyrbrottet. 78  Därutöver 

föreskriver konventionen att den som blivit utsatt för tortyr ska ha tillgång till ett effektivt 

rättsmedel, samt möjlighet att erhålla rimlig och adekvat gottgörelse för brottet.79 

 

Konventionens övervakande organ, Tortyrkommittén, hade ursprungligen inte några 

invändningar mot avsaknaden av ett särskilt tortyrbrott i svensk rätt. Tvärtom lovordade 

kommittén den svenska rättsordningen som ett föredöme för andra nationer.80 I samband med 

Sveriges tredje periodiska rapport bytte emellertid Tortyrkommittén inställning och 

rekommenderade att konventionens definition av tortyr skulle införas i svensk lagstiftning.81 

Därefter har kommittén återkommande kritiserat Sverige för avsaknaden av ett särskilt 

tortyrbrott utformat efter konventionens definition av tortyr.82 Sedan 2008 har kommittén även 

kritiserat Sverige för att tortyrgärningar i svensk rätt inte är undantagna från preskription.83 

 

2.4 Tortyrförbudet i humanitär rätt och internationell straffrätt 

I samband med väpnade konflikter kan tortyrförbudet härledas även ur 1949 års 

Genèvekonventioner. Vid väpnade konflikter som inte är av internationell karaktär framgår 

                                                 
75 Konvention mot tortyr och annan grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning, 1984, 

art. 5. 
76 A.a., art. 6. 
77 A.a., art. 7. Denna princip bär det latinska namnet aut dedere aut judicare. 
78 Internationella domstolens dom i Belgium v. Senegal den 20 juli 2012, § 99. 
79 Konvention mot tortyr och annan grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning, 1984, 

art. 13–14. 
80 General Assembly, 1993, §§ 384–386. 
81 General Assembly, 1997, §§ 223–224. 
82 Se Committee Against Torture, 2002, §§ 5 och 7; Committee Against Torture, 2008, § 9; Committee Against 

Torture, 2014, § 6. 
83 Se Committee Against Torture, 2008, § 10; Committee Against Torture, 2014, § 6. 
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tortyrförbudet av art. 3, som är gemensam för samtliga fyra konventioner och förbjuder ”våld 

mot liv och person, i synnerhet mord i alla dess former, stympning, grym behandling och tortyr” 

riktat mot någon som inte deltar direkt i fientligheterna.84 Konventionerna innehåller därutöver 

särskilda förbud mot att tortera sårade och sjuka 85 , skeppsbrutna 86 , krigsfångar 87  eller 

civilpersoner88. I konventionerna återfinns emellertid ingen definition av tortyrbegreppet.89 

 

Samtliga konventioner anger tortyr som en så kallad ”svår överträdelse”, vilket medför positiva 

förpliktelser att införa straffpåföljder för personer som begår eller beordrar en överträdelse, 

samt efterspana personer som anklagas för sådant brott och antingen åtala dem eller överlämna 

dem till en fördragsslutande part för åtal. Konventionernas särskilda bestämmelser för svåra 

överträdelser är emellertid endast tillämpbara vid konflikter av internationell karaktär. Vid 

andra typer av väpnade konflikter innefattar staternas positiva förpliktelser endast en skyldighet 

att vidta erforderliga åtgärder för att överträdelser mot konventionerna ska upphöra.90 

 

Tortyrbrott omfattas enligt Romstadgan av ICC:s jurisdiktion under två olika rubriceringar: 

Brott mot mänskligheten och krigsförbrytelser. Brott mot mänskligheten genom tortyr 

föreligger när tortyrbrottet har begåtts som en del av ett vidsträckt eller systematiskt angrepp 

riktat mot civilbefolkning med insikt om angreppet.91 Begreppet tortyr är i förhållande till brott 

mot mänskligheten definierat som: 

 

”(…) the intentional infliction of severe pain or suffering, whether physical or mental, 

upon a person in the custody or under the control of the accused; except that torture shall 

                                                 
84 Genève-konventionen den 12 augusti 1949 angående förbättrande av sårades och sjukas behandling vid 

stridskrafterna i fält, 1949, art. 3. Genèvekonventionen den 12 augusti 1949 angående förbättrande av 

behandlingen av sårade, sjuka och skeppsbrutna tillhörande stridskrafterna till sjöss, 1949, art. 3. Genève-

konventionen den 12 augusti 1949 angående krigsfångars behandling, 1949, art. 3. Genèvekonventionen den 

12 augusti 1949 angående skydd för civilpersoner under krigstid, 1949, art. 3. 
85 Genève-konventionen den 12 augusti 1949 angående förbättrande av sårades och sjukas behandling vid 

stridskrafterna i fält, 1949, art. 12. 
86 Genèvekonventionen den 12 augusti 1949 angående förbättrande av behandlingen av sårade, sjuka och 

skeppsbrutna tillhörande stridskrafterna till sjöss, 1949, art. 12. 
87 Genève-konventionen den 12 augusti 1949 angående krigsfångars behandling, 1949, art. 17. Jfr art. 13. 
88 Genèvekonventionen den 12 augusti 1949 angående skydd för civilpersoner under krigstid, 1949, art. 13 

och 32. 
89 Se Nowak & Janik, 2015, s. 323. 
90 Genève-konventionen den 12 augusti 1949 angående förbättrande av sårades och sjukas behandling vid 

stridskrafterna i fält, 1949, art. 49–50. Genèvekonventionen den 12 augusti 1949 angående förbättrande av 

behandlingen av sårade, sjuka och skeppsbrutna tillhörande stridskrafterna till sjöss, 1949, art. 50–51. 

Genève-konventionen den 12 augusti 1949 angående krigsfångars behandling, 1949, art. 129–130. 

Genèvekonventionen den 12 augusti 1949 angående skydd för civilpersoner under krigstid, 1949, 

art. 146−147. Nowak & Janik, 2015, s. 339.  
91 Romstadgan för Internationella brottmålsdomstolen, 1998, art. 7(1). 
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not include pain or suffering arising only from, inherent in or incidental to, lawful 

sanctions.”92 

 

I ICC:s brottskriterier, som är vägledande för domstolen,93 anförs att brott mot mänskligheten 

genom tortyr utgörs av fem rekvisit: (1) Förövaren tillförde allvarlig fysisk eller psykisk smärta 

eller lidande på minst ett offer, (2) offret var i förövarens förvar eller under dennes kontroll, (3) 

lidandet var inte enbart hänförligt till lagliga sanktioner, (4) gärningen utgjorde del i en 

vidsträckt eller systematisk attack mot en civilbefolkning och (5) förövaren insåg eller hade 

uppsåt till att gärningen var en del av en vidsträckt eller systematisk attack mot en 

civilbefolkning.94 

 

Svåra överträdelser av Genèvekonventionerna bestraffas enligt Romstadgan som 

krigsförbrytelser. Vid väpnade konflikter av internationell karaktär bestraffas tortyr mot alla 

personer som skyddas av Genèvekonventionerna som krigsbrott. 95  Vid andra väpnade 

konflikter skyddas enligt Romstadgan personer som inte deltar aktivt i fientligheterna, inklusive 

medlemmar av de väpnade styrkorna som lagt ner vapnen och personer som är försatta ur 

stridbart skick på grund av sjukdom, skada, fångenskap eller av annat skäl.96 

 

Avseende krigsförbrytelser innehåller Romstadgan ingen definition av tortyrbegreppet, men 

krigsförbrytelser genom tortyr är definierade i domstolens brottskriterier. Krigsförbrytelser 

skiljer sig från brott mot mänskligheten på så vis att gärningen måste ske mot en skyddad person 

i anslutning till en väpnad konflikt, samt att förövaren måste ha varit medveten om de 

sakomständigheter som ligger till grund för att fastställa de skyddade personernas status samt 

förekomsten av en väpnad konflikt. Däremot saknas kravet på att brottet ska ske i samband med 

en vidsträckt och systematisk attack mot en civilbefolkning. Därutöver skiljer sig definitionerna 

av själva tortyrgärningen åt. En tortyrgärning som utgör del i en krigsförbrytelse måste ske i ett 

särskilt syfte, såsom att erhålla information eller erkännande av offret, straffa eller hota 

vederbörande eller utöva diskriminering. Däremot saknas kravet på att offret ska vara i 

förövarens förvar eller under dennes kontroll.97 

                                                 
92 Romstadgan för Internationella brottmålsdomstolen, 1998, art. 7(1)(e). 
93 Se a.a., art. 9. 
94 International Criminal Court, 2013, s. 5. 
95 Romstadgan för Internationella brottmålsdomstolen, 1998, art. 8(2)(a). 
96 A.a., art. 8(2)(c). 
97 International Criminal Court, 2013, s. 10 och 22. 
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Ursprungligen förlitade sig Jugoslavien- och Rwandatribunalerna i stor utsträckning på 

Tortyrkonventionens definition av tortyrbrottet, varför det i äldre praxis från tribunalerna ingick 

ett rekvisit om inblandning av statliga aktörer i definitionen av tortyr.98 Detta rekvisit saknas 

emellertid i Romstadgan och i senare rättspraxis har Jugoslavientribunalen konstaterat att 

tortyrbrottet kan begås såväl statliga som privata aktörer.99 

 

Inom den internationella straffrätten gäller komplementaritetsprincipen, vilken innebär att 

internationella brott i första hand ska prövas av nationella domstolar. Av denna anledning får 

ett förfarande i huvudregel inte väckas i ICC om en stat som har jurisdiktion redan utreder 

brottet, har beslutat att inte lagföra den misstänkte gärningspersonen eller redan har lagfört 

vederbörande. Domstolen får emellertid utöva sin jurisdiktion om den berörda staten saknar 

vilja eller förmåga att utreda och lagföra brottet.100 De brott som regleras i Romstadgan ska inte 

omfattas av någon form av åtalspreskription.101 

 

2.5 Sammanfattning och slutsatser 

Det folkrättsliga förbudet mot tortyr är paradoxalt nog såväl ostridigt som tvetydigt. En 

överväldigande majoritet av både internationella domstolarsavgöranden och folkrättslig doktrin 

betecknar tortyrförbudet som en tvingande jus cogens-norm och förbudet återkommer frekvent 

i internationella rättighetskataloger i ofta samstämmiga formuleringar. Trots detta rungande 

konsensus kring tortyrens folkrättsliga lagvidrighet saknas emellertid enhetliga definitioner av 

vad som egentligen utgör tortyr, liksom vilka folkrättsliga förpliktelser tortyrförbudet medför. 

 

Merparten av tortyrförbudets källor definierar inte begreppet tortyr. Varken UDHR, ICCPR, 

Genèvekonventionerna eller Barnkonventionen innehåller någon sådan definition, även om 

Barnrättskommittén förvisso har försökt att avhjälpa detta genom att tillhandahålla en egen 

definition. 

                                                 
98 Se Rwandatribunalens dom i Prosecutor v. Jean-Paul Akayesu, Trial Chamber, 2 september 1998, § 594; 

Jugoslavientribunalens dom i Prosecutor v. Anto Furundzija, Trial Chamber, 10 december 1998, § 162; 

Nowak & Janik, 2015, s. 324-326. 
99 Se Jugoslavientribunalens dom i Prosecutor v. Dragoljub Kunarac et al., Trial Chamber, 22 februari 2001, 

§ 496; Jugoslavientribunalens dom i Prosecutor v. Dragoljub Kunarac et al., Appeals Chamber, 12 juni 

2002, § 148; Jugoslavientribunalens dom i Prosecutor v. Miroslav Kvočka et al., Trial Chamber, 2 november 

2001, § 138–139. 
100 Romstadgan för Internationella brottmålsdomstolen, 1998, art. 17. Cassese et al., 2011, s. 525. Bring et al., 

2014, s. 280. 
101 Romstadgan för Internationella brottmålsdomstolen, 1998, art. 29. 
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I Tortyrkonventionen och i Romstadgan, med beaktande av brottskriterierna, förekommer 

emellertid tre alternativa definitioner. Gemensamt för dessa definitioner är att gärningen ska ha 

innefattat uppsåtligt tillfogande av svår smärta eller lidande, fysiskt eller psykiskt. 

Tortyrkonventionens definition, liksom Romstadgans definition av krigsförbrytelser genom 

tortyr, kräver vidare att gärningen begås i ett särskilt syfte, såsom att erhålla information eller 

ett erkännande, att utöva bestraffning, att hota eller att diskriminera. Tortyr som brott mot 

mänskligheten förutsätter istället att offret var i förövarens förvar eller under dennes kontroll. 

Samtliga definitioner skiljer sig vidare åt i att Tortyrkonventionens definition kräver 

inblandning av en offentlig aktör, brott mot mänskligheten genom tortyr behöver vara 

förknippat med en vidsträckt eller systematisk attack mot en civilbefolkning och 

krigsförbrytelser genom tortyr endast kan begås mot särskilt skyddade personer i samband med 

en väpnad konflikt. Tortyrkonventionens definition och brott mot mänskligheten genom tortyr 

innehåller dessutom det något kryptiska rekvisitet att lidandet inte får vara hänförligt enbart till 

lagliga sanktioner. 

 

Ur denna redogörelse kan härledas att det enda rekvisit i de konventionsstadgade definitionerna 

som tar sikte på själva tortyrgärningens art eller natur är det som är gemensamt för samtliga 

definitioner, nämligen uppsåtligt tillfogande av svår smärta eller lidande. Övriga rekvisit tar 

uteslutande sikte på omständigheterna kring gärningen, exempelvis gärningspersonens avsikt, 

offentliga aktörers eventuella inblandning och förekomsten av en väpnad konflikt eller en attack 

mot en civilbefolkning. Avseende varje uppsåtlig gärning som kan tillfoga offret svår smärta 

eller lidande kan det således förekomma enskilda fall då gärningen även utgör tortyr i 

folkrättslig mening. 

 

Det kan inte råda någon som helst tvekan om att tortyrförbudet ålägger världssamfundets stater 

att avhålla sig från att utsätta enskilda individer för tortyr. Det mått av osäkerhet som 

tortyrförbudets verkningar inrymmer ligger istället i förbudets positiva förpliktelser. Inte minst 

av de traktater som berör tortyrförbudet, samt UDHR, framgår det tydligt att avhållsamhet från 

att tortera inte ensamt är tillräckligt för att följa förbudet. Den svåra frågan i sammanhanget är 

vilka åtgärder som staterna egentligen måste vidta för att undgå från att göra sig skyldiga till 

överträdelser av förbudet mot tortyr. Denna fråga innefattar även den något snävare fråga som 

är särskilt relevant i denna uppsats: Vilka lagstiftningsåtgärder måste staterna vidta för att 

uppfylla det krav på kriminalisering av all form av tortyr som framgår av tortyrförbudet? 
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Inledningsvis kan konstateras att det inte går att utläsa något direkt krav på att införa ett särskilt 

tortyrbrott i nationell lagstiftning ur tortyrförbudet. Av tortyrförbudets källor är det endast 

Tortyrkonventionen och Genèvekonventionerna som överhuvudtaget innehåller uttryckliga 

krav på kriminalisering av tortyrgärningar, och Genèvekonventionerna innehåller sådana krav 

endast vid väpnade konflikter av internationell karaktär. 

 

Det faktum att HRC och Tortyrkommittén på senare tid har kritiserat Sverige för avsaknaden 

av ett särskilt tortyrbrott talar förvisso för en tolkning av ICCPR och Tortyrkonventionen som 

innebär en förpliktelse att införa ett särskilt tortyrbrott. Likaså kan det anföras att traktaternas 

sammanhang och syfte, att skydda mänskliga rättigheter, talar för en tolkning som innebär att 

tortyr på ett enhetligt vis kriminaliseras världen över. En sådan tolkning har emellertid inte stöd 

i traktaternas ordalydelse och det kan inte heller uteslutas helt att ett effektivt juridiskt skydd 

skulle kunna säkerställas även i en ordning där tortyrbrottet hänförs till ett flertal olika 

straffstadganden i nationell rätt med skilda brottsrubriceringar. Således innehåller internationell 

rätt inte något direkt krav på att ett särskilt tortyrbrott införs i svensk rätt. 

 

Av såväl sedvanerätten som traktaträtten framgår emellertid att staterna ska vidta åtgärder för 

att förhindra tortyr. Genèvekonventionerna innehåller krav på att vidta erforderliga åtgärder för 

att överträdelser mot tortyrförbudet ska upphöra och i UDHR, ICCPR och Tortyrkonventionen 

råder fullständig samstämmighet om att den som har blivit utsatt för tortyr ska ha möjlighet till 

ett effektivt rättsmedel, vilket nödvändigtvis måste innebära att tortyrgärningar åtminstone ska 

vara skadeståndsgrundande och att lagstiftningen ska möjliggöra upprättelse för offret. Det är 

svårt att föreställa sig en ordning där den nationella rättsordningen uppfyller detta krav utan att 

innefatta kriminalisering av all form av tortyr. 

 

Tortyrkonventionen går steget längre och har försetts med uttryckliga krav på att vidta effektiva 

åtgärder för att motverka tortyr, samt att kriminalisera all form av tortyr och införa adekvata 

påföljder som tar hänsyn till tortyrbrottets allvarliga natur. En konventionsstat som väljer att 

inte införa ett särskilt tortyrbrott måste således i praktiken se till att alla tänkbara uppsåtliga 

gärningar som kan tillfoga offret svår smärta eller lidande omfattas av befintliga 

straffstadganden, men också att påföljderna är adekvata i de fall då gärningen uppfyller samtliga 

rekvisit i Tortyrkonventionens definition av tortyr. Detta krav torde vara svårt att konsekvent 

tillmötesgå såvida inte allmänna straffstadganden som tar sikte på uppsåtligt tillfogande av svår 
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smärta eller lidande införs i lagstiftningen. Sådana straffstadganden skulle kunna utformas efter 

Tortyrkonventionens definition eller ha ett bredare tillämpningsområde. Utan allmänna 

straffstadganden av denna typ skulle en omfattande översyn av strafflagstiftningen 

kontinuerligt behöva ske för att se till att tortyrgärningar i alla dess former är kriminaliserade 

och belagda med adekvata straff. 

