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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

Tortyr anses vara en särskilt klandervärd gärning genom att det är en medveten kränkning 

av en persons integritet och värdighet.1 Det har lett till att tortyr idag är absolut förbjudet 

över hela världen och inte får inskränkas ens under extraordinära omständigheter.2 Trots 

detta pågår tortyr alltjämt. Under de senaste fem åren har exempelvis Amnesty 

International rapporterat om tortyr från 141 olika länder. 3  I och med den stora 

förflyttningen av människor i en globaliserad värld, kan både torterare och tortyroffer idag 

påträffas i många av världens länder.4 Röda korset i Sverige tar exempelvis varje år emot 

mellan 1000 till 1500 personer på dess mottagningar för tortyrskadade.5 Under de senaste 

åren har även uppmärksammats att kampen mot terrorism riskerar att urholka 

tortyrförbudet, bland annat har Förenta nationernas (hädanefter FN) specialrapportör för 

tortyr fördömt USA:s behandling av fångar i Guantanamo Bay som tortyr. 6  USA:s 

nuvarande president Barack Obama har nyligen erkänt att tortyr förekommit i samband 

med jakten på terrorister.7 Även Europadomstolen har behandlat fall där tortyr använts vid 

misstanke om terroristverksamhet.8  

FN:s konvention mot tortyr och annan grym, omänsklig eller förnedrande 

behandling eller bestraffning från 1984 (hädanefter tortyrkonventionen) tydliggör staters 

ansvar för att motverka tortyr och har som syfte att främja samt effektivisera kampen mot 

tortyr. Sverige tillträdde konventionen 1986.9 I artikel 4 i tortyrkonventionen stadgas att 

varje konventionsstat ska garantera att alla tortyrgärningar utgör brott i dess nationella 

strafflagstiftning. I den svenska brottsbalken (1962:700) finns emellertid inget enskilt 

tortyrbrott. Den svenska regeringen menar att Sverige, trots detta, uppfyller 

                                                
1 Prop. 2013/14:146, s. 102 och Nowak, McArthur, Oxford Commentaries on International Law; The United Nations 
Convention Against Torture, A Commentary, s. v. 
2 Se ex. art. 5 i FN:s allmänna förklaring om de allmänna rättigheterna, art. 7 i den internationella 
konventionen om de medborgliga och politiska rättigheterna, art. 2 i tortyrkonventionen och Henckaerts, 
Doswald-Beck, International Committee of the Red Cross: Customary International Humanitarian Law: Volume 1: Rules, 
s. 315 – 319.   
3 http://www.amnesty.org/en/stoptorture (hämtad 140710, kl. 09.38)  
4 Se Åklagarmyndighetens, Polisens och Migrationsverkets rapport, Internationella förbrytare i Sverige, s. 13. Det 
kan även noteras att enligt Statistiska centralbyrån är in- och utvandringen högre än någonsin i Sverige, varav 
invandringen förväntas fortsätta att öka, se SCB, Sveriges framtida befolkning 2014 – 2060, s. 1 och 14.  
5 Svenska Röda Korset, En svensk straffrättslig reglering av tortyr, s. 2. Det bör dock noteras att det inte ställs 
något krav på att person ska ha blivit utsatt för tortyr i tortyrkonventionens mening för att bli mottagen.  
6 Se http://www.ohchr.org/en/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=13859&LangID=E 
(hämtad 140718, kl. 14.50).  
7 http://www.dn.se/nyheter/varlden/obama-vi-torterade-en-del-personer/ (hämtad 140804, kl. 10.20). 
8 Se ex. Europadomstolen, El-Masri mot Makedonien. 
9 SÖ 1986:1.  
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tortyrkonventionens krav genom att alla tortyrhandlingar är kriminaliserade under andra 

straffstadganden.10 Frånvaron av ett särskilt tortyrbrott har mött kritik från kommittén mot 

tortyr,11 i den akademiska världen,12 bland politiska företrädare13 och i det civila samhället.14 

Kommittén mot tortyr har även uttryckt att om det finns för stora skillnader mellan 

konventionens definition av tortyr och den nationella strafflagstiftningen skapar det, reella 

eller potentiella, kryphål i lagstiftningen vilket kan leda till straffrihet för torterare.15  

Till skillnad mot Sverige har dess grannländer Norge, Finland och Danmark infört 

stadganden om tortyr i sin nationella lagstiftning efter liknande kritik.16 Till följd av kritiken 

från kommittén mot tortyr och grannländernas lagstiftningsåtgärder tillsatte den svenska 

regeringen den 24 juni 2014 en utredning för att pröva huruvida det finns behov av att 

införa ett särskilt tortyrbrott i svensk strafflagstiftning. Regeringen menar emellertid 

fortsatt att tortyrkonventionen inte ställer något krav på ett särskilt tortyrbrott. 

Utredningen ska redovisa sina slutsatser senast den 1 september 2015.17 Frågan om ett 

särskilt tortyrbrott i nationell rätt har således kommit på agendan även i Sverige.  

 

1.2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med uppsatsen är att undersöka huruvida Sverige bör införa ett särskilt tortyrbrott i 

sin nationella lagstiftning för att uppfylla tortyrkonventionens krav på kriminalisering av 

alla tortyrhandlingar. Även den europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga 

rättigheterna och de grundläggande friheterna (hädanefter Europakonventionen) berörs i 

syfte att undersöka Sveriges internationella förpliktelser. Avsikten är därmed att utreda om 

nuvarande lagstiftning avseende tortyr är tillräcklig, vilket lägger grunden för följande 

frågeställningar:  

• Finns en folkrättslig förpliktelse för Sverige att införa ett särskilt tortyrbrott i 

nationell rätt? 

• Bör ett särskilt tortyrbrott införas i svensk lag utifrån Sveriges internationella 

åtaganden?  

                                                
10 Se prop. 1985/86:17, s. 12 f., CAT/C/SWE/6-7, p. 3 f. och CAT/C/SWE/5, p. 10 – 20. 
11 Se CAT/C/SWE/CO/5, p. 9.  
12 Se ex. Uppsala universitets remissyttrande avseende SOU 2002:98, s. 3. 
13 Se motion 2011/12:Ju217 och motion 2011/2012:Ju244. 
14 Se ex. http://www.amnesty.se/vad-gor-vi/tortyr-och-rattssakerhet/tortyr/sverige-och-tortyr/ (hämtad 
140120, kl. 15.19).  
15 CAT/C/GC/2, p. 8 f.  
16 Se nedan kapitel 6. Observera att Finland och Norge har ett infört ett särskilt tortyrbrott, medan Danmark 
endast har infört bestämmelser om att tortyr är att anse som försvårande omständigheter.  
17 Ju2014/4194/P, s. 1 – 3.  
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Den andra frågeställningen berörs oavsett om det föreligger en folkrättslig skyldighet att 

införa ett särskilt tortyrbrott eller inte, eftersom det kan vara önskvärt att införa en 

bestämmelse även om det inte är ett krav.  

 

1.3 Avgränsning 

Uppsatsen tar avstamp i Sveriges folkrättsliga förpliktelser, således är huvudämnet folkrätt. 

Även frågor som kriterier för kriminalisering och eventuella brister i nuvarande 

lagstiftningen undersöks och därmed finns vissa inslag av straffrätt i uppsatsen. Ämnena är 

så nära sammankopplade att det inte är möjligt att undersöka de folkrättsliga förpliktelserna 

utan att samtidigt se till nationell lagstiftning. Det vill säga för att undersöka om Sverige 

uppfyller sina internationella åtaganden måste den nuvarande nationella lagstiftningen 

beaktas.  

Uppsatsen bygger, som ovan nämnt, på tortyrkonventionens krav om 

kriminalisering av tortyr, vilket baseras på att förpliktelsen att kriminalisera alla 

tortyrgärningar uttryckligen stadgas i artikel 4 i konventionen. Europakonventionen är 

emellertid inkorporerad som lag i svensk rätt och dess artikel 3 (tillsammans med artikel 15) 

stadgar ett absolut tortyrförbud, därav undersöks även om en förpliktelse att kriminalisera 

tortyr kan grundas på Europakonventionen.  

Den svenska regeringens bedömning att alla tortyrgärningar redan är straffbara i 

svensk rätt prövas i begränsad omfattning.18 Avseende brister i nuvarande lagstiftning 

undersöks som regel in den så kallade speciella delen av straffrätten. Det vill säga 

brottsbeskrivningar i exempelvis misshandel och olaga hot prövas inte mot 

tortyrdefinitionen rekvisit för rekvisit. I kapitel fyra uppmärksammas emellertid i begränsad 

omfattning kritik som riktats mot brottsbeskrivningen av misshandel i förhållande till 

tortyrdefinitionen. Detta i syfte att belysa att det kan finnas frågetecken inom den speciella 

straffrätten, även om det inte utreds närmare. Den allmänna och även den processuella 

delen av straffrätten, exempelvis medverkans- och jurisdiktionsfrågor, undersöks däremot i 

större omfattning.19 Denna uppdelning baseras på att kritiken som riktats mot Sverige 

mestadels rör frågor inom den allmänna och den processuella delen av straffrätten, såsom 

                                                
18 Se ex. CAT/C/SWE/5, p. 10 – 20 och CAT/C/SWE/6-7, p. 3 f. 
19 För en närmare redogörelse av den speciella resp. den allmänna delen inom straffrätten se Asp, Ulväng, 
Jareborg, Kriminalrättens grunder, s. 21 f.  
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jurisdiktion, medverkan, försök och preskription.20 Prövningen av dessa frågor avser att 

identifiera eventuell problematik med gällande rätt och inte att ge en heltäckande bild av 

rättsläget.  

Det föreslås ingen konkret lagtext för ett eventuellt tortyrbrott och följaktligen 

bedöms inte heller vad som kan vara lämplig påföljd. Uppsatsen behandlar inte heller 

frågor om skadestånd, immunitet, retroaktiv lagstiftning eller åtalsförordnanden.21  

Det kan noteras att definitionen av tortyr i uppsatsen baseras på 

tortyrkonventionens definition eftersom den anses ha sedvanerättlig status och eftersom 

kravet på att Sverige ska kriminalisera samtliga tortyrgärningar återfinns i artikel 4 i 

konventionen.22 Angående gränsdragningen mellan tortyr och annan omänsklig behandling 

är avsikten att ge en översiktlig bild av vad som kan konstituera tortyr. För en heltäckande 

bild hänvisas till praxis från bland annat kommittén mot tortyr, Europadomstolen och de 

internationella FN-tribunalerna för Rwanda och före detta Jugoslavien.  