 

Kravet på adekvata straff kräver förvisso inte att ett särskilt tortyrbrott införs, utan endast att 

straffet för tortyrgärningar står i proportion till gärningens allvar. En enkel lösning för att 

hantera detta krav vore att införa en särskild straffskärpningsregel för tortyrbrott. En 

straffskärpningsregel säkerställer emellertid inte att all form av tortyr är kriminaliserad, varför 

den behöver kombineras med ett särskilt tortyrbrott, allmänna straffstadganden för uppsåtligt 

tillfogande av svår smärta eller lidande eller en omfattande och kontinuerlig översyn av 

strafflagstiftningen. Den sistnämnda lösningen kan emellertid inte helt utesluta att det kan 

förekomma fall som inte har förutsetts av lagstiftaren och därför inte har kriminaliserats. 

  

Mot denna bakgrund kan det anföras att internationell rätt, särskilt Tortyrkonventionen, 

innehåller ett indirekt krav på att ett särskilt tortyrbrott eller allmänna straffstadganden för 

uppsåtligt tillfogande av svår smärta eller lidande införs i nationell rätt. Det är förvisso möjligt 

att lagstiftningen i praktiken även i annat fall kan täcka alla kända metoder för att tillfoga någon 

svår smärta eller lidande och belägga dem med adekvata straff i förekommande tortyrfall, 

exempelvis genom en straffskärpningsregel som tar sikte på tortyrgärningar. Det är emellertid 

omöjligt att säkerställa att alla tänkbara tortyrgärningar verkligen är kriminaliserade utan att 

införa ett särskilt tortyrbrott utifrån Tortyrkonventionens definition eller allmänna 

straffstadganden för gärningar med potential att utgöra tortyr enligt konventionen. 

 

Ytterligare en relevant frågeställning i detta sammanhang är vilka krav tortyrförbudets positiva 

förpliktelser ställer på straffrättslig jurisdiktion och åtalspreskription. Av sedvanerätten följer 

förvisso att tortyrgärningar omfattas av universell jurisdiktion, men innehåller tortyrförbudet 

därutöver ett krav på att bestämmelser om universell jurisdiktion och undantag från 

åtalspreskription införs i nationell rätt? Kräver folkrätten att åtal kan väckas för tortyrgärningar 

oavsett var och för hur länge sedan gärningen begicks? 

 

Beträffande frågan om jurisdiktion kan inledningsvis konstateras att utgångspunkten inom 

folkrätten tycks vara att tortyrbrott ska omfattas av universell straffrättslig jurisdiktion. Detta 
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framgår inte minst av att sedvanerätten tillerkänner tortyrbrottet universell jurisdiktion, men 

också av att Romstadgans föreskriver att ICC:s jurisdiktion ska vara subsidiär i förhållande till 

nationella domstolar. Utgångspunkten är att även de grövsta internationella brotten ska prövas 

av nationella domstolar, men att ICC ska kunna kliva in när dessa är inkapabla. 

 

Kravet på ett effektivt rättsmedel i UDHR, ICCPR och Tortyrkonventionen tåls att upprepas i 

detta sammanhang. Om inga domstolar med jurisdiktion över tortyrbrottet finns tillgängliga, 

saknar offret tillgång till ett effektivt rättsmedel. Därutöver tillkommer principen aut dedere 

aut judicare i Genèvekonventionerna och Tortyrkonventionen. Utan att hävda universell 

jurisdiktion är det svårt att uppfylla Tortyrkonventionens krav på att utreda tortyrbrott och, om 

utlämning inte sker, väcka åtal. Tortyrkonventionens uttryckliga förpliktelse att hävda 

jurisdiktion (art. 5) omfattar förvisso endast vissa fall, vilket talar emot att konventionen ska 

förstås som att den kräver att universell jurisdiktion hävdas av konventionsstaterna. 

Konventionen förutsätter emellertid att varje konventionsstat hävdar jurisdiktion när utlämning 

inte kan ske och att staterna utreder tortyrbrott oaktat var brottet begicks och av vem. Starka 

skäl talar därför för den tolkning som ICJ har gjort, nämligen att Tortyrkonventionen indirekt 

kräver att konventionsstaterna hävdar universell straffrättslig jurisdiktion över tortyrbrottet. 

 

Beträffande åtalspreskription kan det inledningsvis konstateras att de brott som regleras i 

Romstadgan måste undantas från preskription. Tortyrgärningar omfattas dock av Romstadgan 

endast då de utgör brott mot mänskligheten eller krigsförbrytelser. I UDHR, ICCPR, 

Barnkonventionen och Tortyrkonventionen kan däremot något uttryckligt krav på undantag 

från preskription inte utläsas. Inte heller framgår något sådant krav av sedvanerätten. 

Avsaknaden av ett uttryckligt krav har emellertid inte hindrat Tortyrkommittén från att 

upprepade gånger kritisera Sverige för att tortyrgärningar omfattas av åtalspreskription. 

 

Även om något direkt hinder mot att låta tortyrbrott omfattas av åtalspreskription inte framgår 

av traktaträtten, måste staternas skyldigheter att förse tortyrgärningar med adekvata straff och 

att erbjuda offren effektiva rättsmedel vara oförenliga med alltför korta preskriptionstider. Om 

preskriptionstiderna är så korta att det blir svårt eller omöjligt att väcka åtal för brottet, åtnjuter 

gärningspersonen de facto immunitet, vilket är uppenbart oförenligt med Tortyrkonventionens 

syfte att effektivisera kampen mot tortyr och ytterst problematiskt med tanke på tortyrförbudets 

status som jus cogens. Särskilt i fall då brottet har begåtts utomlands torde det inte vara alltför 

ovanligt att en förhållandevis lång tid har förflutit mellan att brottet begicks och att det 
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anmäldes. Alltför korta preskriptionstider utgör således hinder mot att utreda och beivra brottet, 

samt mot att tillhandahålla ett effektivt rättsmedel åt offret, eftersom åtalspreskription kan 

inträda innan offret når en stat med kapacitet att utreda brottet. 

 

Hur kort preskriptionstiden högst får vara är oklart utifrån det internationella rättsläget. Med 

tanke på tortyrbrottets högst allvarliga art och dess status som jus cogens, samt faktumet att 

tortyr är avsett att kunna beivras i andra länder än där brottet begicks, torde det emellertid stå 

klart att preskriptionstiden bör vara lång och åtminstone motsvara de preskriptionstider som 

tillämpas för de grövsta brotten i nationell rätt. Vidare bör ett fullständigt undantag från 

åtalspreskription trots allt vara att rekommendera, eftersom rättsläget är oklart och undantag 

från preskription därmed är den enda lösning som ostridigt är förenlig med folkrätten. 

 

Sammanfattningsvis kan det konstateras att någon direkt utomeuropeisk folkrättsstadgad 

förpliktelse att införa ett särskilt tortyrbrott i nationell rätt inte kan utläsas ur traktat- eller 

sedvanerätten. Utan att införa ett särskilt tortyrbrott eller allmänna straffstadganden för 

gärningar med potential att utgöra tortyr är det emellertid tämligen svårt att på ett tillförlitligt 

sätt uppfylla de krav som ställs i internationell rätt på att kriminalisera all form av tortyr, 

belägga tortyrbrott med adekvata straff och tillhandahålla effektiva rättsmedel åt offren, varför 

det kan anföras att internationell rätt innehåller en indirekt förpliktelse att införa ett särskilt 

tortyrbrott eller allmänna straffstadganden för uppsåtligt tillfogande av svår smärta eller lidande 

i nationell rätt. Vidare kräver internationell rätt att tortyrbrott omfattas av universell 

straffrättslig jurisdiktion och att möjligheten att utreda och beivra tortyr inte begränsas av alltför 

korta preskriptionstider. 

 

3 Europeisk rätt 
Skyddet för mänskliga rättigheter i Europa härrör sig ur, utöver de europeiska staternas 

konstitutioner och rättstraditioner, i huvudsak från Europakonventionen samt, inom EU, 

Rättighetsstadgan. Till skillnad från Europakonventionen, som är bindande för 

konventionsstaterna inom deras jurisdiktion, binder Rättighetsstadgan i huvudsak EU:s 

institutioner. EU-domstolen har emellertid slagit fast att unionens skydd för grundläggande 

rättigheter är bindande även för medlemsstaterna när de implementerar EU-rätten eller avviker 

från EU-rättsliga bestämmelser.102 

                                                 
102 Se mål 5/88, Wachauf, p. 19 och mål C-260 89, ERT, p. 43. 
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Detta avsnitt är i likhet med avsnitt 2 huvudsakligen inriktat på att utröna innehållet i 

internationell rätt och att besvara den första frågeställningen: Kräver Sveriges internationella 

åtaganden, direkt eller indirekt, att ett särskilt tortyrbrott införs i svensk strafflagstiftning? 

 

3.1 Tortyrförbudet i Europakonventionen 

En av tortyrförbudets källor i en europeisk kontext är art. 3 Europakonventionen, vars engelska 

språkversion103 har följande lydelse: 

 

“No one shall be subjected to torture or to inhuman or degrading treatment or 

punishment.”104 

 

Europakonventionen ålägger konventionsstaterna att garantera konventionens rättigheter åt 

envar som befinner sig under deras jurisdiktion. 105  Av konventionen framgår även att 

rättigheterna som den skyddar tillfaller envar utan åtskillnad och att den som fått sina rättigheter 

kränkta ska ha rätt till ett effektivt rättsmedel. 106  Till skillnad från flertalet rättigheter i 

konventionen är tortyrförbudet absolut och får inte inskränkas vid allmänna nödlägen. 107 

Europadomstolen har konsekvent beskrivit tortyrförbudet som ett av de mest grundläggande 

värdena i ett demokratiskt samhälle och fastslagit att varken organiserad brottslighet, terrorism 

eller någon annan svår omständighet kan berättiga inskränkningar i förbudet.108 

 

Europakonventionen innehåller inte någon definition av tortyrbegreppet, varför ledning måste 

sökas i Europadomstolens praxis. I det tidiga avgörandet Irland mot Storbritannien 

konstaterade domstolen att det i huvudsak är det uppkomna lidandets intensitet som skiljer 

tortyr från annan omänsklig eller förnedrande behandling. Domstolen uttryckte åtskillnaden 

mellan begreppen som att det särskilda stigma som förknippas med tortyrbegreppet är avsett att 

                                                 
103 Jag har valt att återge den engelska språkversionen eftersom den (i likhet med den franska) är officiell, till 

skillnad från den svenska. 
104 Konvention om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna, 1950, art. 3. 
105 A.a., art. 1. 
106 A.a., art. 13–14. 
107 A.a., art. 15. 
108 Se Europadomstolens dom i Soering mot Storbritannien den 7 juli 1989, § 88; Europadomstolens dom i 

Chahal mot Storbritannien den 15 november 1996, § 79; Europadomstolens dom i Selmouni mot Frankrike 

den 28 juli 1999, § 95. 
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omfatta endast uppsåtlig omänsklig behandling som orsakar väldigt allvarligt och hänsynslöst 

lidande.109 

 

I målet bedömde domstolen att fem förhörstekniker som tillämpats i Nordirland utgjorde 

omänsklig och kränkande behandling, men inte hade orsakat tillräckligt intensiv smärta för att 

utgöra tortyr.110 De fem teknikerna innefattade (1) att tvinga de gripna att i timtal stå lutade mot 

en vägg i stresspositioner, (2) att ständigt täcka över de gripnas huvuden när de inte förhördes, 

(3) att inför förhören utsätta de gripna för ett kontinuerligt, högt, väsande ljud och (4) hindra 

dem från att sova, samt att (5) begränsa de gripnas tillgång till mat och dryck. 111 

Europadomstolen har dock i Selmouni mot Storbritannien uttalat att gärningar som domstolen 

tidigare betraktat som omänsklig och kränkande behandling kan komma att bli betraktade som 

tortyr i senare praxis eftersom konventionen är ett levande instrument som ska tolkas utifrån 

den rådande samhällskontexten.112 I doktrinen har det anförts att domstolen troligtvis hade 

betraktat de fem teknikerna som tortyr om de kommit upp till prövning idag.113 Domstolen har 

emellertid nyligen beslutat att avslå en begäran från Irlands regering om att ompröva den 

ursprungliga domen.114 

 

Europadomstolen fällde för första gången en konventionsstat för brott mot tortyrförbudet i 

målet Aksoy mot Turkiet.115 I målet hade sökanden fått sina händer bakbundna för att därefter 

hissas upp i dem (s.k. ”Palestinsk hängning”), vilket domstolen ansåg utgjorde så allvarlig och 

grym behandling att den endast kunde beskrivas som tortyr.116 Som exempel på andra gärningar 

som av Europadomstolen har ansetts kunna utgöra tortyr kan nämnas våldtäkt117, utsättande för 

elchocker118, hot om fysisk tortyr119 och frihetsberövande under svåra förhållanden i väntan på 

verkställande av dödsstraff120. I flertalet fall pekar dock domstolen inte ut någon särskild 

gärning, utan analyserar istället sökandens behandling i sin helhet för att sedan avgöra om den 

                                                 
109 Europadomstolens dom i Irland mot Storbritannien den 18 januari 1978, § 167. 
110 A.a., § 167. 
111 A.a., § 96. 
112 Europadomstolens dom i Selmouni mot Frankrike den 28 juli 1999, § 101. 
113 White & Ovey, 2010, s. 172. Rodley, 2010, s. 215. 
114 Europadomstolens dom i Irland mot Storbritannien den 20 mars 2018, § 136–137. 
115 White & Ovey, 2010, s. 171. 
116 Europadomstolens dom i Aksoy mot Turkiet den 18 december 1996, § 64. 
117 Europadomstolens dom i Aydin mot Turkiet den 25 september 1997, § 86. 
118 Europadomstolens dom i Polonskiy mot Ryssland den 19 mars 2009, § 124. 
119 Europadomstolens dom i Gäfgen mot Tyskland den 1 juni 2010, § 108. 
120 Europadomstolens dom i Ilaşcu med flera mot Moldavien och Ryssland den 8 juli 2004, § 440. 
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sammantaget uppgår till tortyr eller inte.121 Avgörande vid bedömningen är de omgivande 

omständigheterna, såsom hur länge gärningen pågick, vilka fysiska och psykiska effekter den 

hade på offret, samt miljön och den känslomässiga atmosfären vid gärningstillfället.122 I vissa 

fall kan därutöver offrets kön, ålder och hälsa vara relevant för bedömningen.123 

 

Utöver kravet på lidandets intensitet har Europadomstolen vid upprepade tillfällen, med 

hänvisning till Tortyrkonventionens definition, konstaterat att gärningens syfte har betydelse 

vid bedömningen huruvida en gärning ska betraktas som tortyr.124 Som exempel har domstolen 

lyft fram att tortyr kan utövas i syfte att bestraffa, hota eller erhålla information från offret.125 

 

Tortyrförbudet i Europakonventionen innebär inte enbart en skyldighet för medlemsstaterna att 

avstå från att utöva tortyr, utan ålägger även staterna vissa positiva förpliktelser. 

Europadomstolen har konstaterat att art. 1 och 3 Europakonventionen i anslutning till varandra 

ålägger konventionsstaterna att vidta åtgärder utformade för att försäkra att individer inom deras 

jurisdiktion inte utsätts för tortyr eller annan omänsklig eller förnedrande behandling, oavsett 

om gärningen begås av en privatperson eller en offentlig aktör.126 

 

Konventionsstaterna är vidare skyldiga att införa effektiva straffbestämmelser för att avskräcka 

från gärningar som omfattas av art. 3 Europakonventionen och se till att rättsväsendet 

motverkar, avvärjer och bestraffar brott mot bestämmelserna.127 För att straffbestämmelserna 

ska anses effektiva krävs, bland annat, att de är försedda med adekvata straff som står i 

proportion till brottets allvar.128 Konventionsstaterna är emellertid inte skyldiga att garantera 

att tortyrbrott aldrig kan förekomma eller att varje enskilt tortyrbrott beivras med en särskilt 

påföljd. En överträdelse av tortyrförbudets förpliktelse att införa effektiva straffbestämmelser 

                                                 
121 Se Europadomstolens dom i Selmouni mot Frankrike den 28 juli 1999, § 105; Europadomstolens dom i 

Maslova och Nalbandov mot Ryssland den 24 januari 2008, § 106; Europadomstolens dom i Al Nashiri mot 

Polen den 24 juli 2014, § 515. 
122 Europadomstolens dom i Irland mot Storbritannien den 18 januari 1978, § 162. Europadomstolens dom i 

Gäfgen mot Tyskland den 1 juni 2010, § 88. 
123 Europadomstolens dom i Irland mot Storbritannien den 18 januari 1978, § 162. 
124 Se Europadomstolens dom i Selmouni mot Frankrike den 28 juli 1999, §§ 97–98; Europadomstolens dom i 

Akkoç mot Turkiet den 10 oktober 2000, § 115; Europadomstolens dom i Gäfgen mot Tyskland den 1 juni 

2010, §§ 88 och 90. 
125 Europadomstolens dom i Akkoç mot Turkiet den 10 oktober 2000, § 115. 
126 Europadomstolens dom i A mot Storbritannien den 23 september 1998, § 22. Jfr Europadomstolens dom i 

H.L.R. mot Frankrike den 29 april 1997, § 40. 
127 Europadomstolens dom i Beganović mot Kroatien den 25 juni 2009, § 71. 
128 Se Europadomstolens dom i Gäfgen mot Tyskland den 1 juni 2010, § 124 och Europadomstolens dom i 

Darraj mot Frankrike den 4 november 2010, § 49. 
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föreligger endast om det nationella rättssystemet i det enskilda fallet misslyckas att upprätthålla 

ett praktiskt och effektivt skydd för de rättigheter som är stadgade i art. 3.129 

 

När en konventionsstat mottar en trovärdig anmälan om att någon har blivit utsatt för tortyr 

eller annan omänsklig eller förnedrande behandling är den skyldig att utföra en effektiv 

utredning, kapabel att leda till att gärningspersonerna identifieras och straffas. 130 

Europadomstolen har emellertid slagit fast att konventionen inte förpliktar konventionsstaterna 

att hävda universell civilrättslig jurisdiktion eller tillhandahålla nödforum för att pröva 

civilrättsliga tvister angående tortyrgärningar. 131  Domstolen har därutöver konstaterat att 

universell straffrättslig jurisdiktion för tortyrbrott är brett accepterad och följer av 

Tortyrkonventionen, dock utan att beröra frågan om en skyldighet att utöva universell 

jurisdiktion följer av art. 3 Europakonventionen.132 

 

Beträffande brott som begås av offentliga aktörer har domstolen även uttalat att förpliktelsen 

att tillhandahålla ett effektivt rättsmedel åt offret omfattar hela den straffrättsliga processen och 

innebär att nationella judiciella myndigheter inte i något avseende får vara beredda att låta den 

som har utsatt någon annan för fysiskt eller psykiskt lidande gå ostraffad.133 Följaktligen får 

nationella bestämmelser om åtalspreskription, amnesti eller nåd inte hindra åtal mot en statlig 

aktör som utövat tortyr eller annan omänsklig eller förnedrande behandling. 134 

Europadomstolen har därutöver konstaterat att tillämpningen av bestämmelser om 

åtalspreskription måste vara förenlig med konventionen, varför fasta och undantagslösa 

preskriptionsfrister svårligen kan godtas.135 

 

3.2 Tortyrförbudet i EU-rätten 

Tortyrförbudet i art. 3 Europakonventionen ska enligt art. 6 FEU vara erkänt även av EU och 

EU-domstolen har såväl före som efter Rättighetsstadgans ikraftträdande gjort hänvisningar till 

                                                 
129 Europadomstolens dom i Beganović mot Kroatien den 25 juni 2009, § 71. 
130 Europadomstolens dom i Assenov med flera mot Bulgarien den 28 oktober 1998, § 102. Europadomstolens 

dom i M.C. mot Bulgarien den 4 december 2003, § 151. Europadomstolens dom i Okkali mot Turkiet den 

17 oktober 2006, § 65. 
131 Europadomstolens dom i Naït-Liman mot Schweiz den 15 mars 2018, §§ 198 och 202. 
132 A.a., § 178. 
133 Europadomstolens dom i Okkali mot Turkiet den 17 oktober 2006, § 65. 
134 A.a. § 76. Se Europadomstolens dom i Abdülsamet Yaman mot Turkiet den 2 november 2004, § 55. 
135 Europadomstolens dom i Mocanu med flera mot Rumänien den 17 september 2014, § 326. 
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Europakonventionen och Europadomstolens praxis avseende tortyrförbudet. 136  Utöver att 

härledas ur Europakonventionen framgår emellertid förbudet mot tortyr inom EU-rätten även 

av art. 4 Rättighetsstadgan: 

 

”Ingen får utsättas för tortyr eller omänsklig eller förnedrande bestraffning och 

behandling.”137 

 

Rättighetsstadgan innehåller inte någon definition av tortyrbegreppet. Inte heller har EU-

domstolen definierat eller utvecklat innebörden av begreppet tortyr. 138  Rättighetsstadgan 

föreskriver emellertid att de rättigheter som motsvarar sådana som garanteras av 

Europakonventionen ska ha samma innebörd och räckvidd som i konventionen, med 

reservation för att EU förblir oförhindrat att vidta ett mer långtgående skydd. 139  Denna 

bestämmelse innebär således att tortyrförbudet i Rättighetsstadgan ska ha likvärdig eller större 

omfattning jämfört med tortyrförbudet i Europakonventionen. 140  Den som har fått sina 

unionsrättsligt garanterade fri- och rättigheter kränkta har enligt stadgan rätt till ett effektivt 

rättsmedel inför en domstol.141 Därutöver har EU-domstolen beskrivit tortyrförbudet som ”ett 

av unionens och dess medlemsstaters grundläggande värden” och förtydligat att förbudet är 

absolut, oavsett omständigheterna i det enskilda fallet. Som exempel har domstolen, efter 

hänvisning till Europadomstolens praxis, anfört att inte ens bekämpandet av terrorism eller 

organiserad brottslighet kan rättfärdiga ett åsidosättande av tortyrförbudet.142 

 

I EU:s riktlinjer för unionens politik gentemot tredjeland om tortyr och annan grym, omänsklig 

och förnedrande behandling eller bestraffning tillämpas Tortyrkonventionens definition av 

tortyrbegreppet. Riktlinjerna anger bland annat att EU i sin strävan att bekämpa tortyr ska 

uppmana tredjeländer att försäkra sig om att alla former av tortyr, inklusive försök och 

medhjälp, är kriminaliserade och belagda med adekvata straff. Unionen ska även uppmana 

tredjeländer att vidta legislativa, administrativa, judiciella och andra åtgärder för att förebygga 

                                                 
136 Se mål C-112/00, Schmidberger, p. 80 och Förenade målen C-404/15 och C-659/15 PPU, Aranyosi och 

Căldăraru, p. 86–87. 
137 Europeiska Unionens stadga om de grundläggande rättigheterna, 2010, art. 4. 
138 En fritextsökning på ”torture” i rättsdatabasen EUR-Lex ger (per 2018-11-09) 44 träffar bland domar från 

EU-domstolen. Ingen av dessa domar innehåller någon definition eller utveckling av tortyrbegreppets 

innebörd. 
139 Europeiska Unionens stadga om de grundläggande rättigheterna, 2010, art. 52(3). 
140 Se Schütze, 2016, s. 450. 
141 Europeiska Unionens stadga om de grundläggande rättigheterna, 2010, art. 47. 
142 Förenade målen C-404/15 och C-659/15 PPU, Aranyosi och Căldăraru, p. 85–87. 
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tortyr, samt försäkra sig om att tortyrbrott inte blir föremål för preskription. Riktlinjerna anger 

även att EU ska maximera sitt inflytande på området genom att se till att medlemsstaternas lagar 

och praxis motsvarar eller går längre än internationell standard i kampen mot tortyr.143 

 

3.3 Sammanfattning och slutsatser 

Europakonventionen och Rättighetsstadgan liknar UDHR, ICCPR och Barnkonventionen på så 

vis att de båda ansluter sig till de internationella rättighetskatalogernas kutym att i skarpa 

ordalag förbjuda all form av tortyr, men inte definiera tortyrbegreppet eller utveckla förbudets 

innebörd. Tortyrförbudets innebörd i det europeiska rättighetsskyddets kontext måste således 

nästan uteslutande utrönas ur Europadomstolens praxis, eftersom EU-domstolen hittills har 

tigit. 

 

Definitionen av tortyr i Europadomstolens praxis är inte helt enhetlig och domstolen 

upprätthåller inte alltid en skarp skiljelinje mellan tortyr och annan omänsklig eller förnedrande 

behandling. Det faktum att domstolen i det enskilda fallet ofta nöjer sig med att avgöra om 

behandlingen i sin helhet utgjorde tortyr, utan att värdera varje enskild gärning, underlättar inte 

heller för den som avser att dra slutsatser beträffande tortyrbegreppets definition. Av 

domstolens praxis framgår emellertid att tortyrförbudets innebörd har påtagliga likheter med de 

definitioner som följer av den utomeuropeiska traktaträtten. 

 

Tortyr i Europakonventionens mening består i uppsåtligt tillfogande av svår smärta eller 

lidande, vilket stämmer överens med den utomeuropeiska traktaträttens definitioner. Vidare 

tycks Europadomstolen ha transplanterat Tortyrkonventionens syftesrekvisit till den europeiska 

definitionen. Den omständigheten att syftet med en gärning var att exempelvis erhålla ett 

erkännande eller utöva bestraffning har därmed betydelse vid bedömningen av huruvida 

gärningen är att betrakta som tortyr, även enligt Europakonventionen. Däremot måste 

tortyrbrott enligt Europakonventionen inte begås med inblandning av offentliga aktörer eller i 

en särskild omgivande kontext, som i den utomeuropeiska traktaträtten. Några ytterligare 

rekvisit kan inte utläsas ur Europadomstolens praxis, utan frågan huruvida en viss behandling 

utgör tortyr ska avgöras utifrån en helhetsbedömning av behandlingens syfte och lidandets 

intensitet. Således kan alla gärningar med potential att orsaka särskilt intensivt lidande, 

beroende på omständigheterna i det enskilda fallet, utgöra tortyr enligt Europakonventionen. 

                                                 
143 Europeiska Unionens Råd, 2012. 



37 

 

 

Europadomstolen har sedan länge varit tydlig med att tortyrförbudet enligt Europakonventionen 

medför positiva förpliktelser, i likhet med tortyrförbudet enligt den utomeuropeiska folkrätten. 

Konventionsstaterna är skyldiga att tillhandahålla effektiva rättsmedel åt tortyrens offer, vidta 

åtgärder för att motverka tortyr inom respektive stats jurisdiktion samt införa avskräckande 

straffbestämmelser, försedda med adekvata och proportionerliga straff. Någon direkt 

förpliktelse att införa ett särskilt tortyrbrott kan emellertid inte utläsas av Europakonventionens 

ordalydelse eller Europadomstolens praxis. Tvärtom lämnar domstolen ett stort mått av frihet 

åt konventionsstaterna, förutsatt att de utformar den nationella rättsordningen så att 

tortyrförbudet förses med ett effektivt straffrättsligt skydd. 

 

Vid kriminalisering av tortyrgärningar uppkommer emellertid samma problematik som i den 

utomeuropeiska traktaträtten. En ostridigt heltäckande kriminalisering av all form av tortyr kan 

svårligen ske utan ett införande av antingen ett särskilt tortyrbrott eller allmänna 

straffstadganden för samtliga gärningar med potential att utgöra tortyr, det vill säga all form av 

uppsåtligt tillfogande av svår smärta eller lidande. I avsaknaden av ett särskilt tortyrbrott eller 

allmänna straffstadganden av denna karaktär kan inte en konventionsstat garantera att samtliga 

tänkbara tortyrgärningar omfattas av strafflagstiftningen. 

 

Även Europakonventionen kan således sägas innehålla ett indirekt krav på att införa ett särskilt 

tortyrbrott eller allmänna straffstadganden för uppsåtligt tillfogande av svår smärta eller 

lidande. Med tanke på det stora mått av frihet som Europadomstolen tillerkänner 

konventionsstaterna för att utforma sin lagstiftning, är det dock osannolikt att frånvaron av 

denna typ av straffstadganden i nationell lagstiftning skulle motta kritik av domstolen, såvida 

inte en tortyrgärning i ett enskilt fall har gått ostraffad. Bristfällig strafflagstiftning kan därmed 

under lång tid ge sken av att vara konventionsenlig, för att sedan underkännas av 

Europadomstolen när det i ett enskilt fall förekommit en tortyrgärning som inte varit 

kriminaliserad eller adekvat bestraffad. 

 

Beträffande jurisdiktion för tortyrbrott ger Europadomstolens praxis inte mycket ledning. Det 

står klart att något krav på medlemsstaterna att hävda universell civilrättslig jurisdiktion inte 

följer av Europakonventionens tortyrförbud. Det är också tydligt att domstolen anser att 

universell straffrättslig jurisdiktion över tortyrgärningar ska utövas enligt folkrätten. Däremot 

har domstolen inte berört frågan om de positiva förpliktelserna i art. 3 omfattar ett krav på att 
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hävda universell straffrättslig jurisdiktion. Med beaktande av att konventionen ålägger 

konventionsstaterna att tillgodose effektiva utredningar vid misstanke om tortyrbrott, samt att 

Europadomstolen tycks betrakta universell straffrättslig jurisdiktion över tortyrbrott som en 

folkrättslig förpliktelse, skulle emellertid en överträdelse av konventionen troligen föreligga 

om en konventionsstat underlåter att utreda misstankar om att en individ som befinner sig på 

statens territorium har begått tortyrbrott utanför statens territoriella jurisdiktion. 

 

Trots att inblandning av offentliga aktörer inte ingår som rekvisit för tortyrbrott i 

Europakonventionens mening har Europadomstolen i praxis upprepade gånger gjort uttalanden 

som riktar sig till just tortyrgärningar begångna av offentliga aktörer. Så är fallet exempelvis 

med domstolens utlåtanden angående åtalspreskription. När en offentlig aktör har utövat tortyr 

får nationella preskriptionsregler enligt domstolen inte hindra att gärningspersonen lagförs, 

vilket måste förstås som en förpliktelse att undanta tortyrbrott begångna av offentliga aktörer 

från preskription. Vidare anför domstolen att tillämpningen av preskriptionsregler måste vara 

förenlig med konventionen. Detta kompabilitetskrav måste rimligen omfatta tortyrbrott 

begångna av privata aktörer, eftersom det inte ska vara aktuellt att tillämpa nationella 

preskriptionsregler i de fall då förövaren är en offentlig aktör. 

 

Kravet på att preskriptionsregler ska vara förenliga med konventionen innebär, som domstolen 

anfört, bland annat att preskriptionsfristerna inte får vara fasta och undantagslösa. Rimligtvis 

måste det även följa av kompabilitetskravet att preskriptionsfristerna inte får vara för korta, 

eftersom det skulle omöjliggöra effektiv lagföring. 

 

Beträffande det EU-rättsliga tortyrförbudet kan det inledningsvis konstateras att det följer av 

Rättighetsstadgan att förbudets innebörd måste vara identisk med eller mer långtgående än 

tortyrförbudet enligt Europakonventionen. Avsaknaden av självständig EU-rättslig praxis på 

området tyder starkt på att tortyrförbudet är identiskt i Rättighetsstadgan och 

Europakonventionen, vilket innebär att Europadomstolens praxis blir vägledande för att förstå 

tortyrförbudets innebörd även i en EU-rättslig kontext. EU-domstolen är dock oförhindrad att i 

framtida rättspraxis utöka tortyrförbudets innebörd, exempelvis genom att skärpa de positiva 

förpliktelser som följer av förbudet. 

 

EU:s riktlinjer för unionens politik gentemot tredjeländer, som berörs översiktligt i avsnitt 3.2, 

har tämligen begränsad betydelse för att tolka innebörden av tortyrförbudet. Detta beror dels på 
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att riktlinjer inte är bindande rättsakter och dels på att riktlinjerna avser kampen mot tortyr i 

tredjeländer, det vill säga utanför unionens gränser. Riktlinjerna ger emellertid en viss inblick i 

hur unionen, särskilt ministerrådet, anser att nationell lagstiftning bör utformas i kampen mot 

tortyr. Det kan noteras att riktlinjerna förespråkar att tortyr enligt Tortyrkonventionens 

definition ska kriminaliseras, förses med adekvata straff och undantas från åtalspreskription. 

Måhända kommer positiva förpliktelser i liknande anda att införas om EU-domstolen en dag 

väljer att utvidga tortyrförbudets innebörd i förhållande till Europakonventionen. 

 

Sammanfattningsvis kan det således konstateras att det europarättsliga tortyrförbudet, i likhet 

med det utomeuropeiska, inte medför en direkt förpliktelse att införa ett särskilt tortyrbrott, men 

att Europakonventionens krav på att införa avskräckande straffbestämmelser för samtliga 

tortyrgärningar är svårt att på ett betryggande vis uppfylla utan införande av ett särskilt 

tortyrbrott eller allmänna straffstadganden för uppsåtligt tillfogande av svår smärta eller 

lidande. Tortyrgärningar som begås av offentliga aktörer måste vidare undantas från 

åtalspreskription och oaktat förövarens identitet får preskriptionsfristerna inte tillämpas så att 

de är inkompatibla med de positiva förpliktelser som följer av konventionen. Europadomstolen 

har inte uttryckligen krävt att konventionsstaterna ska hävda universell straffrättslig jurisdiktion 

över tortyrgärningar, men underlåtenhet att hävda universell jurisdiktion skulle troligen strida 

mot konventionen eftersom domstolen tycks betrakta universell jurisdiktion över tortyrbrott 

som en folkrättslig förpliktelse. 

 

4 Svensk rätt 
Den svenska rättsordningen är i huvudsak dualistisk, vilket innebär att folkrättsliga 

bestämmelser inte är tillämpbara i Sverige förrän de har införlivats i svensk lagstiftning. 

Införlivande av folkrättsliga bestämmelser kan bland annat ske genom inkorporering. 

Exempelvis är EU-rätten inkorporerad genom 2 § lagen (1994:1500) med anledning av Sveriges 

anslutning till Europeiska unionen, liksom Europakonventionen genom 1 § lagen (1994:1219) 

om den europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de 

grundläggande friheterna. Även Barnkonventionen kommer att bli inkorporerad i svensk rätt 

från och med den 1 januari 2020 genom lagen (2018:1197) om Förenta nationernas konvention 

om barnets rättigheter. Flertalet övriga traktater, däribland ICCPR och Tortyrkonventionen, är 



40 

 

däremot inte direkt tillämpbara i svensk rätt. För att Sverige ska leva upp till sina internationella 

åtaganden krävs därmed att lagstiftningen anpassas efter dem.144 

 

I detta avsnitt redogörs för hur tortyrbrott regleras i den svenska rättsordningen. Avsnittet är i 

huvudsak fokuserat på att besvara den andra frågeställningen: Är all form av tortyr 

kriminaliserad i svensk strafflagstiftning på ett sätt som uppfyller Sveriges internationella 

åtaganden? 

 

4.1 Tortyrförbudet utanför straffrätten 

Tortyrförbudet är grundlagsfäst i Sverige genom 2 kap. 5 § RF, som stadgar att: 

 

”Var och en är skyddad mot kroppsstraff. Ingen får heller utsättas för tortyr eller för 

medicinsk påverkan i syfte att framtvinga eller hindra yttranden.” 