 

1.4 Metod och material 

I uppsatsen behandlas både internationell och nationell rätt för att undersöka huruvida ett 

tortyrbrott bör införas i svensk rätt. Därtill finns ett komparativt inslag för att utreda hur 

Sveriges grannländer har behandlat frågan om ett särskilt tortyrbrott. Det medför att 

metodtillämpning varierar och att ett relativt stort antal källor används för att täcka samtliga 

delar. 

 För att kartlägga den internationella rätten avseende tortyr tas avstamp i artikel 

38(1) i den Internationella domstolens stadga som föreskriver att (a) internationella 

överenskommelser (traktat), (b) internationell sedvänja och (c) allmänna rättsgrundsatser 

(såsom pacta sunt servanda) ska beaktas för att fastställa den internationella rätten. Enligt 

artikel 38(1)(d) kan även rättsliga avgörande och doktrin beaktas för att fastställa gällande 

rätt, även om dessa inte är att anse som självständiga rättskällor.23 Vid frågor hänförliga till 

                                                
20 Se ex. CAT/C/SWE/CO/5, p. 9 f. och Cameron, Swedish International Criminal Law Rules and ”Gross Human 
Rights Offences”, s. 136. 
21 Jfr CAT/C/GC/3 avseende skadestånd, prop. 2013/14:146, s. 60 f. avseende immunitet, prop. 
2013/14:146, s. 55 f. och Ds 2014:13 avseende åtalsförordnande samt prop. 2013/14:146, s. 226 – 230. 
avseende retroaktiv lagstiftning. För kritik mot gällande rätt se även Amnesty Internationals rapport, Sweden: 
End impunity through universal jurisdiction, s. 43 – 68.   
22 Att tortyrdefinitionen har sedvanlig status anges i ex. Jugoslavientribunalen, Åklagaren mot Anto 
Furundzija, p. 160 f. Det kan även noteras att i tortyrdeklarationen från 1975 uppmanades samtliga stater att 
kriminalisera tortyr, se artikel 7, men i uppsatsen beaktas i första hand tortyrkonventionen eftersom den är 
bindande för Sverige.  
23 För en närmare redogörelse av artikel 38 se ex. Bring, Mahmoudi, Wrange, Sverige och folkrätten, s. 27 – 32.   
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tortyrkonvention tas dessa hjälpmedel tillvara för att redogöra vad som exempelvis anses 

som sedvanerätt. Det kan även noteras att internationella och regionala domstolar i vissa 

fall hänvisar till tortyrkonventionens definition av tortyr, vilket visar på att även dessa 

avgöranden kan ha relevans för tolkningen av tortyrkonventionen.24  

I och med att uppsatsen till stor del bygger på Sveriges förpliktelser enligt 

tortyrkonventionen beaktas även kommittén mot tortyrs uttalanden. Kommittén är inte att 

anse som en sedvanlig rättskälla enligt artikel 38 i Internationella domstolens stadga, men 

genom artikel 19 i tortyrkonventionen förbinder sig Sverige att rapportera till kommittén 

och ta emot allmänna kommentarer från densamma. Kommitténs uttalanden är inte 

tvingande för Sverige och det bör noteras att den endast består av tio experter valda av 

medlemsstaterna, men dess uttalanden beaktas i uppsatsen eftersom kommittén har som 

uppgift att bevaka efterlevnaden av konventionen.25  

Avseende förpliktelser enligt Europakonventionen beaktas Europadomstolens 

rättspraxis. Det bör noteras att inte samtliga rättsfall avseende artikel 3 i konventionen 

beaktas, utan endast ett urval i syfte att bedöma vilka förpliktelser som följer av 

konventionen och även i viss mån hur tortyr ska definieras. Urvalet är baserat på 

framförallt hänvisningar i doktrin.26  

Syftet med det komparativa inslaget är att studera skälen till den ändrade 

lagstiftningen i Sveriges grannländer och även undersöka hur denna lagstiftning är 

utformad. Att en komparativ studie företas grundas på att rättsjämförelser kan används 

som hjälpmedel för att avgöra vad som är sedvanerätt inom ett visst område.27 I detta 

sammanhang bör dock noteras att endast den svenska, finska, norska och danska rätten 

undersöks vilket innebär att någon generell sedvanerättslig slutsats inte kan dras utifrån 

nämndas nationella lagstiftning. En annan anledning till rättsjämförelsen mellan de 

nordiska staterna28 är att de anses tillhöra samma rättsfamilj. Det innebär att utformningen 

av den svenska rätten kan jämföras med utformningen av rätten i de andra nordiska 

staterna.29 

                                                
24 Se ex. Jugoslavientribunalen, Åklagaren mot Anto Furundzija, p. 159 och Europadomstolen, Selmouni mot 
Frankrike, p. 97.  
25 Se ex. Ingelse, The UN Committee against Torture, An Assessment, s. 90 och 153 – 156.    
26 Se bl. a. Danelius, Mänskliga rättigheter i europeisk praxis: En kommentar till Europakonventionen om de mänskliga 
rättigheterna, s. 82 och Cameron, An Introduction to the European Convention on Human Rights, s. 82. 
27 Bogdan, Komparativ rättskunskap, s. 32 f.  
28 Exklusive Island, se avsnitt 1.5 nedan. 
29 Bogdan, a.a. s. 81 – 83. 
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För att fastställa och utreda den svenska rätten utgås huvudsakligen från de 

traditionella rättskällorna, det vill säga författningstext, förarbeten, rättspraxis och doktrin.30 

Det bör noteras att svensk rättspraxis beaktas endast i begränsad omfattning eftersom det 

inte prövas huruvida brottsbeskrivningarna i gällande rätt de facto kriminaliserar varje 

tortyrgärning. Det finns således ingen redogörelse av svensk rättspraxis rörande exempelvis 

misshandelsbrottet. Avseende den svenska rättens förenlighet med Sveriges folkrättsliga 

förpliktelser beaktas även synpunkter från intresseorganisationer såsom Svenska Röda 

Korset och Svenska sektionen av Amnesty International. Det vill säga undersökningen 

sträcker sig på detta sätt längre än vad som anses följa av den traditionella rättskälleläran. 

Dessa intresseorganisationer beaktas med hänsyn till deras kunskap om tortyr och dess 

följder samt på grund av att de varit remissinstanser för exempelvis den Internationella 

straffrättsutredningen.31  

 

1.5 Terminologi  

I uppsatsen görs jämförelser mellan Sverige, Danmark, Finland och Norge, det vill säga 

mellan samtliga nordiska länder förutom Island. Vid hänvisning till ”de nordiska länderna” 

och ”samtliga nordiska länder” exkluderas därav Island.  

 Vid citering av norsk och dansk lagtext ges endast översättning, i fotnot, av ord 

som markant skiljer sig från sin svenska motsvarighet. Vid citering av finsk lagtext används 

den svenskspråkiga finska versionen.  

 Den giltiga språkversionen av en konventionstext är den eller de som parterna 

kommit överens om enligt artikel 33 i Wienkonventionen om traktaträtten. Enligt artikel 33 

i tortyrkonventionen äger arabiska, engelska, franska, kinesiska, ryska och spanska lika 

giltighet. De konventionsbestämmelser som återges i uppsatsen är följaktligen på engelska 

för att på bästa sätt spegla Sveriges folkrättsliga förpliktelser. De officiella språken för 

Europakonventionen är engelska och franska, därav återges konventionstexten på engelska. 

Den svenska texten i lagen (1994:1219) om den europeiska konventionen angående skydd 

för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna är endast att anse som stöd 

vid tolkningen av konventionen.32 

                                                
30 Se Sandgren, Rättsvetenskap för uppsatsförfattare: Ämne, material, metod och argumentation, s. 36 f. och 49 – 53.  
31 Se remissyttrande avseende SOU 2002:98, Svenska sektionen av Amnesty International och remissyttrande 
avseende SOU 2002:98, Svenska Röda Korset. 
32 Se prop. 1993/94:117, s. 54. 
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I källförteckningen återges multilaterala traktater på engelska för att vara autentiska, 

denna metod tillämpas även gällande generalförsamlings resolutioner. I löpande text anges 

emellertid traktater och resolutioner på svenska för att underlätta läsningen. Vid 

hänvisningar såsom a.a. (anfört arbete) eller a.prop. (anförd proposition) i fotnoterna avses 

endast arbeten eller propositioner i aktuellt kapitel. Det vill säga när exempelvis 

förkortningen a.a. användas återfinns arbetet utskrivet i kapitlet. Syftet är att underlätta 

läsandet.  

Det finns ingen lista med förkortningar eftersom akronymer inte används i 

uppsatsen, däremot förkortas vissa namn på konventioner och lagar. Vissa av dessa 

förkortningar används regelbundet, därav ges här några förtydliganden. Vid hänvisningar 

till tortyrkonventionen (eller FN:s tortyrkonvention) åsyftas FN:s konvention mot tortyr 

och annan grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning från 1984. Vid 

hänvisningar till Europakonventionen menas den europeiska konventionen angående 

skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna från 1950. Med 

Wienkonventionen åsyftas Wienkonventionen om traktaträtten från 1969. Vid hänvisningar 

till Romstadgan menas Romstadgan för Internationella brottmålsdomstolen från 1998. Den 

svenska lagen (2014:406) om straff för folkmord, brott mot mänskligheten och 

krigsförbrytelser från 2014 förkortas Romstadgelagen.33  

 

1.6 Disposition 

Uppsatsen är indelad i tio kapitel, varav detta första kapitel syftar till att introducera läsaren 

i ämne och upplägg. I det sista kapitlet återfinns en källförteckning. De materiella kapitlen 

är således kapitel två till nio. I kapitel två behandlas tortyrförbudet i internationell och 

svensk rätt för att ge en historisk bakgrund till tortyrförbudet och tydliggöra dess ställning i 

internationell och svensk rätt idag. I samband med redogörelsen för svensk rätt ges även en 

närmare redogörelse av statens förpliktelser enligt Europakonventionen. Tortyr-

konventionens uppbyggnad, dess övervakningsmekanism och definitionen av tortyr 

behandlas i kapitel tre. Den utförliga redogörelsen av tortyrkonventionen är hänförligt till 
                                                
33 Observera att Romstadgelagen inte är en vedertagen förkortning, men den används i uppsatsen för att 
underlätta läsandet. I betänkandet SOU 2002:98 (se s. 25) föreslogs att lagen skulle kallas ”lagen om 
internationella brott”, vilket regeringen frångick i prop. 2013/14:146 (se s. 75) med motiveringen att 
begreppet internationella brott omfattar fler brott än folkmord, brott mot mänskligheten och 
krigsförbrytelser. I och med att regeringen uttryckligen valt att benämna författningen ”lagen om straff för 
folkmord, brott mot mänskligheten och krigsförbrytelser” istället för ”lagen om internationella brott” 
används inte den sistnämnda benämningen i uppsatsen. Motiveringen till att förkorta lagen till 
Romstadgelagen är att den svenska lagen grundas på Romstadgan (notera att aggressionsbrottet (tidigast ikraft 
2017) inte täcks av den svenska lagen, jfr prop. 2013/14:146, s. 53 f.).  
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att uppsatsen främst grundas på konventionens kriminaliseringskrav. I kapitel fyra 

undersöks om det föreligger en folkrättslig förpliktelse att införa ett särskilt tortyrbrott 

utifrån tortyrkonventionen. Syftet är att besvara den första frågeställningen. Det undersöks 

även vilka brister som finns i gällande rätt för att senare i uppsatsen kunna besvara frågan 

om det är önskvärt med ett särskilt straffstadgande även om det inte skulle vara ett krav. I 

det femte kapitlet beaktas Sveriges motivering till gällande rätt och svar på kommittén mot 

tortyrs kritik i syfte att undersöka skälen till gällande lagstiftning. För att ge ett nordiskt 

perspektiv görs i kapitel sex en jämförelse med norsk, finsk och dansk rätt. Bakgrunden till 

att dessa länder ändrat sin lagstiftning tas i beaktande för att kunna jämföras med Sverige. 