 

I förarbeten till 2 kap. 5 § RF förtydligades vad som kan utgöra kroppsstraff eller tortyr. Med 

kroppsstraff avses bestraffning i syfte att orsaka kroppsligt lidande hos den bestraffade. Tortyr 

avser fysiskt våld eller psykiska terrormetoder, när de används i syfte att få fram uppgifter vid 

förhör. Med hänvisning till allmänt språkbruk konstaterades i förarbetena att endast relativt 

långtgående åtgärder kan omfattas av tortyrbegreppet. Som exempel anfördes att isolering eller 

beläggande med handfängsel av säkerhets- eller ordningsskäl inte i sig självt kan utgöra tortyr. 

Att ett förhör pågår under mycket lång tid innebär inte heller nödvändigtvis en överträdelse. 

Utdragna förhör där den förhörde inte erbjuds pauser eller inte får möjlighet att äta eller sova 

omfattas dock av förbudet.145 

 

Förbudet mot tortyr och kroppsstraff är absolut och får inte begränsas genom lag, vilket framgår 

genom att den uttömmande listan på rättigheter som får begränsas i 2 kap. 20 § 1 st. RF läses 

e contrario.146 I 2 kap. 19 § RF anges vidare att ingen lag eller annan föreskrift får meddelas i 

strid med Sveriges åtaganden på grund av Europakonventionen, vilket innebär att en lag eller 

annan föreskrift som strider mot en bestämmelse i konventionen kan komma att åsidosättas 

genom lagprövning enligt 11 kap. 14 § RF.147 

                                                 
144 Se Bring et al., 2014, s. 57–60. 
145 Prop. 1975/76: 209, s. 146. SOU 1975:75, s. 198. 
146 Se SOU 1975:75, s. 201–202. 
147 Se prop. 1993/94:117, s. 35–38. 
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När förhör hålls i samband med en förundersökning är otillbörliga åtgärder i syfte att erhålla en 

bekännelse eller ett uttalande i viss riktning enligt 23 kap. 12 § RB förbjudna. Som exempel 

anges i lagtexten hot, tvång, uttröttning, att medvetet lämna oriktiga uppgifter eller löften samt 

att beröva förhörspersonen sedvanliga måltider eller nödvändig vila. Denna bestämmelse är 

formellt tillämplig endast vid förhör, men såväl 1981 års polisberedning som JO har anfört att 

bestämmelsen kan anses ge uttryck för en allmän princip som omfattar även andra åtgärder.148 

 

Barnaga har i Sverige förbjudits genom 6 kap. 1 § FB, som stadgar att barn inte får utsättas för 

kroppslig bestraffning eller annan kränkande behandling. Med ”kroppslig bestraffning” avses 

alla handlingar i bestraffningssyfte som medför att barnet tillfogas kroppsskada eller smärta. 

Bestämmelsen innebär att bestraffningsåtgärder riktade mot barn är brottsliga om de riktade 

mot en annan person skulle utgöra misshandel. Handlingar som saknar bestraffningssyfte 

omfattas inte av begreppet ”kroppslig bestraffning”, men kan trots detta omfattas av förbudet 

mot kränkande behandling och vara kriminaliserade enligt brottsbalkens bestämmelser.149 

 

4.2 Den svenska kriminaliseringen av tortyr 

I avsnitt 2 och 3 har framkommit att samtliga definitioner av tortyr i internationell rätt någon 

form av uppsåtligt tillfogande av svår psykisk eller fysisk smärta eller lidande. De flesta 

definitioner innefattar även ett särskilt syfte bakom tortyrgärningen, såsom att erhålla 

information, bestraffa eller diskriminera. Vissa definitioner innehåller därutöver andra rekvisit, 

såsom tortyrkonventionens krav på att en offentlig aktör anstiftat eller samtyckt till gärningen 

och de särskilda rekvisit som finns för brott mot mänskligheten eller krigsbrott genom tortyr. 

 

I detta avsnitt undersöks hur och under vilka omständigheter de gärningar som omfattas av 

internationella definitioner av tortyr kan bestraffas i svensk rätt. Därmed redogörs för såväl 

jurisdiktions- och preskriptionsbestämmelser, som för de enskilda straffstadgandena. 

 

4.2.1 Svensk straffrättslig jurisdiktion och preskription 

Svenska domstolar ska enligt 2 kap. 1 § BrB döma efter svensk lag för brott som begåtts i 

Sverige, inklusive för det fall att det är ovisst var brottet har förövats men det finns skäl att anta 

                                                 
148 SOU 1982:63 s. 139. JO 2012/13 s. 62. 
149 Prop. 1978/79:67, s. 6–8. 
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att det är begånget här. Denna princip benämns territorialitetsprincipen. 150  Sverige har 

emellertid även straffrättslig jurisdiktion i vissa fall då brottet har begåtts utomlands. I 

huvudregel föreligger svensk straffrättslig jurisdiktion enligt 2 kap. 2 § 1 st. BrB när brottet är 

begånget av en svensk medborgare, en utlänning med hemvist i Sverige, en utlänning som efter 

brottet blivit svensk medborgare eller tagit hemvist i Sverige, en nordisk medborgare som finns 

i Sverige eller, om fängelse i mer än sex månader kan följa på brottet, en annan utlänning som 

finns i Sverige. Denna princip benämns som den aktiva personalitetsprincipen.151  

 

Vanligtvis föreligger emellertid enligt 2 kap. 2 § 2 st. BrB ett krav på så kallad dubbel 

straffbarhet för att jurisdiktion enligt den aktiva personalitetsprincipen ska föreligga. Detta 

innebär att Sverige inte har straffrättslig jurisdiktion om gärningen är ansvarsfri enligt lagen på 

gärningsorten eller om den har begåtts i ett område som inte tillhör någon stat och svårare straff 

än böter inte är föreskrivet enligt svensk lag. Dessutom måste enligt 3 st. straffmaximum enligt 

lagen på gärningsorten respekteras. Vissa brott undantas emellertid i 4 st. från kravet på dubbel 

straffbarhet, nämligen människohandel, äktenskapstvång, barnpornografibrott samt de flesta av 

sexualbrotten när de riktas mot underåriga. Detsamma gäller försök att begå något av dessa 

brott. Därutöver förekommer undantag från kravet på dubbel straffbarhet i specialstraffrätten, 

bland annat i 3 § lagen (1982:316) med förbud mot könsstympning av kvinnor. 

 

Sverige har även straffrättslig jurisdiktion i vissa andra fall som är angivna i 2 kap. 3 § BrB, 

bland annat då brottet är begånget på svenska fartyg eller då förövaren tillhör Försvarsmakten 

och tjänstgör i en internationell militär insats. Sverige har även jurisdiktion om brottet har 

förövats mot Sverige, svensk menighet, eller svensk allmän inrättning. Detsamma gäller om 

brottet förövats i ett område som inte tillhör någon stat och riktat sig mot en svensk medborgare, 

sammanslutning eller enskild inrättning, eller en utlänning med hemvist i Sverige. För att åtal 

ska få väckas i enlighet med 2 kap. 3 § BrB krävs emellertid enligt 2 kap. 5 § 2 st. BrB, med 

vissa undantag, att regeringen först meddelar ett särskilt åtalsförordnande. 

 

Slutligen anges i 2 kap. 3 § 6–7 p. BrB att Sverige undantagslöst har jurisdiktion över vissa 

utpekade brott. Till dessa hör terroristbrott, folkmord, brott mot mänskligheten, 

krigsförbrytelser och ytterligare ett antal uppräknade internationella brott (6 p.), samt samtliga 

brott där straffminimum enligt svensk lag uppgår till fängelse i fyra år eller högre (7 p.). 

                                                 
150 Leijonhufvud et al., 2017, BrB 2:1 s. 1. 
151 A.a., BrB 2:2 s. 1. 
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Preskriptionstiderna i svensk straffrätt regleras i 35 kap. 1 § BrB och är beroende på brottets 

straffmaximum. Åtalspreskription inträder efter 2 år om straffmaximum är högst ett års 

fängelse, efter 5 år om straffmaximum är högre men högst två års fängelse, efter 10 år om 

straffmaximum är högre men högst åtta års fängelse, efter 15 år om straffmaximum är högre 

men livstids fängelse inte ingår i brottets straffskala eller efter 25 år om livstids fängelse ingår 

i straffskalan. Av 35 kap. 2 § BrB framgår vidare att vissa brott aldrig preskriberas, förutsatt att 

gärningspersonen hade fyllt 21 år vid tidpunkten för brottet. Dessa brott är mord, dråp, 

folkmord, brott mot mänskligheten, grov krigsförbrytelse och terroristbrott. Även försök att 

begå något av de uppräknade brotten är undantaget från åtalspreskription. 

 

4.2.2 Brott mot liv och hälsa 

Tortyrgärningar som består i att utsätta offret för fysiskt lidande kan i många fall vara att 

bedöma som misshandel. Att tillfoga någon kroppsskada, sjukdom eller smärta är nämligen 

straffbart som misshandel enligt 3 kap. 5–6 §§ BrB. Detsamma gäller att försätta någon i 

vanmakt eller annat sådant tillstånd. Begreppen ”kroppsskada”, ”sjukdom”, ”smärta” och 

”vanmakt” beskrivs något utförligare i förarbeten. Kroppsskada kan vara bland annat sår, 

svullnader, benbrott och funktionsrubbningar. Även vissa andra åtgärder, som att raka av någon 

håret, anses kunna omfattas av kroppsskadebegreppet. Smärta är definierat som fysiskt lidande 

som inte är alltför obetydligt i intensitet och varaktighet. Sjukdom kan vara såväl fysisk som 

psykisk sjukdom eller invaliditet. Enbart psykiskt lidande omfattas emellertid inte av 

misshandelsbegreppet, såvida inte en medicinskt påvisbar effekt har inträtt. Vanmakt innebär 

förlust av kroppslig kontroll, exempelvis genom medvetslöshet eller sömn.152 

 

Misshandelsbrottet är indelat i fyra grader. I 3 kap. 5 § BrB regleras ringa misshandel, vars 

straffskala löper från dagsböter till fängelse i högst sex månader, och misshandel av 

normalgraden, som bestraffas med fängelse i högst två år. Vidare regleras i 3 kap. 6 § BrB grov 

misshandel, vars straff är fängelse i minst ett och högst sex år, och synnerligen grov misshandel, 

som bestraffas med fängelse i minst fyra och högst tio år. 

 

I rättspraxis har HD har uttalat att skadans eller smärtans allvar ska betraktas som en 

utgångspunkt vid bedömningen av om ett misshandelsbrott ska betraktas som ringa eller av 

                                                 
152 Prop. 1961:10, del B, s. 83. Prop. 1992/93:141, s. 28. Prop. 2016/17:108 s. 34. 
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normalgraden. Även de försvårande omständigheter som anges i 29 kap. 2 § BrB för 

straffvärdesbedömningen kan enligt HD ha betydelse vid gradindelningen.153 

 

Vid bedömande av om ett misshandelsbrott är att anse som grovt anger lagtexten att det särskilt 

ska beaktas om gärningen var livsfarlig eller om gärningspersonen har tillfogat en svår 

kroppsskada eller svår sjukdom eller på annat sätt visat särskild hänsynslöshet eller råhet. Några 

exempel på omständigheter som tyder på särskild hänsynslöshet eller råhet är om flera 

gärningspersoner tillsammans misshandlar offret, om misshandeln fortsätter när offret saknar 

förmåga att värja sig eller om offret fysiskt är väsentligt svagare.154 I praxis har HD förtydligat 

att begreppet ”livsfarlig” inte kräver att livsfarliga skador uppstått, utan endast att gärningen 

som sådan var livsfarlig, exempelvis genom att den förövats med ett livsfarligt vapen.155 Vidare 

har HD anfört att instrumentellt våld156 och våld som företagits i direkt syfte att skada eller 

plåga offret är att betrakta som grövre än impulsstyrt våld.157 

 

För att kvalificera ett misshandelsbrott som synnerligen grovt anges i lagtexten att det särskilt 

ska beaktas om kroppsskadan är bestående, om gärningen har orsakat synnerligt lidande eller 

om gärningspersonen har visat synnerlig hänsynslöshet. Bestående kroppsskador syftar enligt 

förarbetena till skador som med hänsyn till rådande medicinsk kunskap bedöms vara livsvariga. 

Synnerligt lidande innebär i första hand att gärningen orsakat kraftig och långvarig smärta, 

exempelvis vid misshandel av tortyrliknande slag och i de fall då gärningen har orsakat stark 

dödsångest eller liknande stor psykisk påfrestning hos offret. Synnerlig hänsynslöshet kan 

föreligga bland annat när grovt våld används mot ett offer som är i numerärt underläge eller har 

begränsad möjlighet att försvara sig, samt när gärningspersonen visar synnerlig brutalitet.158 

 

I praxis har HD noterat att de i förarbetena angivna omständigheterna för att kvalificera ett 

misshandelsbrott som synnerligen grovt är av samma slag som de som är relevanta för att 

kvalificera brottet som grovt. Av denna anledning anser HD att skadornas omfattning i 

allmänhet kommer att vara avgörande för att kvalificera brottet som synnerligen grovt.159 

 

                                                 
153 NJA 2017 s. 1129. Jfr NJA 2003 s. 537. 
154 Prop. 1987/88:14, s. 31–32. 
155 NJA 2011 s. 89, p. 14 i HD:s dom. Se NJA 1981 s. 967. 
156 D.v.s. våld som tillgrips som medel för att uppnå ett särskilt syfte. 
157 NJA 2011 s. 89, p. 15 i HD:s dom. 
158 Prop. 2009/10:147, s. 38. 
159 NJA 2011 s. 89, p. 16 i HD:s dom. 
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Om tortyrgärningen orsakar offrets död, kan gärningspersonen dömas för mord eller dråp enligt 

3 kap. 1–2 §§ BrB, om dödsfallet orsakats uppsåtligen, eller för vållande till annans död enligt 

3 kap. 7 § BrB, om gärningspersonen saknade uppsåt att beröva offret livet men orsakade döden 

genom oaktsamhet. Straffskalan för mord löper från fängelse i tio år till fängelse på livstid och 

straffskalan för dråp löper från fängelse i sex år till fängelse i tio år. Vållande till annans död 

bestraffas med dagsböter om brottet är ringa, med fängelse i högst två år om brottet är av 

normalgraden och med fängelse i minst ett år och högst sex år om brottet är grovt. 

 

Vid uppsåtligt dödande föreligger dråp enligt 3 kap. 2 § BrB om brottet med hänsyn till 

omständigheterna är att anse som mindre grovt. I annat fall tillämpas bestämmelsen om mord i 

3 kap. 1 § BrB. Några exempel ur förarbetsuttalanden på omständigheter som talar emot att 

bedöma dödandet som dråp är om gärningen begås i syfte att främja annat brott, om gärningen 

skett under grym misshandel, om offret befann sig i ett hjälplöst tillstånd eller om gärningen 

var särskilt utstuderad. 160  Avseende vållande till annans död anger lagtexten som 

kvalifikationsgrund för grovt brott bland annat om gärningen innefattat ett medvetet risktagande 

av allmänt slag. Medvetet risktagande ska enligt förarbeten anses föreligga exempelvis när 

gärningspersonen har utövat dödligt våld mot offret utan uppsåt att orsaka dennes död.161 

 

Av 3 kap. 11 § BrB framgår att mord, dråp och misshandel som inte är ringa är straffbara 

gärningar på försök- och förberedelsestadierna. Detsamma gäller stämpling till mord, dråp eller 

grov misshandel samt underlåtenhet att avslöja eller förhindra något av dessa brott. 

 

4.2.3 Brott mot frihet och frid 

När en tortyrgärning innefattar ett frihetsberövande kan ansvar aktualiseras för olaga 

frihetsberövande eller, i vissa fall, människorov. Att föra bort eller spärra in någon, eller att på 

annat sätt beröva någon friheten, är enligt 4 kap. 2 § BrB straffbart som olaga frihetsberövande 

om brottet inte istället är att betrakta som människorov eller människohandel. Straffet är 

fängelse i lägst ett och högst tio år eller, om brottet är mindre grovt, dagsböter eller fängelse i 

högst två år. Även kortvariga frihetsberövanden är straffbara som olaga frihetsberövande, men 

varaktigheten har betydelse för att avgöra om brottet är mindre grovt. Vid denna avvägning ska 

även frihetsberövandets art och omständigheterna vid brottet beaktas.162 

                                                 
160 SOU 1953:14, s. 123. 
161 Prop. 2000/01:85, s. 46. 
162 Leijonhufvud et al., 2017, BrB 4:2 s. 1–3. 
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I 4 kap. 1 § BrB beskrivs människorov, vilket består i att gärningspersonen bemäktigar sig och 

för bort eller spärrar in brottsoffret i syfte att skada honom eller henne till liv eller hälsa, att 

tvinga honom eller henne till tjänst eller att öva utpressning. Straffet är fängelse i minst fyra år 

och högst på livstid. Om brottet är mindre grovt är straffet fängelse i högst sex år. Brottet skiljer 

sig från olaga frihetsberövande på så vis att det ska bestå i både ett bemäktigande och ett 

bortförande eller inspärrande.163 Vidare krävs ett särskilt uppsåt att skada offret eller utöva 

tvång eller utpressning. När det brister i det särskilda uppsåtet, kan gärningspersonen istället 

hållas ansvarig för olaga frihetsberövande som subsidiärbrott.164  Lagtexten förtydligar inte 

under vilka omständigheter brottet är att betrakta som mindre grovt, men i hovrättspraxis har 

domstolarna beaktat om frihetsberövandet var kortvarigt, om dådet inte var planlagt, om det 

inte förekommit vapen eller tillhyggen och om offret endast drabbats av lindriga skador.165 

 

Tortyrgärningar som innefattar någon form av tvång kan vara straffbara som olaga tvång, för 

vilket straffansvar är stadgat i 4 kap. 4 § BrB. Brottet består i att genom misshandel eller annars 

med våld eller genom hot om brottslig gärning tvinga någon att göra, tåla eller underlåta något. 