Utformningen av tortyrregleringen undersöks i syfte att ge praktiska exempel på 

tortyrstadganden i nationell strafflagstiftning. I det sjunde kapitlet redogörs för kriterier för 

kriminalisering och annan lagstiftning på området i syfte att undersöka om ett särskilt 

tortyrbrott skulle kunna införas. Huruvida Sverige borde införa ett särskilt tortyrbrott 

undersöks i kapitel åtta, med beaktande av för- och nackdelar. Syftet med kapitlet är att 

besvara den andra frågeställningen. I den avslutande delen, kapitel nio, ges en 

sammanfattning och överblick av uppsatsens slutsatser. I avsnittet framtida utblick berörs 

översiktligt hur ett tortyrbrott skulle kunna utformas för att ge några avslutande 

reflektioner inför ett eventuellt framtida lagstiftningsarbete. 
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2 Tortyrförbudet i internationell och svensk rätt 

2.1 Historisk bakgrund till tortyrförbudet i internationell rätt 

Tortyr har förekommit sedan urminnestider, men dess rättsliga status har förändrats under 

tidens gång från att staten använde tortyr som en laglig förhörsmetod till dagens absoluta 

förbud mot tortyr.34  

Historiskt sett har tortyr således använts i många samhällen, ett konkret exempel är 

den brutala användningen av tortyr under romartiden då det användes som förhörsmetod 

vid både straffprocesser och civila tvistemål. Det finns dokumenterade dåtida uttalanden 

om att erkännanden vid tortyr inte alltid kunde vara tillförlitliga. I allmänhet ifrågasattes 

emellertid inte användandet av tortyr i någon större omfattning, varken ur bevishänseende 

eller på humanitära grunder. 35  Tortyr användes även flitigt i straffprocesser under 

medeltiden, därefter mot personer som anklagades för häxkonst under inkvisitionen i 

Europa, mot afrikanska slavar i Amerika och gentemot folk i Afrika, Asien och 

Latinamerika som styrdes av europeiska kolonialmakter.36 Under upplysningen började 

tortyr fördömas ur ett humanitärt perspektiv, dessutom kritiserades trovärdigheten av bevis 

som framkommit under tortyr. I början av 1800-talet blev tortyr förbjudet i samtliga 

europeiska länder. I praktiken användes dock fortsatt tortyr och det blev återigen till och 

med legaliserat under Stalin- och Hitlerdiktaturerna på 1900-talet.37  

 I samband med andra världskrigets slut fördömdes användandet av tortyr av de 

allierade. De ansåg att det var ett brott mot internationell rätt och att nationell lag inte 

under några omständigheter kunde rättfärdiga tortyr. I de efterföljande Nürnberg- och 

Tokyorättegångarna blev enskilda individer för första gången lagförda i en internationell 

domstol för att ha utövat tortyr. FN:s tillkomst och antagandet av den allmänna 

förklaringen om de mänskliga rättigheterna stärkte förbudet mot tortyr.38 Tortyrförbudet 

stadgades därefter i ett antal internationella överenskommelser, se exempelvis den 

gemensamma artikel 3 i de fyra Genèvekonventionerna om den humanitära rätten från 

1949 och artikel 7 i den internationella konventionen om de medborgliga och politiska 

                                                
34 Ingelse, The UN Committee against Torture, An Assessment, s. 23 f. 
35 A.a. s. 24 f.  
36 Nowak, McArthur, Oxford Commentaries on International Law; The United Nations Convention Against Torture, A 
Commentary, s. 2.  
37 Ingelse, a.a. s. 28 – 30. 
38 A.a. s. 30 f.  
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rättigheterna från 1966.39 Sammanfattningsvis kan konstateras att tortyrförbudet förstärktes 

efter 1948 genom ett antal, både regionala och internationella, konventioner och 

deklarationer. 

 I praktiken förekom emellertid alltjämt tortyr i många delar av världen. 

Väldokumenterade exempel, under 1960- och 70-talen, var militärjuntan i Grekland och 

militärdiktaturerna i Latinamerika. 40  FN:s generalförsamling utfärdade 1973 resolution 

A/Res/3059 (XXVIII) som uttryckte stark kritik mot att tortyr fortsatt förekom i världen 

och uppmanande alla stater att bli part till traktat som förbjöd tortyr. Bakgrunden till 

resolutionen var bland annat att Amnesty International hade uppmärksammat att tortyr 

förekom i ett stort antal länder och att många stater ansåg sig ha rätt att utöva tortyr i 

krissituationer. Något som den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna 

uttryckligen förbjöd. 41  Genom ännu en resolution, A/Res/3218 (XXIX), fördömde 

generalförsamlingen bruket av tortyr och efterfrågade redogörelser för staternas arbete mot 

tortyr. Det inkom 42 rapporter, vilka senare användes vid utformningen av 

tortyrdeklarationen.42 

 Tortyrdeklarationen antogs 1975 och fördömde än en gång bruket av tortyr. Det 

var en enig generalförsamling som antog deklarationen. Det fanns således en universell 

konsensus angående vikten av att förhindra tortyr, även om det fortfarande förekom i ett 

antal stater. En deklaration från generalförsamlingen är inte bindande för medlemsstaterna, 

men i och med att den antogs med konsensus ansågs den ha relativt stor politisk och 

moralisk tyngd. Deklarationen innehöll detaljerade bestämmelser och för första gången 

gavs tortyr en utförlig definition. I artikel 7 i deklarationen stadgades även att 

medlemsstaterna skulle tillse att tortyr var kriminaliserat i nationell strafflagstiftning. Det 

framkom dock att deklarationen inte gav ett tillräckligt detaljerat skydd.43 På Sveriges 

initiativ antog generalförsamlingen en ny resolution 1977 som stadgade att ett utkast till en 

tortyrkonvention skulle utarbetas.44 Efter många förhandlingar antogs tortyrkonventionen 

den 10 december 1984 och den 26 juni 1987 trädde konventionen ikraft efter att 20 stater 

hade ratificerat den.45 För närvarande (augusti 2014) har 155 länder tillträtt konventionen.46 

                                                
39 Ytterligare exempel är artikel 3 i den europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och 
grundläggande friheterna från 1950, artikel 5 i den amerikanska konventionen om de mänskliga rättigheterna 
från 1969 och artikel 5 i den afrikanska stadgan om människans och folkens rättigheter från 1981. 
40 Nowak, McArthur, a.a. s. 2. 
41 Ingelse, a.a. s 67 f.  
42 A.a. s. 68.  
43 A.a. s. 69 – 72. 
44 A/RES/32/62 (1977) och Ingelse, a.a. s. 73. 
45 Ingelse, a.a. s. 73 – 83.  
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Enligt artikel 26 i Wienkonventionen om traktaträtten är en konvention, till skillnad från en 

generalförsamlingsdeklaration, bindande för konventionsparterna i enlighet med principen 

pacta sunt servanda.  

 Idag är tortyrförbudet en av de få internationella normer som klassas som jus 

cogens, vilket innebär att tortyrförbudet är tvingande för samtliga stater.47 Följaktligen kan 

ingen stat göra undantag från förbudet, oavsett omständigheter (så kallat 

derogationsförbud), legalisera tortyr i nationell lagstiftning eller sluta avtal som strider mot 

förbudet. Jus cogens-normers företräde stadgas även i artikel 53 och 64 i 

Wienkonventionen om traktaträtten.48  

 

2.2 Tortyrförbudet i svensk rätt  

Inspirerad av upplysningstiden förbjöd kung Gustav III tortyr redan 1772 i Sverige.49 På 

modern tid infördes ett absolut tortyrförbud i den svenska grundlagen 1976, där tortyr 

definierades i lagförarbetena främst som ”fysiskt våld eller psykiska terrormetoder [som] 

utnyttjas för att få fram uppgifter vid förhör”. 50  Numera återfinns bestämmelsen i 

regeringsformen (1974:152) 2 kap. 5 § och lyder ”var och en är skyddad mot kroppsstraff. 

Ingen får heller utsättas för tortyr eller för medicinsk påverkan i syfte att framtvinga eller 

hindra yttranden”. Innan grundlagsreformen 2010 löd bestämmelsen ”varje medborgare”, 

istället för ”var och en”. Syftet med ändringen var att betona att bestämmelsens 

skyldigheter och rättigheter är lika för alla.51  

 Genom lagen om den europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga 

rättigheterna och de grundläggande friheterna inkorporerades Europakonventionen i 

svensk rätt. I artikel 3 i konventionen stadgas ”no one shall be subjected to torture or to 

inhuman or degrading treatment or punishment”. Tortyrförbudet är absolut och kan inte 

avvikas från ens i nödläge enligt artikel 15 i konventionen e contrario. Även i den europiska 

unionens stadga om de grundläggande rättigheterna återfinns tortyrförbudet, se artikel 4, 

vilket är bindande för Sverige enligt artikel 6 i Lissabonfördraget [om ändring av fördraget 

om europeiska unionen och fördraget om upprättande av europeiska gemenskapen]. 
                                                                                                                                          
46 https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=IV-9&chapter=4&lang=en 
(hämtat 140814 kl. 10.57). 
47 Se ex. Yearbook of the International Law Commission 2001 (volym II, del II), s. 84 f., CAT/C/GC/2, p. 1 
och Jugoslavientribunalen, Åklagaren mot Anto Furundzija, p. 153 – 156. 
48 Angående jus cogens-normets rättsliga ställning se ex. Bring, Mahmoudi, Wrange, Sverige och folkrätten, s. 16 
och 30 samt Aust, Handbook of International Law, s. 10.  
49 Inger, Svensk rättshistoria, s. 198. 
50 Prop. 1975/76:209, s. 122 och s. 146.  
51 Prop. 2009/10:80, s. 249.  
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Tortyrförbudet är således välförankrat som ett absolut förbud i den svenska nationella 

rätten. Att tortyr är förbjudet innebär att staten är förpliktigad att förhindra tortyr. Sverige 

kan även ställas till svars för att ha brutit mot tortyrförbudet i Europadomstolen.52 

Därutöver kan tortyrförbudet åberopas i svenska domstolar, exempel vid asylfrågor när risk 

för tortyr kan föreligga vid utlämnande eller gentemot principen om fri bevisprövning om 

bevis framkommit genom tortyr.53 Tortyrförbudet medför emellertid inte per se att enskilda 

personer kan åtalas och lagföras för tortyrhandlingar, utan det krävs ett brottsstadgande för 

att kunna lagföra en individ enligt brottsbalken 1 kap. 1 §.54  

 Inom straffrätten nämns tortyr i brottsbalken 4 kap. 4 § om olaga tvång. Tortyr 

anses som en omständighet som talar för att det olaga tvånget är att anse som grovt.55 Det 

återfinns även hänvisningar till tortyr i Romstadgelagen. I kapitel 7 ges en närmare 

beskrivning av denna lag. I övrigt anses tortyrgärningar, enligt det svenska 

förhållningssättet, kunna straffas som exempelvis misshandel, våldtäkt och olaga hot.56  

 Sverige har även antagit lagen (1988:695) om vissa internationella åtaganden mot 

tortyr m.m. som ger undersökningskommittéer, upprättade enligt 1 §, rätt att besöka och 

övervaka behandlingen av frihetsberövade personer. 

 

2.3 Särskilt om statens förpliktelser enligt Europakonventionen 

Som ovan konstaterat kan tortyrförbudet inte åberopas per se i ett brottmålsförfarande, 

utan ett särskilt brottsstadgande krävs i enlighet med principen inget brott utan lag, se 

brottsbalken 1 kap. 1 §.57 Frågan om nationell strafflagstiftning har emellertid i viss mån 

behandlats av Europadomstolen. 

 Europakonventionen medför både positiva och negativa förpliktelser för 

konventionsstaterna. Skillnaderna mellan dessa kan förenklat förklaras som att en positiv 

förpliktelse innebär att staten måste vidta en åtgärd för att uppfylla konventionens krav 

medan en negativ förpliktelse innebär att staten ska underlåta att göra något (exempelvis 

                                                
52 Se ex. Europadomstolen, I mot Sverige. Det kan noteras att Sverige även kan ställas till svars inför 
kommittén mot tortyr enligt artikel 22 i tortyrkonventionen. 
53 Se ex. MIG 2012:2 angående asylfrågor och NJA 2011 s. 638 angående bevisvärdering. 
54 Detta i enlighet med rättssatsen nullem crimen sine lege (inget brott utan lag), se kapitel 7 nedan. 
55 Prop. 1962:10, del B, s. 107.  
56 CAT/C/SWE/5, p. 10 – 17.  
57 En närmare redogörelse av straffrättsliga principer görs i kapitel 7. Notera att legalitetsprincipen även 
förbjuder analogisk tolkning av straffbud. 
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underlåta att tortera). 58  Exempel på en positiv förpliktelse är att staten vidtar 

lagstiftningsåtgärder för att försäkra rättighetsskyddet.59 Statens skyldigheter ska ses i ljuset 

av att konventionen har till syfte att garantera effektiva och praktiskt tillämpbara 

rättigheter.60  

 Krav på strafflagstiftning vid kränkningar av tortyrförbudet kan utläsas av 

Europadomstolens rättspraxis. I målet Aksoy mot Turkiet uttryckte domstolen att artikel 3 

tillsammans med artikel 13 ställer krav på konventionsstaterna att vidta en effektiv 

utredning vid misstanke om tortyr och tillse att de ansvariga ställs till svars samt straffas.61 I 

flera mål har domstolen även konstaterat att artikel 3 tillsammans med artikel 1 ställer krav 

på en effektiv officiell utredning för att kunna identifiera och straffa den/de som är 

ansvariga. I målen betonades att förbudet mot tortyr och annan omänsklig behandling i 

artikel 3 skulle vara ineffektivt om det inte går att ställa de ansvariga till svars.62  

I målet M.C. mot Bulgarien konstaterade domstolen, med beaktande av artikel 1, 3 

och 8, att stater kan förpliktigas att kriminalisera gärningar även mellan privata rättssubjekt, 

i fallet behandlades Bulgariens våldtäktslagstiftning.63 Det sistnämnda målet har orsakat 

debatt i Sverige angående samtyckeslagstiftning vid våldtäkt.64 I samband med lagändringar 

i våldtäktslagstiftningen uttryckte regeringen att konventionen ställer vissa minimikrav på 

kriminalisering, men att konventionsstaterna ges utrymme att utforma den nationella 

lagstiftningen i enlighet med respektive stats rättstradition och kultur.65  

 I ovan nämnda rättsfall ställs inget krav på hur kriminalisering av tortyr [eller annan 

omänsklig behandling] ska utformas, utan det som betonas är att utredningen ska vara 

effektiv och att de ansvariga ska ställas till svars.66 Det går således att dra slutsatsen att 

                                                
58 Akandji-Kombe, Positive obligations under the European Convention on Human Rights: A guide to the implementation of 
the European Convention in Human Rights, s. 5 ff. och Danelius, Mänskliga rättigheter i europeisk praxis: En kommentar 
till Europakonventionen om de mänskliga rättigheterna, s. 53 f.  
59 Se Europadomstolen, Marckx mot Belgien, p. 31, VgT Verein gegen Tierfabriken mot Schweiz, p. 45 och 
Danelius, a.a. s. 82. 
60 Se Europadomstolen, Airey mot Irland, p. 24.  
61 Europadomstolen, Aksoy mot Turkiet, p. 98 och Cameron, An Introduction to the European Convention on 
Human Rights, s. 82.  
62 Se Europadomstolen, Krastanov mot Bulgarien, p. 57, Assenov med flera mot Bulgarien, p. 102, Labita 
mot Italien, p. 131 och Mammadov (Jalaloglu) mot Azerbajdzjan, p. 73. 
63 Europadomstolen, M.C. mot Bulgarien, p. 148 – 153.  
64 Se ex. debatt mellan straffrättsprofessorerna Madeleine Leijonhufvud och Petter Asp på 
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=1650&artikel=5431015 (hämtad 140729, kl. 16.28), 
http://www.dagensjuridik.se/2013/10/het-debatt-om-krav-pa-samtycke-vid-sexualbrott-som-foljdes-av-
juristmingel-med-samkvam (hämtad 140729, kl. 16.30) och Asp, Folkrätten och den svenska straffrätten, (i 
antologin Folkrätten i svensk rätt, red. Stern, Österdahl), s. 73.  
65 Prop. 2012/13:111, s. 19 – 21. Se även samma resonemang i SOU 2010:71, s. 204. Det kan även jämföras 
med Europadomstolen, M.C. mot Bulgarien, p. 154 f. 
66 Debatten huruvida målet M.C. mot Bulgarien ställer krav på en viss utformning av våldtäktslagstiftning 
berörs inte närmare eftersom det inte rör utformningen av ett tortyrbrott.  
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konventionen uppställer ett krav på kriminalisering av tortyr, men att utformningen av 

brottsbestämmelser som kriminaliserar tortyr faller inom statens handlingsutrymme 

(”margin of appreciation”). Detta överensstämmer även med regeringens resonemang 

avseende samtyckesregleringen. Att Sverige inte har ett särskilt tortyrbrott strider därmed 

inte per se mot konventionen. Det är emellertid möjligt att ett särskilt tortyrbrott kan 

effektivisera rättsprocessen genom att brottet blir tydligare definierat i nationell lag. Ett 

enskilt tortyrbrott kan således vara i linje med konventionens krav på effektiva och 

praktiska tillämpbara rättigheter.  
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3 FN:s tortyrkonvention 

3.1 En översikt av konventionens innehåll och övervakningsmekanism 

Enligt tortyrkonventionens preambel är syftet med konventionen att göra kampen mot 

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

effektiv över hela världen. I artikel 2 stadgas att inga omständigheter kan rättfärdiga 

användandet av tortyr. I konventionen anges olika metoder för att effektivisera 

bekämpandet av tortyr, såsom individuellt straffansvar vilket ska kunna utkrävas genom 

nationell strafflagstiftning och genom upprätthållandet av universalitetsprincipen, se bland 

annat artikel 4 – 9. Staterna ska även effektivisera bekämpandet av tortyr genom att ge 

tortyroffer upprättelse och gottgörelse, se till exempel artikel 13 – 14 och 22. Därutöver ska 

staterna agera förebyggande mot tortyr, se exempelvis artikel 2 – 3. Utmärkande för 

konventionen är att tortyr ges en rättslig definition i artikel 1.67  

Som övervakningsmekanism finns kommittén mot tortyr som består av tio experter 

från skilda delar av världen, se artikel 17. Enligt artikel 19 ska konventionsstaterna vart 

fjärde år avge en rapport om vilka åtgärder som vidtagits för att genomföra statens 

skyldigheter enligt konventionen. Kommittén granskar därefter rapporten och ger staten 

ifråga allmänna kommentarer. Syftet med kommentarerna är att tillse att 

konventionsstaterna uppfyller konventionens förpliktelser, även om det i slutändan är upp 

till staten ifråga att genomföra rekommendationerna.68  

Om det finns välgrundade indikationer på att tortyr systematiskt används på en 

konventionsstats territorium kan kommittén på eget initiativ genomföra en utredning av 

staten ifråga, se artikel 20. Enligt artikel 28 kan dock konventionsstaterna, vid anslutning till 

konventionen, välja att inte erkänna kommitténs behörighet enligt artikel 20 och på så sätt 

undvika en eventuell utredning. Artikel 21 ger kommittén befogenhet att granska 

mellanstatliga klagomål och artikel 22 ger kommittén behörighet att granska individuella 

klagomål. Både artikel 21 och 22 förutsätter att staten har avgett en förklaring om 

kommitténs behörighet för att de ska kunna tillämpas mot staten ifråga. Genom 

tortyrkonventionens tilläggsprotokoll från 2002 skapades en subkommitté till kommittén 

mot tortyr. Subkommittén har behörighet att besöka exempelvis fängelser för att 

                                                
67 Observera att ”annan grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning” inte definieras 
tortyrkonventionen, se artikel 16. Skillnaden mellan vad som är tortyr och vad som faller under ”annan grym, 
omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning” har betydelse för vilka förpliktelser staten har då 
vissa av konventionens artiklar endast omfattar tortyr, se till exempel artikel 4. 
68 Ingelse, The UN Committee against Torture, An Assessment, s. 90 och 153 – 156.  
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undersöka hur frihetsberövade behandlas. Tilläggsprotokollet har idag (augusti 2014) 73 

parter, inklusive Sverige.69 

    

3.2 Definition av tortyr 

3.2.1 Inledande kommentarer  

I artikel 1 i tortyrkonventionen fastställs vad som definieras som tortyr. Bestämmelsen är 

återgiven nedan.  