Även utövande av tvång genom hot om att åtala någon, ange någon för brott eller lämna menligt 

meddelande om någon omfattas, förutsatt att tvånget är otillbörligt. Straffet är dagsböter eller 

fängelse i högst två år eller, om brottet är grovt, fängelse i lägst sex månader och högst sex år. 

Vid bedömningen av om brottet är grovt ska det enligt lagtexten särskilt beaktas om gärningen 

innefattat våld av allvarligt slag eller hot som påtagligt har förstärkts med hjälp av vapen, 

sprängämne, vapenattrapp eller anspelning på ett våldskapital eller annars varit av allvarligt 

slag. Slutligen ska det beaktas om gärningen annars var av särskilt hänsynslös eller farlig art. 

 

Tidigare angavs förekomsten av ”pinande till bekännelse eller annan tortyr” som en 

kvalifikationsgrund för grovt olaga tvång, men denna formulering togs bort när bestämmelsen 

senast ändrades. I förarbeten till lagändringen anges att brottet bör betraktas som grovt om det 

konsumerar ett annat brott som har ett straffvärde motsvarande fängelse i sex månader eller 

mer. Så är exempelvis fallet om brottet innefattade ett misshandelsbrott med sådant straffvärde, 

vilket förarbetena anger som en möjlig definition av begreppet ”våld av allvarligt slag”.166 

                                                 
163 Leijonhufvud et al., 2017, BrB 4:1 s. 1. 
164 Se NJA 2002 s. 270. 
165 Se RH 1982:10 och RH 2015:56. 
166 Prop. 2015/16:113, s. 82–83. 
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Ett hot anses enligt förarbetena vara påtagligt förstärkt om det är ägnat att ge brottsoffret 

uppfattningen att det finns stark anledning att räkna med att hotet kommer att verkställas. Så 

kan ske genom att gärningspersonen höjer vapen, inklusive verktyg och bruksföremål som kan 

användas för att misshandla någon. Begreppet ”våldskapital” syftar till en kriminell grupperings 

förmåga och beredskap att begå allvarligare våldsbrott eller andra brott mot liv och hälsa. 

Anspelningar på ett våldskapital omfattas oavsett om de är uttalade eller underförstådda.167 

 

Ett olaga tvång anses enligt förarbetena vara av särskilt hänsynslös art bland annat i de fall då 

offret befinner sig i en skyddslös ställning, i beroendeställning till gärningspersonen eller i 

numerärt underläge. Förarbetena anger vidare att brottet kan anses vara av särskild farlig art när 

det förekommit försvårande omständigheter i förhållande till gärningens sammanhang, 

exempelvis när gärningen är svårupptäckt eller ytterst kan påverka samhällets funktionssätt 

eller utövas med större resurser än vanligt. Detsamma gäller när brottet har ett påtagligt 

samband med särskilt kvalificerad brottslig verksamhet.168 

 

När en tortyrgärning innefattar hot kan straffansvar för olaga hot aktualiseras. Brottet definieras 

i 4 kap. 5 § BrB som att lyfta vapen mot någon annan eller annars hota med brottslig gärning 

på ett sätt som är ägnat att hos den hotade framkalla allvarlig fruktan för egen eller annans 

säkerhet till person eller egendom. Straffet är böter eller fängelse i högst ett år eller, om brottet 

är grovt, fängelse i lägst sex månader och högst fyra år. Två av kvalifikationsgrunderna för 

grovt olaga tvång anges i lagtexten som grunder även för grovt olaga hot, nämligen att hotet 

påtagligt har förstärkts eller att gärningen annars varit av särskilt hänsynslös eller farlig art. 

Dessa formuleringar har samma innebörd som i förhållande till grovt olaga tvång.169 Det saknar 

betydelse om gärningspersonen avsåg att fullfölja hotet. Brott föreligger redan om hotet från 

den hotades synpunkt är ägnat att framkalla allvarliga farhågor för att hotet ska verkställas.170 

 

I fall då tortyrgärningen inte omfattas av andra straffstadganden, kan straffansvar för ofredande 

aktualiseras. Brottet föreligger enligt 4 kap. 7 § BrB när gärningspersonen handgripligen 

antastar någon eller ofredar någon genom hänsynslöst beteende, exempelvis skottlossning, 

                                                 
167 Prop. 2015/16:113, s. 83–84. 
168 A.a., s. 84. 
169 A.a., s. 85. 
170 Prop. 1992/93:141, s. 30. 
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stenkastning eller oljud. Straffet för ofredande är dagsböter eller fängelse i högst ett år. Ett 

handgripligt antastande kan exempelvis bestå i att knuffa, sparka eller tillfälligt hålla fast någon 

eller rycka i någons kläder. Ett ofredande genom ”hänsynslöst beteende” föreligger enligt 

förarbetena då gärningen enligt en vanlig värdering kan sägas utgöra en kännbar fridskränkning 

och kan anses ge uttryck för hänsynslöshet, exempelvis genom att framföra ett falskt 

meddelande om en närståendes död eller att allvarligt skrämma offret. Även omfattande och 

systematiska trakasserier, exempelvis mobbing eller annat psykiskt våld, omfattas av brottet.171 

 

Av 4 kap. 10 § BrB framgår att försök, förberedelse eller stämpling till människorov, olaga 

frihetsberövande, grovt olaga tvång eller grovt olaga hot är straffbart, liksom underlåtelse att 

avslöja eller förhindra människorov eller olaga frihetsberövande. Vissa begränsningar i 

åtalsrätten avseende ofredande som inte förövats på allmän plats framgår av 4 kap. 11 § BrB. 

Sådant brott, eller förberedelse till sådant brott, får åtalas av åklagare endast om målsäganden 

anger brottet till åtal eller om åtalet är påkallat från allmän synpunkt. Bedömningen av om åtalet 

är påkallat ur allmän synpunkt ska ta hänsyn till brottets art, straffets syfte, omständigheterna 

kring brottet och sociala hänsyn, exempelvis målsägandens intressen.172 

 

4.2.4 Sexualbrott 

Vid tortyrgärningar med sexuella inslag kan straffansvar enligt 6 kap. BrB aktualiseras. Dessa 

straffstadganden genomgick detta år förhållandevis omfattande förändringar i syfte att stärka 

rätten till sexuell integritet och sexuellt självbestämmande. Sedan ändringarnas ikraftträdande 

går gränsen för straffansvar för sexuella handlingar173 vid frivilligt deltagande; att genomföra 

en sexuell handling med någon som inte frivilligt deltar är straffbart, antingen som våldtäkt 

eller som sexuellt övergrepp (tidigare benämnt sexuellt tvång). Samtidigt infördes i 

6 kap. 1 a och 3 §§ BrB straffansvar för grov oaktsamhet i förhållande till offrets frivilliga 

deltagande, i de fall då uppsåtsbedömningen brister.174 

 

Vid bedömningen av om ett deltagande är frivilligt ska enligt 6 kap. 1 § BrB beaktas om 

frivilligheten har kommit till uttryck, exempelvis genom ord eller handling. Samma 

                                                 
171 Prop. 1962:10, del B, s. 116. Prop. 1992/93:141, s. 32. 
172 Leijonhufvud et al., 2017, 2 avd. s. 4. 
173 Begreppet ”sexuell handling” i 6 kap. BrB omfattar inte alla handlingar av sexuell karaktär, utan endast 

handlingar med en påtaglig sexuell prägel som är ägnade att tydligt kränka offrets sexuella integritet. 

Karakteristiskt för sexuella handlingar är att gärningspersonen utnyttjar offrets kropp som ett hjälpmedel för 

att tillfredsställa sig själv sexuellt. Prop. 2004/05:45, s. 33–34, 135 och 140. 
174 Se prop. 2017/18:177, s. 1. 
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bestämmelse anger vidare vissa situationer då frivillighet aldrig kan föreligga, exempelvis om 

deltagandet är en följd av våld eller hot om brottslig gärning eller om gärningspersonen 

otillbörligt utnyttjar att offret befinner sig i en särskilt utsatt situation. 

 

Om den sexuella handlingen är samlag175 eller om den med hänsyn till kränkningens allvar är 

jämförlig med samlag, aktualiseras straffansvar för våldtäkt enligt 6 kap. 1 § BrB. För att 

bedöma om handlingen är jämförlig med samlag ska omständigheterna vid gärningen beaktas. 

Som exempel på relevanta omständigheter anger förarbeten handlingens varaktighet, om den 

varit förenad med smärta eller kroppskador samt om den innehållit förödmjukande eller 

förnedrande inslag. Oavsett gärningspersonens och offrets kön anses orala och anala samlag 

regelmässigt vara jämförliga med samlag, liksom vaginal eller anal penetrering med fingrar, 

händer eller föremål. Att gärningspersonen onanerar på offret eller förmår offret att onanera åt 

honom eller henne anses dock vanligen inte vara en handling som är jämförlig med samlag.176 

 

Straffet för våldtäkt är fängelse i lägst två och högst sex år. Om brottet med hänsyn till 

omständigheterna vid brottet är att anse som mindre grovt, är straffet enligt 6 kap. 1 § 2 st. BrB 

fängelse i högst fyra år. Om brottet är att anse som grovt, löper straffskalan enligt 3 st. från 

fängelse i fem år till fängelse i tio år. Som kvalifikationsgrunder för att bedöma straffet som 

grovt anger lagtexten särskilt om gärningspersonen har använt våld eller hot som varit av 

särskilt allvarlig art, om flera gärningspersoner har deltagit i övergreppet eller om 

gärningspersonen med hänsyn till tillvägagångssättet eller offrets låga ålder eller på annat sätt 

visat särskild hänsynslöshet eller råhet. Förarbetena klargör att en allvarlig misshandel kan 

utgöra våld av särskilt allvarlig art, även om den inte är tillräckligt allvarlig för att betraktas 

som grov misshandel. Ett hot kan vara av särskilt allvarlig art exempelvis om det förstärks med 

ett vapen eller annat föremål som kan medföra allvarlig kroppsskada. Begreppet ”särskild 

hänsynslöshet eller råhet” har väsentligen samma innebörd som i förhållande till grov 

misshandel.177 

 

Om den genomförda sexuella handlingen inte är jämförlig med samlag enligt 6 kap. 1 § BrB är 

brottet istället straffbart som sexuellt övergrepp enligt 6 kap. 2 § BrB. Straffet för sexuellt 

                                                 
175 Begreppet ”samlag” i 6 kap. BrB syftar till att en mans och en kvinnas könsdelar kommer i kontakt med 

varandra. Någon penetration behöver således inte ha skett, men orala och anala samlag omfattas inte av 

begreppet. Prop. 1962:10, del B, s. 153–154. Prop. 2004/05:45, s. 135. Se prop. 2017/18:177, s. 79. 
176 Prop 2012/13:111, s. 111–112. Prop. 2004/05:45, s. 136. Se prop. 2017/18:177, s. 79. 
177 Prop. 2004/05:45, s. 139. Prop 1991/92:35, s. 13. Se prop. 2017/18:177, s. 84. 
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övergrepp är fängelse i högst två år eller, om brottet är att anse som grovt, fängelse i lägst sex 

månader och högst sex år. Lagtexten anger samma kvalifikationsgrunder för att avgöra om 

brottet är grovt som i förhållande till våldtäktsbrottet. 

 

Om offret är ett barn under 15 år inträder straffansvar enligt 6 kap. 4–6 §§ BrB oberoende av 

eventuellt frivilligt deltagande från offrets sida. Detsamma gäller om offret är mellan 15 och 18 

år och är avkomling eller har ett liknande förhållande till gärningspersonen, eller står under 

gärningspersonens vård eller tillsyn enligt en myndighets beslut. Samlag och sexuella 

handlingar som med hänsyn till kränkningens art är jämförliga med samlag bestraffas då som 

våldtäkt mot barn. Straffet för våldtäkt mot barn är fängelse i lägst två och högst sex år eller, 

om brottet är att anse som grovt, fängelse i lägst fem och högst tio år. För att bedöma brottet 

som grovt anger lagtexten i huvudsak samma kvalifikationsgrunder som för grov våldtäkt enligt 

6 kap. 1 § BrB. Våld eller hot om brottslig gärning anges emellertid som en kvalifikationsgrund 

utan indikation om att våldet eller hotet ska vara av särskilt allvarlig art, till skillnad från i 1 §. 

 

Om brottet är att anse som mindre grovt med hänsyn till omständigheterna, ska det istället 

bedömas som sexuellt utnyttjande av barn enligt 6 kap. 5 § BrB. Straffet är då fängelse i högst 

fyra år. Bestämmelsen ska tillämpas restriktivt, men aktualiseras i vissa fall då barnet deltagit 

frivilligt och med hänsyn till sin utveckling och andra omständigheter har haft förutsättningar 

att bedöma och ta ställning till situationen.178 

 

Om den sexuella handlingen inte är jämförlig med samlag aktualiseras istället brottet sexuellt 

övergrepp mot barn enligt 6 kap. 6 § BrB. Straffskalan består i fängelse i högst två år eller, om 

brottet är grovt, fängelse i lägst ett och högst sex år. Som kvalifikationsgrunder för grovt brott 

anger lagtexten särskilt om gärningspersonen är närstående eller i övrigt har utnyttjat sin 

ställning eller missbrukat ett särskilt förtroende, om flera gärningspersoner har deltagit i 

övergreppet eller om brottet med hänsyn till tillvägagångssättet eller barnets låga ålder eller 

annars inneburit ett hänsynslöst utnyttjande av barnet. 

 

Om gärningen inte innefattade en sexuell handling i brottsbalkens mening, kan ansvar istället 

aktualiseras för sexuellt ofredande enligt 6 kap. 10 § BrB. Brottet har två alternativa 

definitioner. Enligt 1 st. består brottet i att gärningspersonen sexuellt berör ett barn under 

                                                 
178 Prop. 2004/05:45, s. 144. 
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femton år eller förmår barnet att företa eller medverka i någon handling med sexuell innebörd. 

Av 2 st. framgår att brottet även kan begås genom att gärningspersonen blottar sig för någon på 

ett sätt som är ägnat att väcka obehag eller annars genom ord eller handlande ofredar en person 

på ett sätt som är ägnat att kränka dennes sexuella integritet. För straffansvar enligt 2 st. saknar 

offrets ålder således betydelse. Brottet bestraffas med böter eller fängelse i högst två år. 

 

Av 6 kap. 15 § BrB framgår att försök till våldtäkt, grov våldtäkt, sexuellt övergrepp, grovt 

sexuellt övergrepp, våldtäkt mot barn, grov våldtäkt mot barn, sexuellt utnyttjande av barn, 

sexuellt övergrepp mot barn eller grovt sexuellt övergrepp mot barn är straffbart. Detsamma 

gäller förberedelse och stämpling till samt underlåtenhet att avslöja eller förhindra våldtäkt, 

grov våldtäkt, våldtäkt mot barn eller grov våldtäkt mot barn. 

 

4.2.5 Rån och utpressning 

Brottet rån definieras i 8 kap. 5 § 1 st. BrB och föreligger vid tre olika typfall. I stöldfallet har 

gärningspersonen begått stöld genom våld å person eller genom hot som innebär eller för den 

hotade framstår som trängande fara. Stöldbrottet definieras i 8 kap. 1 § BrB som att olovligen 

ta någonting i besittning med uppsåt att tillägna sig det, förutsatt att tillgreppet innebär skada. 

Begreppet ”våld å person” syftar på de fall då gärningspersonen med våldsam hand utsätter 

offret för misshandel eller betvingande.  Av lagtexten framgår att det likställs med våld att 

försätta någon i vanmakt eller annat sådant tillstånd. Ett hot ska anses innebära trängande fara 

om hotet är omedelbart överhängande och avser liv, hälsa eller ett liknande betydelsefullt 

intresse. 179 

 

I motvärnsfallet av rån gör gärningspersonen, efter en fullbordad stöld, motvärn genom 

råntvång 180  mot någon som vill återta det tillgripna på bar gärning. Det sista typfallet, 

utpressningsfallet, innebär att gärningspersonen genom råntvång tvingar offret till handling 

eller underlåtenhet som innebär vinning för gärningspersonen och skada för offret eller någon 

i vars ställe offret är. I detta fall består således brottet i dels råntvång och dels en 

förmögenhetsöverföring, exempelvis genom att tvinga offret att lämna ifrån sig en sak eller 

utfärda en värdehandling.181 

 

                                                 
179 Prop. 1975/76:42, s. 58. 
180 D.v.s. samma typ av våld eller hot som avses i stöldfallet. 
181 Prop. 1975/76:42, s. 59. 
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Om gärningen är att anse som av mindre allvarlig art med hänsyn till våldet, hotet eller 

omständigheterna i övrigt, utgör brottet enligt 8 kap. 5 § 2 st. BrB inte rån. Brottet bestraffas 

med fängelse i lägst ett och högst sex år. Om brottet är grovt, är straffet enligt 8 kap. 6 § BrB 

fängelse i lägst fyra och högst tio år. Som kvalifikationsgrunder för grovt rån anger lagtexten 

särskilt om våldet har varit livsfarligt, om gärningsmannen har tillfogat svår kroppsskada eller 

allvarlig sjukdom, om gärningsmannen annars har visat synnerlig råhet eller på ett hänsynslöst 

sätt har utnyttjat offrets skyddslösa eller utsatta ställning eller om gärningen har varit av särskilt 

farlig art. Den sistnämnda kvalifikationsgrunden syftar bland annat till att ge större utrymme 

att beakta gärningens sammanhang och förekomsten av påtagligt samhällsfarliga inslag, såsom 

bombhot, anläggande av bränder eller spridande av fotanglar på allmänna vägar.182 

 

Brottet utpressning definieras i 9 kap. 4 § BrB som att genom olaga tvång förmå någon till 

handling eller underlåtenhet som innebär vinning för gärningspersonen och skada för den 

tvingade eller någon i vars ställe den tvingade är, förutsatt att brottet inte är att anse som rån 

eller grovt rån. Brottet består således i dels olaga tvång och dels en förmögenhetsöverföring. 