 

For the purposes of this Convention, the term "torture" means 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. 

 

Vid bedömningen om tortyr är för handen beaktas således flera kumulativa rekvisit; i) 

allvarlig, fysisk eller psykisk, smärta eller lidande, ii) om smärtan eller lidandet medvetet 

tillfogas offret, iii) syftet bakom tillfogandet av smärta eller lidande och iv) om 

gärningsmannen har koppling till staten. Stadgandet nämner endast ”act”, men även 

underlåtenhet kan konstituera tortyr enligt konventionen. 70  Definitionen av tortyr i 

tortyrkonventionen anses ha uppnått sedvanerättslig status.71  

Vid skapandet av konventionen diskuterades huruvida smärta eller lidande som 

uppkommer genom lagenliga sanktioner skulle undantas definitionen. Även efter 

ikraftträdandet av konventionen har saken diskuterats. I den rättsvetenskapliga litteraturen 

har uttryckts att undantaget idag är obsolet eftersom en handling som uppfyller rekvisiten 

                                                
69 https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=IV-9-b&chapter=4&lang=en 
(hämtat 140814, kl. 10.55)   
70 Nowak, McArthur, Oxford Commentaries on International Law; The United Nations Convention Against Torture, A 
Commentary, s. 66 och Burgers, Danelius, The United Nations Convention against Torture; A Handbook on the 
Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment, s. 118. 
71 Jugoslavientribunalen, Åklagaren mot Zejnil Delalic, p. 459, Åklagaren mot Anto Furundzija, p. 160 f. och 
Åklagaren mot Dragoljub Kunarac med flera, p. 472 f.   
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för tortyr knappast kan anses laglig med beaktande av syftet med konventionen och annan 

internationell rätt.72  

 

3.2.2 Graden av smärta eller lidande 

En tortyrhandling är enligt artikel 1 en handling genom vilken, psykisk eller fysisk, allvarlig 

smärta eller svårt lidande tillfogas annan. För att handlingen ska kunna definieras som en 

tortyrhandling krävs att smärtan är av en viss svårighetsgrad. Under diskussionerna till 

konventionens antagande föreslogs att det skulle krävas extrem smärta. Förslaget 

förkastades och därmed är det tillräckligt att offret tillfogas allvarlig smärta för att tortyr ska 

kunna vara för handen.73 FN-tribunalen för före detta Jugoslavien har konstaterat att det 

inte finns någon exakt gräns för vilken grad av smärta som krävs för att tortyr ska 

föreligga.74 I Europadomstolens rättspraxis har angetts att tortyr har ett särskilt ”stigma” i 

och med att det är ett medvetet tillfogande av mycket allvarlig och plågsam smärta.75 En 

enskild handling kan vara en tortyrhandling om den är tillräckligt allvarlig, det vill säga det 

finns inget krav på ett systematiskt handlande.76  

I kommittén mot tortyrs rapport från 2003 angående Mexiko gavs ett antal exempel 

på vad som kan konstituera fysisk allvarlig smärta eller svårt lidande. Till exempel slag mot 

olika delar av kroppen, plastpåsar som placeras över offrets huvud så att denne upplever en 

känsla av att kvävas eller att vatten tvingas in i offrets mun.77 

 Exempel på handlingar som faller under psykisk allvarlig smärta eller svårt lidande 

kan vara hot om att offret kommer dödas eller att närstående kommer skadas om han eller 

hon inte samarbetar. Att tvingas se medfångar eller familjemedlemmar bli avrättade eller 

torterade kan även falla in under psykisk allvarlig smärta.78 

 

3.2.3 Medvetet tillfogande av allvarlig smärta eller lidande 

Kravet på medvetet tillfogande innebär att om en person tillfogas allvarlig smärta till följd 

av en olycka eller försumlighet kan det ej konstituera tortyr. Exempelvis om en fånge glöms 

bort av sina fångvaktare och därmed inte får någon mat eller vatten anses det inte vara 

                                                
72 Se Nowak, McArthur, a.a. s. 79 – 84.  
73 Burgers, Danelius, a.a. s. 117 f. 
74 Jugoslavientribunalen, Åklagaren mot Dragoljub Kunarac med flera, p. 149. 
75 Se ex. Europadomstolen, Irland mot Storbritannien, p. 167 och Aksoy mot Turkiet, p. 63. 
76 Burgers, Danelius, a.a. s. 117 f.  
77 CAT/C/75, p. 143 f.  
78 Burgers, Danelius, a.a. s. 118. 
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tortyr eftersom tillfogandet av allvarligt lidande inte var medvetet. Emellertid kan det vara 

omänsklig behandling. Kravet på medvetet tillfogande hänför sig både till tillfogandet av 

den allvarliga smärtan eller lidandet och till syftet med utövandet av smärtan.79  

 I Europadomstolens mål Aksoy mot Turkiet ansågs tortyr vara för handen vid så 

kallad ”Palestinian hanging”. Denna metod innebär att offret kläs av naken, bakbinds och 

hängs upp i handlederna bakom ryggen. Domstolen konstaterade att denna behandling, 

som innebar allvarlig smärta, var medvetet tillfogad eftersom det krävdes vissa förberedelser 

för att kunna genomföra den.80  

 

3.2.4 Syftet bakom tillfogandet av smärta eller lidande  

För att tortyr ska vara för handen krävs att tillfogandet av smärta eller lidandet har ett visst 

syfte. I artikel 1 anges fyra olika syften; i) för att erhålla information eller en bekännelse av 

offret eller en tredje person, ii) för att straffa offret för en gärning som denne eller en tredje 

person har begått eller misstänks ha begått, iii) för att hota eller tvinga offret eller en tredje 

person eller iv) för något skäl som har sin grund i någon form av diskriminering.  

Listan på bakomliggande syften i artikeln ska emellertid inte tolkas som 

uttömmande. Frasen ”for such purposes as” indikerar att även andra syften bakom 

tillfogandet av smärta kan innebära tortyr, om syftet är i linje med de fyra som är angivna i 

artikeln. Den gemensamma nämnaren för de bakomliggande syftena kan anses vara att 

offret i alla uppräknade situationer befinner sig i en maktlös position. Att offret befinner 

sig i en maktlös position, ofta frihetsberövad, och utsätts för smärta eller lidande kan sägas 

vara kärnan av tortyr. Det bakomliggande övergripande syftet med tortyr kan således 

uttryckas som att beröva personen dess värdighet och integritet.81  

Ett exempel på tillfogande av smärta för ett visst syfte återfinns i FN-tribunalen för 

Rwandas rättspraxis. I målet åklagaren mot Laurent Semanza uppmanades en folkhop att 

våldta några kvinnor, varav åtminstone en våldtogs. Anledningen till våldtäkten var att 

kvinnan var tutsi, det vill säga syftet med våldtäkten var etnisk diskriminering.82 

 

                                                
79 Nowak, McArthur, a.a. s. 73 f.  
80 Europadomstolen, Aksoy mot Turkiet, p. 64.  
81 Nowak, McArthur, a.a. s. 74 – 76. 
82 Rwandatribunalen, Åklagaren mot Laurent Semanza, p. 480 – 483.  
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3.2.5 Gärningsmannens koppling till staten 

Vid tillkomsten av konventionen ansåg vissa stater att endast staten skulle kunna hållas 

ansvarig för tortyrgärningar, medan andra ansåg att även privatpersoner skulle kunna hållas 

ansvariga. Den slutgiltiga lösningen kan sägas vara en kompromiss. Det krävs att smärtan 

eller lidandet ”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”. Rekvisitet ”instigation” 

kräver att en offentlig tjänsteman eller företrädare för det allmänna är direkt eller indirekt 

inblandad i utövandet av tortyr, genom att exempelvis uppmuntra till tortyr. Rekvisiten 

“with the consent or acquiescence” kan tolkas mycket vidare än ”instigation”. De medger 

att staten kan bli ansvarig även för privatpersonens utövande av tortyr i vissa fall. Det torde 

dock kräva att staten är medveten om att privatpersonen begår tortyrhandlingar samt låter 

detta fortgå utan någon intervention.83 

Att även annan person som handlar såsom företrädare för det allmänna kan hållas 

ansvarig grundas på tanken att även icke-statliga aktörer ska kunna hållas ansvariga om de 

åtnjuter samma auktoritet som en statlig aktör. För vägledning kan ”political organization” 

enligt artikel 7(2)(i) i Romstadgan beaktas. Exempel på icke-statliga aktörer som skulle 

kunna falla in under artikel 1 i tortyrkonvention är rebellgrupper som har de facto kontroll 

över vissa regioner i en instabil stat.84  

 

3.2.6 Förhållandet mellan tortyr och annan omänsklig behandling 

Det är av vikt att läsa artikel 1 i kombination med artikel 16 som stadgar att 

konventionsstaterna ska förhindra andra handlingar som innebär grym, omänsklig eller 

förnedrande behandling eller bestraffning men som inte kan betecknas som tortyr enligt 

definitionen i artikel 1 (hädanefter annan omänsklig behandling). Konventionsstaterna åtar 

sig således att bekämpa ytterligare handlingar utöver de som klassas som tortyr. Skillnaden 

mellan vad som är tortyr och vad som faller under annan omänsklig behandling har 

betydelse för vilka förpliktelser staten har, eftersom vissa av konventionens artiklar endast 

omfattar tortyr. Exempelvis avser förpliktelsen att kriminalisera alla tortyrhandlingar, enligt 

artikel 4, endast handlingar som kan klassas som tortyr och inte handlingar som faller under 

annan omänsklig behandling. Vad som definieras som tortyr enligt artikel 1 har således 

avgörande betydelse för vilka handlingar som ska vara kriminaliserade i nationell 

                                                
83 Nowak, McArthur, a.a. s. 77 – 79. 
84 A.a. s. 77 – 79. 
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strafflagstiftning. Det kan dock noteras att konventionen inte hindrar en stat från att 

kriminalisera även annan omänsklig behandling, se artikel 1(2). 

 Gränsen mellan tortyr och annan omänsklig behandling kan i praktiken vara svår 

att dra.85 Det har bland annat prövats av Europadomstolen, utifrån Europakonventionens 

artikel 3 som stadgar att ingen får utsättas för tortyr eller omänsklig eller förnedrande 

behandling eller bestraffning. Enligt domstolen är det framförallt graden av smärta eller 

lidande som ska beaktas vid bedömning av om en gärning är att anse som tortyr eller som 

annan omänsklig behandling. Smärtan ska även tillfogas offret medvetet. Vid bedömningen 

av graden av smärtan kan variabler såsom behandlingens längd, offrets kön, ålder och hälsa 

beaktas. Genom att tortyr anses som en medveten omänsklig behandling som leder till 

mycket allvarlig och plågsam smärta anses tortyr ha ett särskilt ”stigma”.86  

Gränsen mellan tortyr och annan omänsklig behandling har även prövats av 

kommittén mot tortyr. Enligt FN:s före detta specialrapportör mot tortyr, Manfred Nowak, 

har kommittén mot tortyr framförallt dragit gränsen mellan tortyr och annan omänsklig 

behandling utifrån offrets hjälplöshet och syftet med handlingarna, istället för graden av 

smärta.87 Som stöd för denna tes hänvisar Nowak till ett antal individuella klagomål där 

kommittén konstaterat att det föreligger tortyr på grund av syftet med gärningarna och att 

offret är i gärningsmannens kontroll, snarare än på grund av graden av smärta.88 I de 

hänvisade fallen konstaterades att det föreligger allvarlig smärta, men någon djupare 

diskussion avseende graden av smärta genomfördes inte.89 I och med att kommittén inte 

uttryckligen uttalar att skillnaden ligger i syftet och offrets position istället för graden av 

smärta är dock Nowaks tes inte obestridlig.  

 Sammanfattningsvis kan konstateras att gränsen mellan tortyr och annan omänsklig 

behandling är svår att dra och att den kan ses som en glidande skala. För att det ska 

föreligga tortyr enligt tortyrkonvention krävs att de fyra rekvisiten, i) allvarlig, fysisk eller 

psykisk, smärta eller lidande, ii) att smärtan eller lidandet medvetet tillfogas offret, iii) att 

det finns ett syfte bakom tillfogandet av smärta eller lidande och iv) att gärningsmannen 

har en koppling till staten, är uppfyllda. Vilka av dessa som ska svikta för att en gärning ska 

                                                
85 CAT/C/GC/2, p. 2 och Danelius, Mänskliga rättigheter i europeisk praxis: En kommentar till Europakonventionen 
om de mänskliga rättigheterna, s. 72 f.  
86 Se Europadomstolen, Irland mot Storbritannien, p. 92 – 96 och p. 162 – 168, Aksoy mot Turkiet, p. 63 och 
Selmouni mot Frankrike, p. 96 – 106. Det kan noteras att i målet Selmouni mot Frankrike uttrycks att gränsen 
mellan tortyr och annan omänsklig behandling kan förändras med tidens gång eftersom skyddet för 
mänskliga rättigheter utvecklas.  
87 E/CN.4/2006/6, p. 39.  
88 Nowak, What Practices Constitute Torture?: US and UN Standards, Human Rights Quarterly 28, s. 817 – 830. 
89 Se ex. CAT/C/33/D/207/2002, p. 5(3) och CAT/C/34/D/171/2000, p. 7(1). 
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anses som annan omänsklig behandling istället för tortyr, är således oklart. I detta 

sammanhang kan påminnas att även om tortyrkonventionens definition av tortyr anses ha 

sedvanerättslig status, finns det inget som hindrar en bredare tolkning av vad som 

konstituerar tortyr i andra internationella eller nationella instrument enligt artikel 1(2) i 

tortyrkonventionen. 
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4 En folkrättslig förpliktelse att införa ett särskilt tortyrbrott?  

4.1 Kravet på kriminalisering av alla tortyrhandlingar 

I enlighet med principen pacta sunt servanda är tortyrkonventionen bindande för Sverige, 

se artikel 26 i Wienkonventionen om traktaträtten. Det innebär att Sverige måste uppfylla 

de krav på specifik nationell lagstiftning som följer av tortyrkonventionen. Huruvida staten 

tillämpar den monistiska eller dualistiska metoden vid fullgörande av förpliktelser är i 

allmänhet utan betydelse, så länge som kraven de facto uppfylls. 90  Kravet att 

konventionsstaterna ska kriminalisera alla tortyrhandlingar, liksom medverkan och försök 

till dessa, uppställs i artikel 4 i konventionen. Frågan är om artikel 4 medför en skyldighet 

för Sverige att kriminalisera alla tortyrgärningar i ett särskilt tortyrstadgande eller inte. I 

detta hänseende kan noteras att för att konventionstexten ska kunna utgöra ett särskilt 

straffbud i svensk rätt krävs någon form av transformering av densamma, se brottsbalken 1 

kap. 1 § som stadgar att brott ska vara föreskrivet i lag. Artikel 4 i tortyrkonventionen 

återges nedan. 

 

1. Each State Party shall ensure that all acts of torture are offences under its criminal law. The same 

shall apply to an attempt to commit torture and to an act by any person which constitutes 

complicity or participation in torture.  

2. Each State Party shall make these offences punishable by appropriate penalties which take into 

account their grave nature. 

 

Av bestämmelsen framgår att konventionen ställer krav på kriminalisering av handlingar 

som utgör tortyr, inte av handlingar som utgör annan grym, omänsklig eller förnedrande 

behandling eller bestraffning. Vad som faller in under rekvisitet tortyrhandling klargörs i 

artikel 1 i tortyrkonventionen, se kapitel 3 ovan för en närmare redogörelse av 

tortyrdefinitionen enligt artikel 1. Det kan noteras att artikel 5 i konventionen medför ett 

krav på universell jurisdiktion, vilket kompletteras av att krav på universell jurisdiktion även 

anses följa av sedvanerätten.91 Innebörden av universell jurisdiktion är att oavsett parternas 

nationalitet, eller var ett brott begåtts, har var stat rätt att åtala och lagföra den misstänkte. 

                                                
90 Sevastik, Nyman-Metcalf, Spiliopoulou Åkermark, Mårsäter, En bok i folkrätt, s. 72 f. För en utförligare 
diskussion om monism och dualism se även Bring, Mahmoudi, Wrange, Sverige och folkrätten, s. 43 – 50. 
91 Se CAT/C/36/D/181/2001, p. 9, Nowak, McArthur, Oxford Commentaries on International Law; The United 
Nations Convention Against Torture, A Commentary, s. 254 f och 320 f, SOU 2002:98, s. 83, 171 och 248, 
Jugoslavientribunalen, Åklagaren mot Anto Furundzija, p. 156 och 
http://legal.un.org/avl/ha/catcidtp/catcidtp.html (hämtad 140806, kl. 11.30).  
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Universell jurisdiktion behöver inte per se innebära en skyldighet att åtala, utan kan ses som 

en möjlighet eller rätt att åtala. Om exempelvis staten där brottet begåtts är kapabel och 

villig att lagföra den misstänkte kan han eller hon istället utlämnas till den staten för 

lagföring.92 Detta stadgas även i artikel 7 i tortyrkonventionen genom att om en stat inte 

åtalar den misstänkte, måste han eller hon utlämnas till en annan stat för lagföring 

(principen om att åtala eller utlämna; aut dedere aut judicare).  Även artikel 6 och 8 – 9 

reglerar tillvägagångssättet vid lagföring av misstänkta individer. Utöver detta har uttryckts 

att tortyr är ett sådant allvarligt brott att det ska undantas preskription.93 

 

4.2 En tolkning av tortyrkonventionens kriminaliseringskrav   

Grunden för traktatstolkning återfinns artikel 31 – 33 i Wienkonvention om traktaträtten, 

varav artikel 31 stadgar den allmänna regeln för traktatstolkning och artikel 32 

tillhandahåller subsidiära tolkningsregler om traktatens mening inte går att utläsa med stöd 

av artikel 31. Artikel 33 reglerar vilket/vilka språk som ska ha företräde. Sverige är part till 

Wienkonventionen, men det kan noteras att konventionen anses spegla sedvanerätten och 

därmed ska dess innehåll beaktas även av stater som inte är parter till konventionen.94 Vid 

tolkning av en traktat ska primärt konventionstexten tolkas utifrån vedertaget språkbruk 

med beaktande av traktatens kontext och mot bakgrund av dess syfte samt ändamål, enligt 

artikel 31 i Wienkonventionen. Utgångspunkt tas således från en språklig tolkning av 

konventionstexten, i ljuset av kontext, syfte och ändamål.95  

Vid en språklig tolkning av konventionstexten i artikel 4 är det tydligt att brott ska 

tolkas i plural (offences) och att dessa ska regleras i den nationella strafflagstiftningen. 

Lämpliga påföljder för brotten, i plural (these offences), ska garanteras enligt artikel 4 

punkt 2. Även i efterföljande artiklar, som reglerar formerna för lagföring, hänvisas till 

brott i plural, se artikel 5 (offences referred to in article 4), artikel 6 (any offence referred to 

in article 4), artikel 7 (any offence referred to in article 4), artikel 8 (the offences referred to 

in article 4) och artikel 9 (any of the offences referred to in article 4). I artikel 2 i 

konventionen stadgas att var stat ska vidta åtgärder, inklusive lagstiftning, för att förhindra 

tortyr och genom artikel 4 konkretiseras således detta krav med hänsyn till kriminalisering. 