Straffet för brottet är fängelse i högst två år eller, om brottet är att anse som ringa, dagsböter. 

Om brottet är att anse som grovt löper straffskalan istället från fängelse i ett år till fängelse i 

sex år. Som kvalifikationsgrunder för att avgöra om brottet är grovt anger lagtexten samma 

grunder som anges i 4 kap. 4 § 2 st. BrB för grovt olaga tvång183. Kvalifikationsgrunden ”våld 

av allvarligt slag” syftar här i huvudsak på våld som kan kvalificeras som grov misshandel, 

även om våld av något mindre allvarligt slag också kan omfattas av bestämmelsen. Övriga 

kvalifikationsgrunder har samma innebörd som i förhållande till grovt olaga tvång.184 

 

Rån, grovt rån, utpressning, ringa utpressning och grov utpressning är kriminaliserade även på 

försöks- och förberedelsestadierna enligt 8 kap. 12 § BrB och 9 kap. 11 § BrB. Av 

8 kap. 12 § BrB framgår vidare att stämpling till eller underlåtenhet att avslöja eller förhindra 

rån eller grovt rån också är kriminaliserade gärningar. 

 

4.2.6 Ytterligare brott inom den allmänna straffrätten 

Att smäda någon annan genom kränkande tillmäle, beskyllning eller annat skymfligt beteende 

är straffbart som förolämpning enligt 5 kap. 3 § BrB. Straffet är dagsböter, men om brottet är 

                                                 
182 Prop. 2015/16:113, s. 86. 
183 Se avsnitt 4.2.3. 
184 Se prop. 2015/16:113, s. 87–88. 
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grovt ingår även fängelse i högst sex månader i straffskalan. Bestämmelsen är avsedd att 

omfatta dels skymfliga hotelser eller beskyllningar (s.k. verbalinjurier), dels skymfliga gester 

och framställningar i bild eller liknande (s.k. formalinjurier) och dels föraktfull behandling av 

annans kropp, exempelvis bespottning (realinjurier). Många former av realinjurier omfattas 

emellertid numera istället av andra brottsbenämningar, däribland ofredande.185 

 

Åtal för förolämpning får väckas av åklagare endast i vissa fall som anges i 5 kap. 5 § BrB. 

Dels krävs att brottsoffret har angett brottet till åtal eller är minderårigt, samt att åtalet anses 

påkallat från allmän synpunkt. Vidare krävs att förolämpningen riktades mot offret i eller för 

hans eller hennes myndighetsutövning eller med anspelning på offrets ras, hudfärg, nationella 

eller etniska ursprung, trosbekännelse eller sexuella läggning. Efter förordnande av regeringen 

får emellertid åklagaren även väcka åtal om förolämpningen har kränkt en främmande makt 

genom en förgripelse på en främmande makts statsöverhuvud eller representant i Sverige. 

 

Vid myndighetsutövning är det straffbart som tjänstefel enligt 20 kap. 1 § BrB att genom 

handling eller underlåtenhet åsidosätta vad som gäller för uppgiften, om åsidosättandet skedde 

uppsåtligen eller av oaktsamhet och inte omfattas av något annat straffstadgande. Gärningen är 

emellertid straffri om den är att anse som ringa med hänsyn till omständigheterna. Straffet för 

tjänstefel är dagsböter eller fängelse i högst två år eller, om brottet är att anse som grovt, 

fängelse i lägst sex månader och högst sex år. Som kvalifikationsgrunder för att avgöra om 

brottet är att anse som grovt anger lagtexten särskilt om gärningspersonen allvarligt har 

missbrukat sin ställning eller om gärningen har medfört allvarligt förfång eller otillbörlig 

förmån som är betydande för någon enskild eller för det allmänna. 

 

Begreppet myndighetsutövning syftar på beslut eller faktiska åtgärder som ytterst grundas på 

samhällets maktbefogenheter och som i förekommande fall får rättsverkningar för enskilda. 

Myndighetsutövningen kan därmed bestå i dels formella beslut, faktiska åtgärder för att 

verkställa formella beslut samt faktiska åtgärder som vidtas utan något formellt beslut. Som 

exempel på den sistnämnda typen av myndighetsutövning kan vissa former av polisiära 

ingripanden nämnas, såsom dirigering av trafik eller ingripanden för att upprätthålla allmän 

ordning. Gemensamt för alla typer av behörig myndighetsutövning är emellertid att den i 

förlängningen är grundad i lag eller annan författning.186 

                                                 
185 SOU 1953:14, s. 213. Leijonhufvud et al., 2017, BrB 5:3 s. 1. 
186 Prop. 1975:78, s. 180. 
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Formuleringen ”vid myndighetsutövning” innebär att bestämmelsen omfattar såväl själva 

myndighetsutövningen som åtgärder som står i ett mycket nära tidsmässigt och funktionellt 

samband med myndighetsutövningen, däribland åtgärder som ingår som ett led i 

myndighetsutövningen. Uttrycket ”vad som gäller för uppgiften” syftar på konkreta regler om 

hur en viss uppgift ska handläggas, exempelvis processuella lagregler och interna 

myndighetsföreskrifter. 187 

 

4.2.7 Specialstraffrättsliga brott 

När en tortyrgärning ingår som ett led i brott mot mänskligheten eller krigsförbrytelser blir 

folkrättsbrottslagen tillämplig. Lagen har Romstadgan som utgångspunkt och syftar till att 

brotten ska kunna lagföras i Sverige i minst lika stor utsträckning som vid ICC.188 

 

Brott mot mänskligheten genom tortyr regleras i 2 § 1 st. 2 p. folkrättsbrottslagen och 

krigsförbrytelse genom tortyr regleras i 3 § och 4 § 1 st. 2 p. Brottens definitioner är något mer 

vidsträckta än i ICC:s brottskriterier. Båda brotten består i att gärningspersonen tillfogar offret 

allvarlig smärta eller skada eller utsätter vederbörande för svårt lidande genom tortyr eller 

annan omänsklig behandling. Brott mot mänskligheten genom tortyr måste vidare utgöra ett led 

i ett omfattande eller systematiskt angrepp mot en grupp civila där gärningens offer ingår. 

Krigsförbrytelse genom tortyr måste stå i samband med en väpnad konflikt och rikta sig mot en 

person som har ett särskilt skydd enligt Genèvekonventionerna eller den allmänna folkrätten. 

De rekvisit som återfinns i ICC:s brottskriterier avseende att offret ska vara i gärningspersonens 

förvar eller att tortyrgärningen ska ha utövats i ett särskilt syfte saknas emellertid i 

folkrättsbrottslagen. 

 

I förarbeten hänvisas till den internationella straffrättens definitioner av tortyrbegreppet.189 

Allvarlig smärta definieras i förarbetena som fysiskt lidande av visst kvalificerat slag, med 

beaktande även av under hur lång tid och vid hur många tillfällen smärtan har tillfogats. 

Allvarlig skada kan vara såväl psykisk som fysisk och såväl övergående som permanent. 

Svårheten kan bedömas utifrån offrets situation och personliga förutsättningar. Begreppet svårt 

lidande syftar på psykiskt lidande som inte behöver ha medfört en medicinsk påvisbar skada. 

                                                 
187 Prop. 1988/89:113, s. 23–24. 
188 Prop. 2013/14:146, s. 1 och 69. 
189 Prop. 2013/14:146, s. 145–146, 242, 263. 
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Av förarbetena framgår att rättspraxis från de internationella brottmålstribunalerna är relevant 

för tolkningen.190 

 

Straffskalan för brott mot mänskligheten löper enligt 2 § 2 st. folkrättsbrottslagen från fängelse 

i fyra år till fängelse på livstid. Straffet för krigsförbrytelse är enligt 4 § fängelse i högst sex år, 

men om brottet är att anse som grovt tillämpas enligt 11 § samma straffskala som för brott mot 

mänskligheten. Som kvalifikationsgrunder för att bedöma brottet som grovt anges i 11 § särskilt 

om gärningen ingått som ett led i en plan eller politik, om gärningen ingått som en del av en 

omfattande brottslighet eller om gärningen förorsakat död, allvarlig smärta eller svårt lidande, 

omfattande skada på egendom eller synnerligen allvarliga skador på den naturliga miljön. 

 

Försök, förberedelse och stämpling till brott mot mänskligheten eller krigsförbrytelse är 

straffbart enligt 16 §. Detsamma gäller underlåtenhet att avslöja eller förhindra något av dessa 

brott. Vidare framgår av 13 § att en militär eller civil förman ska anses som gärningsperson om 

han eller hon underlåter att vidta de åtgärder som är nödvändiga och skäliga för att förhindra 

att underlydande begår brott mot mänskligheten eller folkmord. 

 

En förman kan därutöver dömas för underlåtenhet att utöva kontroll enligt 14 § om en 

underlydande har begått brott mot mänskligheten eller krigsförbrytelse och förmannen borde 

ha förutsett brottet, hade möjlighet att förhindra det och underlät av uppsåt eller av grov 

oaktsamhet att utöva särskild tillsyn över den underlydande. Slutligen kan en förman dömas för 

underlåtenhet att anmäla brott om han eller hon underlåter att anmäla en skälig misstanke om 

att en underlydande har begått brott mot mänskligheten eller krigsförbrytelse. Förmannen är 

dock endast skyldig att anmäla brott om det kan ske utan fara för att avslöja egen brottslighet. 

Straffet för underlåtenhet att utöva kontroll eller underlåtenhet att anmäla brott är fängelse i 

högst fyra år. 

 

När en tortyrgärning begås i terrorsyfte kan straffansvar enligt 2 § LST aktualiseras. Vissa 

kriminaliserade gärningar bestraffas enligt denna bestämmelse som terroristbrott, förutsatt att 

gärningen allvarligt kan skada en stat eller mellanstatlig organisation och dess avsikt är att 

injaga allvarlig fruktan hos en befolkning eller en befolkningsgrupp, att otillbörligen tvinga 

offentliga organ eller en mellanstatlig organisation att vidta eller att avstå från att vida en åtgärd 

eller att allvarligt destabilisera eller förstöra grundläggande politiska, konstitutionella eller 

                                                 
190 Se Prop. 2013/14:146, s. 242–243. 
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sociala strukturer i en stat eller en mellanstatlig organisation. Straffskalan för terroristbrott löper 

från fängelse i fyra år till fängelse på livstid. Om brottet är mindre grovt bestraffas det emellertid 

med fängelse i lägst två år och högst sex år. Därutöver ska det straffminimum som föreskrivs 

för gärningen i BrB tillämpas om det är högre. 

 

En förteckning av de brott som kan bestraffas som terroristbrott finns i 3 § LST. Bland annat 

omnämns mord, dråp, grov misshandel, synnerligen grov misshandel, människorov, olaga 

frihetsberövande samt olaga hot och grovt olaga hot som innefattar hot om att begå någon av 

de övriga gärningarna i 3 § LST. 

 

I förarbeten förtydligas att begreppet ”kunna allvarligt skada” syftar till abstrakt fara. Således 

krävs det inte i varje enskilt fall att gärningen inneburit någon fara, förutsatt att gärningen är 

ägnad att orsaka allvarlig skada för en stat eller mellanstatlig organisation. Avsikt att injaga 

allvarlig fruktan innebär att gärningens syfte ska ha varit att framkalla allvarlig fruktan för 

säkerhet till person eller egendom. Uttrycket ”en befolkning eller en befolkningsgrupp” är 

avsedd att klargöra att bestämmelsen även omfattar fall då brottet riktar sig mot en mindre 

personkrets, exempelvis en minoritetsgrupp. Avsikt att otillbörligen tvinga offentliga organ 

eller en mellanstatlig organisation att vidta eller att avstå från att vidta en åtgärd innebär att 

gärningen ska ha utgjort en utpressningsliknande situation, exempelvis genom tagande av 

gisslan. Begreppet ”grundläggande politiska, konstitutionella, ekonomiska eller sociala 

strukturer” ska förstås som en stats grundläggande samhällsstrukturer och funktioner, 

exempelvis det demokratiska statsskicket, landets försörjningsgrenar och samhällsviktiga 

institutioner.191 

 

Förarbetena ger även viss ledning för när straffskalan för mindre allvarligt brott ska tillämpas. 

Skaderekvisitet innebär att ett terroristbrott endast i undantagsfall kan vara att anse som mindre 

grovt, exempelvis då gärningen inte inneburit fara för liv, hälsa eller egendom av särskild 

betydenhet eller då egendomsskadorna som gärningen orsakat inte är alltför omfattande.192 

 

Av 4 § LST framgår att försök, förberedelse och stämpling till, samt underlåtenhet att avslöja 

eller förhindra terroristbrott, är kriminaliserade gärningar. 

 

                                                 
191 Se prop. 2002/03:38, s. 86–88. 
192 A.a., s. 89. 
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4.3 Vägen till ett särskilt tortyrbrott 

Frågan om svensk rätts förenlighet med internationella krav på att all form av tortyr ska vara 

kriminaliserad har berörts ett flertal gånger i svenska förarbeten. Den mer specifika frågan om 

behovet av ett särskilt tortyrbrott har dock inte lyfts förrän på senare tid. I den proposition som 

föregick Sveriges godkännande av Tortyrkonventionen hänvisade det föredragande statsrådet 

kortfattat till brotten i 3 och 4 kap. BrB och drog slutsatsen att gällande rätt ”torde väl täcka 

innehållet” i Tortyrkonventionens definition av tortyrbrottet. 193  Inte heller avseende 

konventionens jurisdiktionskrav ansåg föredraganden att det fanns något behov av ny 

lagstiftning, utan då gällande bestämmelser i 2 kap. BrB ansågs vara tillräckliga.194 

 

Sjutton år senare överlämnade Internationella straffrättsutredningen sitt betänkande 

Internationella brott och svensk jurisdiktion till regeringen, som bland annat innehöll ett förslag 

om att tortyrbrott enligt Tortyrkonventionens definition skulle omfattas av svenska domstolars 

behörighet med tillämpning av universalitetsprincipen. Utredningen övervägde även att föreslå 

införandet av ett särskilt tortyrbrott, men ansåg att ett sådant förslag var olämpligt på grund av 

konkurrensproblem och svårigheter att bibehålla svenska krav på förutsebarhet och tydlighet i 

strafflagstiftningen.195 Behovet av ett särskilt tortyrbrott berördes även av Folkrättskommittén 

i en samtida utredning, men kommittén valde att avstå från att lämna några förslag eftersom 

frågan kunde förväntas ingå i Internationella straffrättsutredningens betänkande.196 

 

Vid införandet av den särskilda straffskalan för synnerligen grov misshandel berördes frågan 

om ett särskilt tortyrbrott kortfattat efter att vissa remissinstanser lyft frågan som ett alternativ 

till regeringens förslag. Regeringen avfärdade emellertid behovet av ett särskilt tortyrbrott med 

hänvisning till att de gärningar som omfattas av Tortyrkonventionen redan är kriminaliserade i 

svensk rätt.197 

 

Departementspromemorian Ett särskilt tortyrbrott? färdigställdes 2015 och innehöll till 

skillnad från tidigare utredningar ett förslag om att införa ett särskilt tortyrbrott i svensk rätt. 