Det finns därutöver ingen bestämmelse i tortyrkonventionen som förpliktigar staten att 

                                                
92 Bring, Mahmoudi, Wrange, a.a. s. 91 f. och SOU 2002:98, s. 82 f.  
93 Se Jugoslavientribunalen, Åklagaren mot Anto Furundzija, p. 157 och CAT/C/SWE/CO/5, p. 10. 
94 Jfr Linderfalk, Folkrätten i ett nötskal, s. 93. 
95 Yearbook of the International Law Commission 1966 (Volym II), s. 219 f, Aust, Modern treaty law and 
practice, s. 208 f. och Linderfalk, a.a. s. 100 – 103.  
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kriminalisera tortyr. Syftet med konventionen är enligt preamblen att göra kampen mot 

tortyr mer effektiv över hela världen. Huruvida en stat väljer att reglera tortyr som ett 

enskilt brott eller som flera torde inte gå emot syftet så länge som det finns en effektiv 

lagstiftning som kriminaliserar tortyr. Således kan slutsatsen dras att det inte finns en 

folkrättslig förpliktelse att inrätta ett särskilt tortyrbrott i nationell strafflagstiftningen 

utifrån bestämmelsens ordalydelse. Däremot finns ett krav på att alla tortyrhandlingar, samt 

medverkan och försök till detta, ska vara kriminaliserade i den nationella 

strafflagstiftningen. Frågan är om denna tolkning kan motbevisas genom att exempelvis 

konventionsparternas tillämpning av artikeln sedermera skiljer sig från ordalydelsen.96 

De nordiska staternas tolkning av bestämmelsen är att det inte föreligger någon 

folkrättslig förpliktelse att införa ett särskilt tortyrbrott, utan det är tillräckligt att alla 

tortyrgärningar är kriminaliserade i nationell rätt.97 Även i doktrin bekräftas presumtionen 

att det inte finns något krav på statsparterna att införa ett särskilt tortyrbrott i den 

nationella strafflagstiftningen utifrån tortyrkonventionens artikel 1 och 4. Istället anges att 

det är tillräckligt att alla tortyrgärningar är kriminaliserade i nationell lagstiftning.98  

Kommittén mot tortyr har sedan konventionens antagande förändrat sina 

rekommendationer angående införandet av ett särskilt tortyrbrott. När kommittén 

exempelvis granskade Sverige 1993 lyftes inte frånvaron av ett enskilt tortyrbrott fram som 

något hinder för Sveriges uppfyllande av konventionen. Nio år senare, 2002, 

rekommenderade kommittén Sverige att införa ett tortyrbrott utifrån tortyrdefinitionen i 

artikel 1. Denna uppmaning återkom i nästföljande rekommendation 2008.99 I doktrin 

förklaras den förändrade praxisen med att frånvaron av särskilt tortyrbrott, i enlighet med 

tortyrdefinitionen, i praktiken leder till svårigheter att upprätthålla konventionens krav på 

kriminaliseringen av samtliga tortyrgärningar och att därtill försäkra universell jurisdiktion 

för dessa handlingar.100  

Utifrån ordalydelsen, konventionsparters ståndpunkter, kommittén mot tortyrs 

kommentarer och doktrins tolkning av dessa dras slutsatsen att det, likt enligt 

Europakonventionen, inte föreligger någon folkrättslig förpliktelse för staterna att per se 

                                                
96 Jfr artikel 31(2-3) i Wienkonventionen.  
97 RP 76/2009 rd, s. 22 (Finland), Ot.prp. nr. 59, s. 38 (Norge), 2007/2 LSF 98, s. 3 f. (Danmark) och 
CAT/C/SWE/6-7, s. 3 (Sverige).  
98 Burgers, Danelius, The United Nations Convention against Torture; A Handbook on the Convention against Torture 
and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment, s. 129 och Plum, Laursen, Enhver stats pligt… 
International strafferet og dansk ret, s. 371.  
99 A/44/46, p. 46 – 48 och 64 – 66, A/48/44(SUPP), p. 365 – 386, CAT/C/CR/28/6, p. 7(a) och 
CAT/C/SWE/CO/5, p. 9. 
100 Nowak, McArthur, a.a. s. 248 f. 
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införa ett särskilt tortyrbrott i sin nationella strafflagstiftning. Det finns däremot ett krav på 

alla tortyrgärningar ska vara kriminaliserade i den nationella rätten, samt medverkan och 

försök, enligt artikel 4. Därtill ska kravet på universell jurisdiktion enligt artikel 5 vara 

uppfyllt. Såsom kommittén mot tortyrs rekommendationer antyder kan det vara svårt att i 

praktiken uppfylla kravet på kriminalisering utan en enskild tortyrbestämmelse, vilket 

undersöks nedan.101  

 

4.3 Kan brister urskiljas i gällande svensk lagstiftning?  

4.3.1 Medverkan och försök 

Både försök och medverkan är så kallade osjälvständiga brottsformer, genom dessa 

brottsformer är både förstadier till fullbordat brott och bidragande till brott 

kriminaliserat.102 Som ovan konstaterat ställer artikel 4 i tortyrkonvention krav på att försök 

och medverkan till alla tortyrgärningar ska vara kriminaliserade i nationell lagstiftning.  

I svensk rätt krävs, enligt brottsbalken 23 kap. 1 §, ett särskilt stadgande för att 

försök ska vara kriminaliserat i förhållande till ett visst brott. Den svenska regeringen har 

framhävt att följande stadganden i brottsbalken kan täcka tortyrgärningar; misshandel (3 

kap. 5 §), grov misshandel (3 kap. 6 §), olaga frihetsberövande (4 kap. 2 §), olaga tvång (4 

kap. 4 §), olaga hot (4 kap. 5 §) och våldtäkt (6 kap. 1 §).103 Enligt brottsbalken 3 kap. 11 § 

är både försök till misshandel och till grov misshandel kriminaliserat. Försök till olaga 

frihetsberövande och till grovt olaga tvång är kriminaliserat genom brottsbalken 4 kap. 10 

§, däremot är inte försök till olaga tvång som inte är grovt eller försök till olaga hot 

kriminaliserat. Försök till våldtäkt är straffbart enligt brottsbalken 6 kap. 15 §. Det kan 

konstateras att försöksgärningar till de flesta av regeringens exempel på brottsstadganden är 

kriminaliserade. I och med att försök till olaga tvång som inte är grovt eller till olaga hot 

inte är kriminaliserat finns vissa hål i lagstiftningen. Med hänsyn till de krav på allvarlighet 

som uppställs för att en gärning ska vara att anse som tortyr kan antas att exempelvis både 

misshandel och olaga hot blir tillämpliga, därav kan försök till handlingar som konstituerar 

tortyr kriminaliseras även i fall som faller under exempelvis olaga hot. Huruvida försök till 

samtliga tortyrgärningar är kriminaliserade eller ej är således oklart, vilket kan kritiseras 

                                                
101 För en närmare redogörelse av kommittén rekommendationer se kapitel 5 nedan. 
102 Asp, Ulväng, Jareborg, Kriminalrättens grunder, s. 396 f.   
103 CAT/C/SWE/5, p. 15.  
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utifrån tortyrkonventionens krav på att försök till samtliga tortyrgärningar ska vara 

kriminaliserade. 

Till skillnad från försöksbrott krävs inte ett särskilt stadgande för att 

medverkansregleringen ska bli tillämplig. I brottsbalken 23 kap. 4 § stadgas att den som 

genom råd eller dåd främjat en gärning som är kriminaliserad i brottsbalken kan dömas för 

medverkan. Rörande gärningar som är kriminaliserade i annan strafflagstiftning än 

brottsbalken krävs, för medverkansansvar, att fängelse är föreskrivet för gärningen ifråga. 

Således täcker medverkansreglering troligtvis samtliga tortyrgärningar, utifrån de exempel 

på brottsstaganden som regeringen angivit. Frågan blir därmed snarare om 

medverkansbegreppet enligt tortyrkonventionen kan anses motsvara det svenska 

begreppet. Medverkan i tortyrkonventionen regleras i både definitionen i artikel 1 och i 

kravet på kriminalisering i artikel 4. I definition i artikel 1 stadgas ”inflicted […] with the 

consent or acquiescence of a public official” och i artikel 4 stadgas ”complicity or 

participation in torture”. Exempel på medverkan enligt artikel 1 är att en stat anlitar en 

privat säkerhetsstyrka som torterar en person och staten underlåter att reagera, trots 

vetskap om tortyren. 104  I svensk rätt kan en person dömas för medverkan genom 

underlåtenhet, men det är i princip begränsat till fall där den som genomför den olagliga 

gärningen kan anses stå i ett nära ansvarsförhållande till den som underlåter att handla.105 

Det finns således begränsningar gällande underlåtenhetsansvar. Enligt professorerna i 

internationell rätt Hjerner, Bring och Mahmoudi är det svenska medverkansbegreppet mer 

begränsat än tortyrkonventions begrepp avseende ansvar för högt överordnade personer, 

som exempel anges statschefer och militärbefälhavare.106 Det kan således konstateras att 

det finns vissa frågetecken kring huruvida det svenska medverkansbegreppet är lika 

omfattande som tortyrkonventionens definition.  

 

4.3.2 Universell jurisdiktion 

Som inledningsvis nämnt följer krav på universell jurisdiktion enligt tortyrkonventionen 

och av sedvanerätten.107 I svensk rätt regleras jurisdiktionsfrågor i huvudsak brottsbalkens 

andra kapitel, varav 1 § reglerar brott begångna inom riket och 2 – 3 §§ reglerar brott 

                                                
104 Nowak, McArthur, a.a. s. 78. 
105 Asp, Ulväng, Jareborg, a.a. s. 452 – 454.  
106 Hjerner, Bring, Mahmoudi, Pinochet-målet – folkrätten och svensk rätt, SvJT 2000 s. 325, se s. 338. 
107 CAT/C/36/D/181/2001, p. 9, Nowak, McArthur, a.a. s. 254 f. och 320 f., SOU 2002:98, s. 83, 171 och 
248 samt Jugoslavientribunalen, Åklagaren mot Anto Furundzija, p. 156.  



 31 

begångna utom riket.108 I förarbetena angående Sveriges anslutning till tortyrkonventionen 

hänvisades till bland annat brottsbalken 2 kap. 2 § 1 st. 3 p. som stadgar att brott som 

begåtts utom riket av utlänning som befinner sig i Sverige kan lagföras vid svensk domstol 

om påföljden för brottet kan vara sex månaders fängelse eller mer.109 För att en utlänning 

ska kunna lagföras krävs även att brottet är straffbelagt på gärningsorten enligt brottsbalken 

2 kap. 2 § 2 st., så kallad dubbel straffbarhet. Om en tortyrgärning begås i ett land där det 

inte är straffbart, kan det således inte lagföras i Sverige. Bestämmelsen går därmed inte att 

likställa med universell jurisdiktion, eftersom universalitetsprincipen kräver att gärningen 

ska kunna lagföras i Sverige oavsett var den begåtts och av vem.110 Regleringen har även 

kritiserats av professor Iain Cameron. Enligt Cameron är det sannolikt att tortyr är 

kriminaliserat i de flera av världens länder, emellertid skulle exempelvis utfärdande av 

amnestier kunna medföra att kravet på dubbel straffbarhet inte uppfylls.111 

 Brottsbalken 2 kap. 3 § p. 7 medger universell jurisdiktion, men endast för brott 

som det lindrigaste straffet är fyra års fängelse eller mer. De flesta av den svenska 

regeringens exempel på gärningar som kan åberopas vid tortyr faller inte under detta 

stadgande. 112  Varken olaga hot, misshandel, grov misshandel, olaga tvång, olaga 

frihetsberövande eller våldtäkt omfattas av den universella jurisdiktionen i och med att 

minimistraffen är lägre än fyra år. När misshandeln är att anse som synnerligen grov eller 

när våldtäkten är att anse som grov omfattas emellertid gärningarna av den universella 

jurisdiktionen, se brottsbalken 3 kap. 6 § respektive 6 kap. 1 §.  