Efter att ha redogjort för gällande rätt drog utredningen slutsatsen att det inte fanns någon 

absolut folkrättslig förpliktelse att kriminalisera tortyr som ett särskilt brott, men att 

                                                 
193 Prop. 1985/86:17, s. 12. 
194 A.a., s. 13. 
195 SOU 2002:98, s. 173–174. 
196 SOU 2010:72, s. 26. 
197 Prop. 2009/10:147, s. 18. 
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övervägande skäl ändå talade för att införa ett särskilt tortyrbrott. Som skäl anförde utredningen 

att det kan ifrågasättas om kriminaliseringen av psykisk tortyr är tillfredsställande, att det är 

oklart om överordnade i tillräcklig utsträckning kan hållas ansvariga för tortyrbrott som begåtts 

av deras underlydande, att det är problematiskt att tortyr i undantagsfall kan bli bedömt som 

ofredande och att tortyr bör omfattas av universell jurisdiktion.198 Utredningen anförde även att 

ett särskilt tortyrbrott ger ökade möjlighet att utreda, lagföra och föra statistik över tortyr, att 

det demonstrerar Sveriges engagemang mot tortyr för det internationella samfundet samt att 

både Norge och Finland på senare tid infört ett särskilt tortyrbrott. 199  Vidare konstaterade 

utredningen att införandet av ett särskilt tortyrbrott kan vara betydelsefullt för tortyroffer 

eftersom det markerar allvaret i sådana gärningar, bidrar till att synliggöra offren och stärker 

deras möjlighet att få upprättelse.200 

 

Därutöver lyfte utredningen vissa argument mot att införa ett särskilt tortyrbrott. Dessa 

argument var inriktade på konkurrens- och gränsdragningsproblem, risken för otydlighet i och 

med avsaknaden av en enhetlig definition av tortyrbegreppet, problem med att integrera ett 

särskilt tortyrbrott i den svenska strafflagstiftningen på ett förutsebart sätt, den låga förekomsten 

av tortyr i Sverige samt de ökade kostnaderna för att utreda tortyrbrott som begåtts 

utomlands.201 Utredningen ansåg dock att skälen för att införa ett särskilt tortyrbrott övervägde 

dessa motargument.202 

 

Som alternativ till att införa ett särskilt tortyrbrott kommenterade utredningen möjligheterna att 

istället betrakta tortyr som en straffvärdehöjande omständighet eller undanta tortyrgärningar 

från preskription och låta dem omfattas av universell jurisdiktion. Enligt utredningen kunde 

dock inget av dessa alternativ säkerställa att Sveriges åtaganden under Tortyrkonventionen 

efterlevs. Dessutom lyfte utredningen att ett särskilt tortyrbrott kan ha stor betydelse för 

brottsoffers rätt till ekonomisk och känslomässig upprättelse.203 Mot denna bakgrund föreslog 

utredningen att ett särskilt tortyrbrott, utformat efter Tortyrkonventionens definition, skulle 

införas i svensk lagstiftning och omfattas av universell jurisdiktion och undantag från 

                                                 
198 Ds 2015:42, s. 131, 137, 145, 158, 165, 167. 
199 A.a., s. 178–180, 184. 
200 A.a., s. 174. 
201 Ds 2015:42, s. 180–183, 185–186. 
202 A.a., s. 187. 
203 A.a., s. 188. 
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preskription.204 Enligt förslaget skulle straffskalan löpa från fängelse i fyra år till fängelse på 

livstid och behövliga lagändringar föreslogs träda i kraft den 1 januari 2017.205 

 

Gensvaret från remissinstanserna var överväldigande positivt och de flesta av dem tillstyrkte 

förslaget. Många instanser framförde emellertid olika synpunkter. Exempelvis anmärkte Svea 

Hovrätt att den dubbelkriminalisering som ett särskilt tortyrbrott innebär skulle medföra 

omfattande konkurrens- och gränsdragningsproblem. 206  Åklagarmyndigheten påpekade, i 

likhet med vissa andra remissinstanser, att det är problematiskt att utforma lagstiftningen efter 

Sveriges internationella åtaganden.207 Några icke-statliga organisationer, däribland Amnesty 

International, ansåg att det föreslagna brottets definition borde ändras så att även rent privata 

aktörer kan hållas ansvariga.208 Den enda remissinstans som valde att avstyrka förslaget var 

emellertid JO, som ansåg att ytterligare utredning krävdes för att ta ställning till hur 

tortyrlagstiftningen borde utformas. 209  Brottsoffermyndigheten var uteslutande positiv till 

förslaget och lyfte särskilt att möjligheten att döma för tortyrbrott är viktig för offrets 

upprättelse. Myndigheten påpekade dock att det saknas möjlighet att få brottsskadeersättning i 

de fall då brottet begåtts utomlands och offret inte har hemvist i Sverige.210 

 

Trots den positiva responsen från remissinstanserna har lagförslaget ännu inte mynnat ut i 

lagstiftning. Vid fråga angående huruvida lagförslagets beredning har fortsatt sedan det var på 

remiss anger emellertid en tjänsteperson vid Justitiedepartementet att förslaget fortfarande är 

under beredning: ”Det finns inte något officiellt beslut eller yttrande angående den aktuella 

beredningen och jag kan därför tyvärr inte lämna några uppgifter avseende tidsplan eller 

liknande. Frågan bereds dock alltjämt i Regeringskansliet.”211 

 

4.4 Sammanfattning och slutsatser 

Den svenska regleringen av tortyrförbudet är i likhet med den folkrättsliga både absolut och 

brokig. I förarbeten till 2 kap. 5 § RF kan en definition av tortyr utläsas som skiljer sig från de 

internationella definitionerna, inte minst genom att det endast är tillämpligt vid förhör. 

                                                 
204 Ds 2015:42, s. 193, 231, 234. 
205 A.a., s. 15 och 209. 
206 Svea Hovrätt, dnr 2015/974, 2016. 
207 Se Åklagarmyndigheten, dnr 2015/1398, 2015. 
208 Se Amnesty International, 2016. 
209 Riksdagens Ombudsmän, dnr 128-2015, 2015. 
210 Brottsoffermyndigheten, dnr 9634/2015, 2015. 
211 Tysklind, Elin, rättssakkunnig, Justitiedepartementet, personlig kommunikation (e-post), 5 december 2018. 
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Samtidigt är tortyrförbudet i Europarättens mening införlivat i svensk rätt genom Sveriges 

inkorporering av EU-rätten och, framför allt, Europakonventionen. Dessutom har båda 

definitionerna som härleds ur Romstadgan blivit införlivade i svensk strafflagstiftning genom 

folkrättsbrottslagen. Inom ett år efter att denna uppsats färdigställs blir dessutom 

Barnkonventionen inkorporerad. I svensk rätt finns således fyra olika juridiskt bindande 

stadganden av internationellt ursprung som förbjuder tortyr, och antalet växer. Trots detta finns 

i Sverige inga straffstadganden som direkt angriper tortyrgärningar, förutom när brottet kan 

bedömas som brott mot mänskligheten eller krigsförbrytelser. 

 

Innebär bristen på straffstadganden som angriper tortyrgärningar att Sverige har underlåtit att 

uppfylla sina internationella åtaganden att kriminalisera all form av tortyr och beivra 

tortyrbrottet med adekvata och proportionerliga straff? För att besvara denna fråga kan 

inledningsvis konstateras att de folkrättsliga och europarättsliga källor som ålägger Sverige att 

kriminalisera tortyr alla definierar tortyrbrottet som ett kvalificerat fall av uppsåtligt tillfogande 

av svår smärta eller lidande. En god utgångspunkt är således att undersöka i vilken utsträckning 

sådana gärningar är kriminaliserade. 

 

I detta sammanhang är det naturligt att ta avstamp i misshandelsbrottet, som är det 

straffstadgande i svensk rätt som är närmast ett allmänt straffstadgande för all form av uppsåtligt 

tillfogande av fysisk smärta eller lidande. Undantaget från bestämmelsens omfång är endast 

fysiskt lidande som är så obetydligt i intensitet och varaktighet att det inte ens kan bedömas 

som ringa misshandel. Det måste dock vara uteslutet att bedöma sådant obetydligt lidande som 

tortyr, varför det kan konstateras att all form av fysisk tortyr i Sverige är kriminaliserad genom 

misshandelsbrottet. 

 

Avseende psykisk tortyr framgår det emellertid tydligt att misshandelsbrottet ensamt inte 

kriminaliserar all form av tortyr. För att psykiska tortyrmetoder ska omfattas av 

misshandelsbrottet krävs nämligen att en medicinskt påvisbar effekt kan visas. Eftersom något 

sådant kriterium inte återfinns i de folkrättsliga definitionerna av tortyrbrottet innebär denna 

brist att vissa gärningar som utgör tortyr enligt Tortyrkonventionen och Europakonventionen 

inte är straffbara som misshandel. Som exempel kan nämnas skenavrättningar, hot om 

övergrepp mot offrets närstående eller tvång att se på när sådana hot verkställs. Det torde inte 

råda någon tvekan om att sådana gärningar kan utgöra tortyr oavsett om offret har drabbats av 

en medicinskt påvisbar skada eller inte, men de omfattas av misshandelsbrottet endast när en 
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medicinskt påvisbar effekt har inträtt. För att finna straffstadganden som kan omfatta de fall av 

psykisk tortyr då offret inte har drabbats av en medicinskt påvisbar effekt är det nödvändigt att 

lyfta blicken från brottsbalkens tredje kapitel och leta bland i huvudsak frihets-, frids- och 

sexualbrotten. Dessa brott omfattar många olika typer av gärningar som kan utgöra tortyr, men 

det är i stor utsträckning omständigheterna i det enskilda fallet som avgör vilka straffstadganden 

som kan bli tillämpliga. 

 

Tortyr torde i de allra flesta fall förekomma i samband med någon form av frihetsberövande. 

När frihetsberövandet är olovligt aktualiseras straffstadgandena om människorov och olaga 

frihetsberövande. Eftersom dessa straffstadganden tar sikte på själva frihetsberövandet, och inte 

på tortyrgärningen, kan de emellertid inte anses kriminalisera tortyr på ett tillfredsställande sätt 

förutom i de fall då det är frihetsberövandet och omständigheterna kring det som i sig självt 

utgör tortyr. Vid lovliga frihetsberövanden och i andra fall då förövarna utövar myndighet kan 

tortyrbrottet utgöra tjänstefel, men eftersom tjänstefelsbrottet endast riktar sig mot aktörer som 

utövar myndighet kan det endast aktualiseras i vissa av de situationer som omfattas av 

Tortyrkonventionens och Europakonventionens definitioner. 

 

I många fall av psykisk tortyr torde brottet, eller åtminstone något moment i det, kunna bedömas 

som olaga tvång. Exempelvis skulle ansvar för olaga tvång kunna bli aktuellt om förövaren 

tvångsmatar offret eller tvingar offret att knäböja inför en skenavrättning, vilket skulle kunna 

utgöra ett led i psykisk tortyr. Många andra typer av förnedrande behandling omfattas även av 

detta stadgande, när behandlingen inte är att bedöma som ett sexualbrott. Straffstadgandet 

kriminaliserar emellertid inte hot och omfattar inte tvång som sker utan våld, hot om brottslig 

gärning eller hot om åtal, angivelse för brott eller lämnande av menligt meddelande. Att 

exempelvis tvinga ett frihetsberövat tortyroffer att se på eller lyssna när närstående utsätts för 

övergrepp utgör således inte olaga tvång, om inget våld eller hot har utövats mot offret. 

 

Straffstadgandet om olaga hot täcker ytterligare ett antal psykiska tortyrmetoder, däribland hot 

om fysisk tortyr och hot om att utsätta närstående för övergrepp. Även skenavrättningar torde i 

många fall vara att bedöma som olaga hot eller grovt olaga hot, förutom i överraskningsfall. 

Om förövaren exempelvis riktar ett vapen laddat med lösa skott mot offret och ”avlossar” ett 

skott, utgör gärningen olaga hot eftersom den var ägnat att framkalla allvarlig fruktan hos offret. 

Om förövaren därmed närmar sig offret bakifrån och plötsligt avlossar vapnet nära offrets 
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huvud utan att först visa vapnet, är straffansvar för olaga hot uteslutet eftersom förövaren inte 

har hotat offret. 

 

I överraskningsfall skulle en skenavrättning troligtvis istället vara att bedöma som ofredande. 

Ofredandebrottets tämligen breda räckvidd innebär att det i praktiken torde omfatta de flesta 

tortyrgärningar som inte omfattas av något strängare straffstadgande. Det är nämligen svårt att 

föreställa sig en gärning som tillfogar offret svår smärta eller lidande, men som enligt en vanlig 

värdering inte kan sägas utgöra en kännbar fridskränkning eller anses ge uttryck för 

hänsynslöshet, vilket är den tröskel som ställs upp i förarbetena. Således kan ofredandebrottet 

tillsammans med misshandelsbrottet i praktiken anses utgöra ett allmänt straffstadgande för all 

form av uppsåtligt tillfogande av svår smärta eller lidande, även om ofredandebrottet egentligen 

har ett ännu bredare tillämpningsområde och är subsidiärt i förhållande till ett flertal andra 

straffstadganden. 

 

Med beaktande av ofredandebrottets breda räckvidd torde straffstadgandet för förolämpning i 

praktiken aldrig aktualiseras vid tortyrbrott. Förvisso kan flera former av skymfligt beteende 

som utövas vid tortyr omfattas av förolämpningsbrottet, men i de fall då lidandet är tillräckligt 

intensivt för att gärningen ska anses utgöra tortyr torde det även föreligga en tillräckligt kännbar 

fridskränkning för att brottet istället ska bedömas som ofredande. 

 

Vad gäller de osjälvständiga brottsformerna, kan det konstateras att de flesta brott som kan 

omfatta tortyrgärningar är straffbara även på försök- och förberedelsestadiet och att även 

stämpling till brott beivras i de flesta fall. Vid olaga tvång och olaga hot av normalgraden, 

liksom ofredande och sexuellt ofredande, straffas emellertid endast den omedelbara 

gärningspersonen och straffansvar inträder inte förrän brottet är fullbordat. Det kan således 

konstateras att försök att begå tortyrbrott och förberedelse eller stämpling till tortyrbrott inte är 

kriminaliserade gärningar i tillräcklig utsträckning. 

 

Mot denna bakgrund kan det konstateras att all form av tortyr är kriminaliserad i svensk rätt, 

men att straffstadgandena inte omfattar de osjälvständiga brottsformerna i tillräcklig 

utsträckning. Härefter uppstår frågan om de straffstadganden som bestraffar tortyr är försedda 

med adekvata straff i folkrättslig mening. 
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Avseende fysisk tortyr bör det noteras att tortyrgärningar som utgör misshandel regelmässigt 

torde bedömas som antingen grov misshandel eller synnerligen grov misshandel. Med tanke på 

att tortyr enligt Tortyrkonventionens och Europakonventionens definitioner ska utföras i ett 

särskilt syfte, består tortyr i regel av instrumentellt våld. Dessutom ligger det i tortyrbrottets 

natur att det direkt syftar till att plåga offret. Dessa förhållanden, samt det svåra lidande som 

tortyrgärningar per definition åsamkar och faktumet att tortyroffer många gånger är 

frihetsberövade och oförmögna att värja sig från angreppen, utgör omständigheter som 

sammantaget torde utesluta att fysisk tortyr någonsin bedöms utgöra misshandel av 

normalgraden eller lägre. Om våldet och det uppkomna lidandet är av tillräckligt starkt slag, 

blir det aktuellt att bedöma brottet som synnerligen grov misshandel, en brottsrubricering som 

uttryckligen enligt förarbetena tar sikte på bland annat misshandel av tortyrliknande slag. 

 

Straffen för grov misshandel och synnerligen grov misshandel är, i en svensk straffrättslig 

kontext, höga. Med ett straffminimum på ett års fängelse för grov misshandel och ett 

straffmaximum på tio års fängelse för synnerligen grov misshandel finns det ingen uppenbar 

anledning att kritisera straffskalans adekvans eller proportionalitet, särskilt med tanke på att det 

vid tortyrbrott ofta torde föreligga graverande omständigheter som höjer brottets straffvärde 

över straffminimum. 

 

Vidare kan det konstateras att vissa typer av fysisk tortyr straffas ännu hårdare än rena 

misshandelsbrott. Om förövaren i samband med tortyrbrottet exempelvis gör ett tillgrepp eller 

tvingar offret till en förmögenhetsöverföring, är det möjligt att brottet bedöms som grovt rån, 

med samma straffskala som synnerligen grov misshandel. Om tortyren innefattar ett samlag 

eller en jämförlig sexuell handling kan brottet komma att bedömas som grov våldtäkt, vars 

straffminimum är något strängare än för synnerligen grov misshandel. Straffskalan kan vidare 

löpa ända upp till livstid om gärningen orsakar offrets död, om den är att bedöma som 

människorov eller om den ingår som ett led i terroristbrott eller brott enligt folkrättsbrottslagen. 

Straffen för fysisk tortyr i Sverige bör således anses vara adekvata och proportionerliga. 

 

Avseende psykisk tortyr varierar straffen kraftigt beroende på vilket straffstadgande brottet 

hänförs till. Vissa former av psykisk tortyr omfattas av straffskalor som måste anses 

tillfredställande även med beaktande av brottets allvar. Människorov har en mycket sträng 

straffskala som innefattar livstids fängelse och straffskalan för olaga frihetsberövande 

motsvarar vad som sammantaget föreskrivs för grov misshandel och synnerligen grov 
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misshandel. Vidare kan det förekomma fall av psykisk tortyr som är att bedöma som 

terroristbrott, brott mot mänskligheten eller krigsbrott. 

 

Straffskalorna för olaga hot och olaga tvång är emellertid relativt milda och dagsböter är 

föreskrivet som straffminimum, vilket måste anses vara problematiskt. Å andra sidan torde 

tortyrgärningar i princip uteslutande vara att betrakta som grovt olaga hot eller grovt olaga tvång 

med tanke på att sådana gärningar ofta innefattar påtagligt förstärkta hot, att offret ofta är i en 

skyddslös ställning och att tortyr onekligen innefattar ett stort mått av hänsynslöshet från 

förövarens sida. Vid grovt olaga hot eller grovt olaga tvång ingår inte dagsböter längre i 

straffskalan och straffmaxima ligger relativt högt vid fyra respektive sex års fängelse. Brottens 

straffminimum på sex månaders fängelse måste emellertid anses vara mycket lågt för så 

allvarlig brottslighet som tortyr. Detsamma gäller grovt tjänstefel, som har samma 

straffminimum. Likadan problematik föreligger därutöver vid sexuell tortyr, när rekvisiten för 

våldtäktsbrottet inte är uppfyllt, eftersom även grovt sexuellt övergrepp har ett straffminimum 

på sex månaders fängelse. 

 

Vidare måste det anses uppenbart att ofredandebrottet, var straffskala löper från dagsböter till 

fängelse i ett år, inte har en adekvat eller proportionerlig straffskala för ett så allvarligt brott 

som tortyr. Att dagsböter överhuvudtaget ingår i straffskalan för tortyrbrott måste vara att 

betrakta som ett misslyckande från lagstiftarens sida, även om straffvärdet för tortyr i ett enskilt 

fall sannolikt alltid skulle bedömas motsvara ett fängelsestraff. Ofredandebrottets låga 

straffmaximum omöjliggör en straffvärdesbedömning som beaktar tortyrbrottets allvar. Som 

exempel kan anföras ett typfall då gärningspersonen lämnar offret ett felaktigt meddelande om 

en närståendes död, en situation som enligt förarbetena är att bedöma som ofredande. Att en 

sådan gärning kan tillfoga offret mycket stort psykiskt lidande torde vara uppenbart, men 

gärningen omfattas likaväl av ofredandebrottets straffmaximum på fängelse i ett år. Det är står 

således tydligt att straffstadgandet för ofredande, i sin nuvarande form, inte är ändamålsenligt 

för att bestraffa tortyr. Detsamma gäller förolämpningsbrottet, i den mån det mot förmodan 

skulle bli tillämpligt. 

 

Mot bakgrund av dessa överväganden kan det konstateras att vissa former av psykisk tortyr inte 

är belagda med adekvata och proportionerliga straff i svensk rätt, vilket strider mot Sveriges 

internationella åtaganden. 
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Frågan om åtalspreskription är i Sverige nära förknippad med frågan om adekvata straff, 

eftersom preskriptionsfristen i huvudregel är bunden till brottets straffmaximum. Många av de 

straffstadganden som kan aktualiseras vid tortyr har således relativt långa preskriptionsfrister 

som sträcker sig från tio till tjugofem år. Däribland kan nämnas grov misshandel, människorov, 

olaga frihetsberövande, grovt olaga tvång, grovt olaga hot, våldtäkt, grovt sexuellt övergrepp 

och grovt tjänstefel. Tortyrbrott är därutöver helt undantaget från preskription i de fall då 

gärningen kan bedömas som terroristbrott, brott mot mänskligheten eller grov krigsförbrytelse, 

samt i de fall då offret avlider och gärningen därmed kan bedömas som mord. 

 

För det fall då tortyrgärningen endast utgör ofredande inträder åtalspreskription emellertid 

redan efter två år, vilket kan antas utgöra hinder för att effektivt utreda och beivra brott. Det 

torde inte vara ovanligt att tortyrbrott utförs i ett komplicerat sammanhang som svårligen kan 

utredas på endast två år, särskilt när gärningen skett inom den organiserade brottsligheten eller 

på anstiftan av en offentlig aktör. En preskriptionsfrist på endast två år måste därmed anses 

strida mot Sveriges internationella åtaganden. Vidare innehåller svensk rätt inget undantag från 

preskription för gärningar som begås av offentliga aktörer, vilket Sveriges åtaganden under 

Europakonventionen kräver. Det står således klart att svenska regler om åtalspreskription står i 

strid med Sveriges internationella åtaganden. Emellertid bör det uppmärksammas att 

lagprövningsrätten ger rättsvårdande myndigheter möjlighet att avhjälpa denna brist genom att 

åsidosätta preskriptionsreglerna med hänvisning till att de strider mot Europakonventionen. 

 

Slutligen, vad gäller jurisdiktion, kan det konstateras att svenska jurisdiktionsregler endast 

tillåter rättsväsendet att hävda universell jurisdiktion över tortyrbrott i vissa fall. Synnerligen 

grov misshandel, människorov, grov våldtäkt, grovt rån, terroristbrott, brott mot mänskligheten, 

och grov krigsförbrytelse omfattas av universell jurisdiktion, men inte exempelvis grov 

misshandel, olaga frihetsberövande, grovt olaga tvång, grovt olaga hot, grov utpressning, grovt 

tjänstefel eller ofredande. Svensk rätt strider således mot Sveriges åtaganden under 

Tortyrkonventionen att hävda universell jurisdiktion över tortyrbrott. 

 

Sammanfattningsvis är således kriminaliseringen av tortyrbrott i svensk rätt i stort sett 

heltäckande, framför allt genom straffstadgandena för misshandel och ofredande, vilka 

tillsammans omfattar allt uppsåtligt tillfogande av svår smärta eller lidande. I förhållande till de 

osjälvständiga brottsformerna är emellertid den svenska strafflagstiftningen inte tillräckligt 

långtgående och straffen för psykisk tortyr är inte alltid adekvata och proportionerliga. 
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Därutöver utgör svenska jurisdiktions- och preskriptionsregler i vissa fall hinder för att utreda 

och beivra tortyrbrott i enlighet med de krav som följer av Tortyrkonventionen och 

Europakonventionen. Sammantaget innebär detta att kriminaliseringen av tortyr i svensk rätt 

inte lever upp till Sveriges internationella åtaganden. 

 

Det bör slutligen noteras att samtliga av de brister i den svenska lagstiftningen som har 

uppmärksammats här skulle kunna avhjälpas genom införande av ett särskilt tortyrbrott i 

enlighet med det författningsförslag som redovisats i betänkandet ”Ett särskilt tortyrbrott?”. 

Mot denna bakgrund är det beklagligt att förslaget, trots det positiva gensvaret från 

remissinstanserna, ännu inte tycks ha vunnit gehör hos regeringen eller hos lagstiftaren. 

 

5 Avslutande analys 
Få skulle förneka att tortyr är ett av mänsklighetens mest avskyvärda brott. Tortyrgärningar, att 

uppsåtligen tillfoga någon mycket svårt och intensivt lidande som förhörs-, bestraffnings- eller 

diskrimineringsmetod, vittnar om en särskild nivå av hänsynslöshet och brist på empati hos 

gärningspersonen. En förövare som inte ens drar sig för att tortera andra människor skyr 

verkligen inga medel. Om tortyr någonsin skulle vara ursäktligt, vore det därför svårt att 

motivera varför någon annan gärning skulle vara undantagslöst förbjuden och illegitim. I så fall 

vore alla medel godtagbara så länge syftet är gott nog i förövarens ögon. Det är därmed inte 

underligt att tortyr numera i så starka ordalag fördöms i Sverige, Europa och resten av världen. 

Tortyrförbudets och slaveriförbudets respektive ställning som jus cogens vittnar tillsammans 

om världssamfundets övertygelse om att människovärdet är heligt och att ingen människa får 

behandlas som endast en obetydlig pjäs i ett större spel. 

 

Förbudet mot tortyr är emellertid föga mer än signalpolitik såvida inte dess konkreta innebörd 

utvecklas och världens stater rättar sig därefter. Denna uppsats har därför fokuserat på att 

undersöka en särskild aspekt av förbudet, kravet på kriminalisering, och utvärdera Sveriges 

efterlevnad. I de tidigare avsnitten har det konstaterats att internationell rätt indirekt ålägger 

staterna att införa ett särskilt tortyrbrott eller allmänna straffstadganden för uppsåtligt 

tillfogande av svår smärta eller lidande och tillse att straffen är adekvata och proportionerliga. 

Det har vidare konstaterats att Sveriges lagstiftning förvisso är heltäckande, bortsett från de 

osjälvständiga brottsformerna i vissa fall, men att straffen inte alltid är adekvata och att svenska 

jurisdiktions- och preskriptionsregler kan utgöra hinder mot att utreda och beivra tortyr. Kvar 

återstår att besvara den sista frågeställningen: Vore det önskvärt ur ett brottsofferperspektiv att 
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ett särskilt tortyrbrott införs i svensk strafflagstiftning eller att tortyr på annat vis kriminaliseras 

i större omfattning? 

 

Inledningsvis är det värt att uppmärksamma att tortyroffer befinner sig i en mycket utsatt 

situation. De har fallit offer för särskilt hänsynslösa, illvilliga och grymma övergrepp och kan 

ha drabbats av allvarliga fysiska eller psykiska men. Därutöver kan det antas att tortyroffer i 

många fall inte är särskilt idealiska offer. I de fall då förövaren är en statlig aktör torde det ofta 

förhålla sig så att offret misstänks vara inblandat i allvarlig brottslighet och tortyren utövas i 

syfte att utreda eller bestraffa denna brottslighet. Under sådana omständigheter är det mycket 

svårt för offret att vinna stöd av omgivningen. Om det misstänkta brottet är tillräckligt avskyvärt 

kanske samhället till och med sympatiserar med myndigheternas bruk av tortyrmetoder. 

 

Liknande problematik kan antas föreligga om tortyren sker i ett sammanhang av organiserad 

brottslighet, eftersom den som har anammat en kriminell levnadsstil kraftigt avviker från det 

idealiska offrets arketyp. Om offret är en yrkeskriminell eller på annat vis är inblandat i 

organiserad brottslig verksamhet, torde det vara mycket svårt att vinna stöd av omgivningen. 

Istället löper offret en överhängande risk att skuldbeläggas för att alls ha varit i ett sammanhang 

där tortyr kunde förekomma. Flyktingar som flyr från tortyr och övergrepp i krisdrabbade 

områden drabbas av en likartad problematik eftersom de har svårt att göra sina röster hörda, 

även om många av dem kan antas uppfylla flera av Christies kriterier för idealiska offer. 

 

Ytterligare ett problem i förhållande till tortyroffers behov är att brottsofferkretsen vid 

tortyrbrott är bred. På grund av de svåra följdverkningar som kan inträda av så allvarliga brott 

som tortyr är det inte alltid endast det direkta offret som drabbas, utan även andra personer i 

offrets närhet kan lida indirekta skador. Exempelvis kan tortyrbrottet orsaka stort psykiskt 

lidande hos det direkta offrets närstående, även om de inte var närvarande när brottet begicks. 

Vidare kan följdverkningarna av tortyrgärningen göra offret oförmöget att ta hand om personer 

som står i någon form av beroendeställning i förhållande till honom eller henne. Tortyrbrottet 

har således potential att skada många fler än endast det direkta offret. 

 

Mot denna bakgrund är det oerhört viktigt att tortyroffer blir hörda och får uppleva att de blir 

tagna på allvar. Eftersom det kan vara svårt för tortyroffer att få sin brottsofferstatus erkänd av 

omgivningen och eftersom tortyrbrottet drabbar många fler än det direkta offret är det 

nödvändigt med insatser från samhällets sida för att tortyroffrens röster ska höras. 



68 

 

 

En av de mest grundläggande åtgärderna som kan förväntas av samhället torde vara effektiva 

brottsutredningar i syfte att fastställa vad som har hänt och vem som bär skuld för gärningen. 

De krav som ställs i traktaträtten på att tortyr ska utredas så fort misstanke uppstår är således 

av stor vikt för att tillvarata offrets intressen. Faktumet att svensk strafflagstiftning 

kriminaliserar alla former av tortyrgärningar i enlighet med internationell rätt ger rättsvårdande 

myndigheter förutsättningar att utreda tortyrbrott och lyssna till offrens berättelser. 

 

De brister som har identifierats i svensk strafflagstiftning kan dock ha en förödande effekt på 

tillvaratagandet av brottsoffers intressen. Bristen på heltäckande straffstadganden för försök, 

förberedelse eller stämpling till tortyr leder till att delar av offrens utsagor förlorar relevans för 

utredningen. Likaså innebär korta preskriptionstider och restriktiva jurisdiktionsregler att vissa 

tortyrbrott inte alls kan utredas. Därmed finns en överhängande risk att offren upplever att de 

inte blir tagna på allvar, eftersom personer med inblandning i brottet inte alltid kan ställas till 

ansvar ens om offret pekar ut dem och bevisningen är övertygande. 

 

Problematiken kring tortyroffers icke-idealiska karaktär och bristerna i den svenska 

lagstiftningen kan gemensamt antas medföra en förhöjd risk för sekundär viktimisering. Båda 

dessa faktorer kan nämligen leda till att offren i större utsträckning möts av ifrågasättande eller 

likgiltiga attityder och att deras berättelser lämnas utan avseende. Sådana bemötanden riskerar 

att ge offren intryck av att de inte blir trodda eller tagna på allvar, varvid sekundär viktimisering 

redan är ett faktum. Denna risk kan ha förödande konsekvenser eftersom det förstärkta lidande 

som sekundär viktimisering medför kan avskräcka offren från att samarbeta med de 

rättsvårdande myndigheterna, vilket försvårar myndigheternas brottsförebyggande och 

brottsbeivrande arbete. 

 

Genom att införa heltäckande straffstadganden för försök, förberedelse och stämpling till tortyr, 

samt utvidga preskriptionsfristerna och jurisdiktionsreglerna, skulle risken för sekundär 

viktimisering kunna minskas. En minskad risk för sekundär viktimisering skulle vidare kunna 

öka tortyroffrens anmälnings- och samarbetsbenägenhet, vilket skulle stärka deras ställning, 

trots att många av dem inte är särskilt idealiska offer. Det kan således konstateras att 

heltäckande kriminalisering av försök, förberedelse eller stämpling till tortyr, utvidgande av 

preskriptionsfrister och införande universell jurisdiktion för tortyrbrott är önskvärda 

lagstiftningsåtgärder ur ett brottsofferperspektiv. 
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En problematik som särskilt bör uppmärksammas avseende tortyrbrott som begåtts utomlands 

är att effektiva utredningar i princip kan ge brottsoffret upprättelse endast om förövaren och 

offret båda befinner sig i Sverige. Som Brottsoffermyndigheten anförde i sitt remissyttrande 

kan brottsoffer som befinner sig utomlands inte erhålla brottsskadeersättning om de saknar 

hemvist i Sverige. Vidare är det svårt för offret att delta och bli hörd i en svensk rättsprocess 

utan att resa hit. Likaså saknar svensk lagstiftning betydelse för offret om gärningspersonen 

befinner sig utomlands och inte kan bli utlämnad till Sverige. Detta förklarar varför 

internationell rätt ålägger staterna att lagföra gärningspersonen endast i de fall då denne 

befinner sig i statens territorium eller brottet har anknytning dit. Denna problematik kan inte 

lösas med heltäckande kriminalisering, förlängda preskriptionsfrister och universell 

jurisdiktion, men sådana lagstiftningsåtgärder ger åtminstone det svenska rättsväsendet 

förutsättningar att utreda och beivra tortyrbrott i samtliga fall då lagföring är praktiskt möjlig. 

 

Ytterligare en fråga som bör uppmärksammas är vilken betydelse bristen på adekvata och 

proportionerliga straff för tortyr i den svenska strafflagstiftningen bör tillmätas ur ett 

brottsofferperspektiv. Principiellt saknas anledning att förespråka straffskärpningar eftersom 

det inte finns belägg för att de skulle vara gynnsamma ur ett brottsofferperspektiv. Bristen på 

proportionalitet mellan brottets allvar och straffets hårdhet är emellertid problematisk. 

Faktumet att tortyrbrott i vissa fall kan rubriceras som ofredande, med straffmaximum på endast 

ett års fängelse, sänder signaler till offren om att brottet är lindrigt och inte är förtjänt samhällets 

skarpaste fördömande. Det vittnar om en likgiltighet inför tortyrbrottets allvar, vilket 

underminerar brottsoffrets förtroende för rättsstaten. 

 

Behovet av att få upprättelse är måhända det viktigaste brottsofferintresset att ha i beaktande 

vid utformandet av strafflagstiftningen. För att detta behov ska mötas är det emellertid inte nog 

med effektiva brottsutredningar och att offret får möjlighet att komma till tals. Inte ens en 

gedigen utredning med stort hänsynstagande gentemot brottsoffret bidrar nämnvärt till offrets 

upprättelse om brottspåföljden endast uppgår till ett års fängelse för ofredande, kanske förenat 

med ett blygsamt skadestånd på 10 000 kronor för kränkning. För att upprätta ett brottsoffer 

som har drabbats av något så allvarligt som tortyr, krävs både att de rättsvårdande 

myndigheterna utreder brottet efter bästa förmåga och att samhället reagerar med kraft i de fall 

då bevisningen räcker för en fällande dom. Straffen måste vara adekvata, vilket i en svensk 

kontext innebär att straffen för vissa former av psykisk tortyr behöver skärpas. 
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Avseende behovet av upprättelse bör det även uppmärksammas att möjligheten att rubricera ett 

brott som tortyr i sig självt kan vara av betydelse. Blotta ordet tortyr är särskilt stigmatiserande, 

vilket Europadomstolen uppmärksammade tidigt i Irland mot Storbritannien. Möjligheten att 

döma den som begår tortyrgärningar för just tortyrbrott har ett signalvärde i att det särskilda 

stigma som förknippas med tortyrbegreppet får utrymme även i domen. Oavsett straffets 

adekvans och proportionalitet kan det antas ha betydelse för brottsoffret att gärningen benämns 

vid sitt riktiga namn, nämligen tortyr. Från tortyroffrets synvinkel torde därför en fällande dom 

för tortyrbrott upplevas som mer upprättande än en för exempelvis misshandel eller ofredande. 

Därmed är ett särskilt tortyrbrott en lämpligare lösning ur ett brottsofferperspektiv än allmänna 

straffstadganden för uppsåtligt tillfogande av svår smärta eller lidande. 

 

Sammanfattningsvis har det konstaterats att svensk strafflagstiftning kräver vissa ändringar för 

att leva upp till de krav som ställs i folkrätten och europarätten på att all form av tortyr ska vara 

kriminaliserad. Straffansvaret för de osjälvständiga brottsformerna i förhållande till tortyr 

behöver utvidgas, tortyrbrott behöver omfattas av universell jurisdiktion, straffen för vissa 

former av psykisk tortyr behöver skärpas och preskriptionsfristerna för dessa gärningar behöver 

förlängas. Samtliga av dessa åtgärder är även önskvärda ur ett brottsofferperspektiv, men det 

vore därutöver gynnsamt för brottsoffrens behov av upprättelse att kriminaliseringen av tortyr 

löses genom att ett särskilt tortyrbrott införs i svensk rätt. 

 

Förslaget om att införa ett särskilt tortyrbrott i svensk rätt är på intet vis revolutionerande. Ett 

sådant förslag ligger i skrivande stund på regeringskansliets skrivbord i promemorian Ett 

särskilt tortyrbrott? tillsammans med ett knappt fyrtiotal remissyttranden, varav de flesta 

instämmer med utredningens slutsatser. Utredningens förslag är förvisso inte den enda tänkbara 

metoden för att säkerställa att Sverige lever efter sina internationella åtaganden, men det är den 

lösning som är att föredra ur ett brottsofferperspektiv. Mot denna bakgrund är det mycket 

olyckligt att utredningen inte ännu har uppmärksammats av lagstiftaren. 

 

Tortyr är måhända ett ovanligt brott i en svensk kontext, men om lagstiftaren menar allvar i den 

internationella kampen mot tortyr kan det inte accepteras att Sveriges åtaganden att 

kriminalisera tortyr försummas och att de konsekvenser som detta kan leda till för tortyrens 

offer förbises. Tortyrförbudet är trots allt en internationellt erkänd jus cogens-norm och 

tortyrbrottet förtjänar samhällets kraftigaste fördömande, även inom Sveriges gränser.  
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