 I jämförelse omfattas brotten folkmord, brott mot mänskligheten och 

krigsförbrytelser av universell jurisdiktion enligt brottsbalken 2 kap. 3 § p. 6. Den 

nuvarande regleringen av universell jurisdiktion i förhållande till tortyrgärningar kritiserades 

i förarbetena till Romstadgelagen. I den Internationella straffrättsutredningens betänkande 

från 2002 konstaterades att det fanns brister avseende universell jurisdiktion gällande tortyr 

och det föreslogs att en särskild jurisdiktionsregel skulle reglera detta. Att införa ett särskilt 

tortyrbrott avisades emellertid med hänvisning till eventuella konkurrens- och 

gränsdragningsproblem samt svårigheter att uppfylla de straffrättsliga kraven på 

förutsägbarhet och tydlighet.113  

 Det står således klart att svensk gällande rätt brister i förhållande till kravet på 
                                                
108 För en närmare redogörelse av de svenska jurisdiktionsreglerna hänvisas till Holmqvist, Leijonhufvud, 
Träskman, Wennberg, Brottsbalken: En kommentar: Del 1 (1 – 12 kap), p. 2:1 – 2:36 a.    
109 Jfr. prop. 1985/86:17, s. 13.  
110 SOU 2002:98, s. 170, jfr prop. 2013/14:146, s. 306. 
111 Cameron, Swedish International Criminal Law Rules and ”Gross Human Rights Offences”, s. 136.  
112 Jfr. CAT/C/SWE/5, p. 16. 
113 SOU 2002:98, s. 173 f. och 312 f.  
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universell jurisdiktion för samtliga tortyrgärningar. 

 

4.3.3 Preskription  

I tortyrkonventionen finns inget stadgande som förbjuder att tortyrgärningar preskriberas, 

men kommittén mot tortyr har betonat att tortyrgärningar inte ska preskriberas med tanke 

på dess allvarliga karaktär. Även i internationell rättspraxis har uttryckts att tortyr inte ska 

preskriberas med hänsyn till brottets universella karaktär.114 I svensk rätt är endast i) mord 

eller dråp, ii) folkmord, brott mot mänskligheten eller grov krigsförbrytelse, iii) 

terroristbrott och iv) försök till dessa brott undantagna preskription enligt brottsbalken 35 

kap. 2 §. Att undanta brott från preskription infördes först 2010 i svensk straffrätt. I 

lagförarbetena till preskriptionsundantagen angav regeringen att undantag från preskription 

endast ska göras i undantagsfall. Vid bedömningen huruvida ett undantag är nödvändigt 

eller ej ska en noggrann avvägning göras i förhållande till varje brottstyp. Det konstaterades 

att det inte fanns något krav att undanta brotten i Romstadgan (brott mot mänskligheten, 

krigsförbrytelser och folkmord) från preskription men att, med hänsyn till folkrättens 

utveckling, skulle dessa brott ändå undantas. Preskriptionsundantaget för brott mot 

mänskligheten infördes dock först i samband med att Romstadgelagen trädde ikraft (2014), 

eftersom det inte fanns ett särskilt stadgande för brott mot mänskligheten innan dess.115 

 Det kan således konstateras att trots att undantag från preskription numera finns i 

svensk rätt omfattas inte de brottstadgande som, enligt regeringen, ska täcka 

tortyrgärningar.116 Det kan även antas att ett preskriptionsundantag för tortyr vore svårt att 

införa utan ett särskilt stadgande, i jämförelse med reglering av brott mot mänskligheten. 

Med hänsyn till att det inte finns något krav på att tortyr ska undantas preskription i 

tortyrkonventionen kan det dock diskuteras huruvida det är nödvändigt eller ej. I ljuset av 

kommittén mot tortyrs uttalanden kan det emellertid anses önskvärt att tortyrhandlingar 

inte preskriberas. I praktiken innebär gällande rätt att en person som begått 

tortyrhandlingar inte kan lagföras i Sverige om en viss tid passerat. Med beaktande av 

tortyrhandlingars särskilda allvarlighet framstår detta som bristfälligt. Denna problematik 

har även uppmärksammats av Rikspolisstyrelsen som uttryckt, i samband med betänkandet 

                                                
114 CAT/C/SWE/CO/5, p. 10 och Jugoslavientribunalen, Åklagaren mot Anto Furundzija, p. 156 f. 
115 Prop. 2009/10:50, s. 1, 13 – 15 och 19 f. samt prop. 2013/14:146, s. 218 f.  
116 Exempel på stadganden var grov misshandel, misshandel, våldtäkt, olaga hot, olaga frihetsberövande och 
olaga tvång, se CAT/C/SWE/5, p. 15. 
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”Straff i proportion till brottets allvar”,117 att det skulle kunna vara önskvärt att införa ett 

särskilt tortyrbrott med hänsyn till bland annat preskriptionstiden.118  

 

4.3.4 Annan kritik hänförlig till utformningen av gällande rätt 

Professorerna Hjerner, Bring och Mahmoudi har uttryckt att tortyrdefinitions krav på 

psykiskt lidande eller smärta inte har någon motsvarighet i misshandelsbegreppet och att 

svensk rätt därmed inte uppfyller tortyrkonventions krav.119 Annan kritik som riktats mot 

misshandelsbegreppet är att det inte kan anses likvärdigt med tortyr. Både kommittén mot 

tortyr och Svenska Röda korset (nedan Röda korset) har uttryckt att misshandelsbegreppet 

som sådant inte bör tillämpas vid tortyrgärningar.  

Kommittén mot tortyr har anfört att skillnaden mellan tortyr och misshandel är 

graden av allvarlighet och smärta, samt att det inte ställs något krav på ett särskilt syfte vid 

misshandel. Det innebär, enligt kommittén, att det skulle strida mot konventionen att döma 

någon för endast misshandel när den begångna gärningen har inslag av tortyr.120 Enligt 

Röda korset visar tillämpningen av misshandelsbestämmelser vid tortyrgärningar på 

okunskap om vad tortyr innebär. Organisationen har uttryckt att frånvaron av ett särskilt 

tortyrbrott kan leda till att tortyrgärningar inte utreds utifrån de rekvisit som krävs för att 

det ska vara tortyr. Exempelvis vid synnerligen grov misshandel enligt brottsbalken 3 kap. 6 

§, beaktas lidandets allvarlighet men inte att det krävs ett speciellt syfte eller att 

gärningsmannen har koppling till staten. Röda Korset har även anfört att den nuvarande 

lagstiftningen inte uttrycker det särskilda stigmat som är knutet till tortyr.121 

 Kommittén mot tortyr och Röda korset har båda sammanfattat skälen som talar för 

ett särskilt tortyrbrott. Enligt kommittén innebär ett särskilt tortyrbrott att i) konventionens 

övergripande syfte att förhindra tortyr främjas, ii) tortyrgärningars särskilda allvarlighet 

manifesteras, iii) behovet av lämpliga straff i förhållande till brottets allvarlighet framhävs, 

iv) förbudets avskräckande effekt stärks, v) möjligheterna att lagföra personer för 

tortyrgärningar förbättras och vi) allmänheten möjliggörs övervakning av staten.122 Röda 

korset menar att ett särskilt tortyrbrott skulle i) tydliggöra tortyrbrottets allvarliga art, ii) 

visa att Sverige fördömer tortyr och stödjer det absoluta tortyrförbudet, iii) öka Sveriges 

                                                
117 SOU 2008:85. 
118 Remissammanställning avseende SOU 2008:85, s. 60.  
119 Hjerner, Bring, Mahmoudi, a.a. s. 338.  
120 CAT/C/GC/2, p. 10. 
121 Svenska Röda Korset, En svensk straffrättslig reglering av tortyr, s. 13. 
122 CAT/C/GC/2, p. 11.  
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trovärdighet internationellt, iv) visa att Sverige försvarar fundamentala regler inom 

folkrätten och stödjer dess övervakningsmekanismer såsom kommittén mot tortyr, v) 

underlätta det preventiva arbetet mot tortyr i och med en enhetligare definition, vi) 

förbättra insamlandet av statistik rörande tortyr, vii) öka rättssäkerheten genom att bland 

annat underlätta för personer att anmäla brott och att lika fall behandlas lika, viii) förbättra 

möjligheterna för dokumentation av tortyrskador och ix) ge tortyroffer upprättelse.123 

 

4.4 Slutsats 

En tolkning av kriminaliseringskravet i artikel 4 i tortyrkonventionen visar således att 

bestämmelsen inte medför något krav på ett särskilt tortyrbrott i nationell lagstiftning. Det 

ställs dock krav på att alla tortyrgärningar, inklusive medverkan och försök, ska vara 

kriminaliserade i nationell rätt. Detta är snarlikt förpliktelserna enligt Europakonventionen, 

se kapitel 2 ovan, som medför att Sverige ska kriminalisera tortyr men som inte ställer 

något uttryckligt krav på ett särskilt straffstadgande. Det kan därmed konstateras att det 

inte finns en folkrättslig skyldighet att per se införa ett särskilt tortyrbrott i svensk 

strafflagstiftning, vilket besvarar den första frågeställningen. 

 Det kan dock finnas svårigheter att uppfylla Sveriges internationella förpliktelser 

avseende tortyr utan ett särskilt tortyrbrott. Som ovan redogjort finns oklarheter avseende 

regleringen av medverkan och försök till tortyrgärningar, därtill finns brister avseende 

universell jurisdiktion och preskription. Även en rad andra skäl kan anföras för ett särskilt 

tortyrbrott, vilket exempelvis Röda korsets exempel visar. Nedan undersöks Sveriges 

motivering bakom gällande rätt och därefter görs en jämförelse med de nordiska 

grannländerna. För även om det inte finns en folkrättslig skyldighet att införa ett särskilt 

tortyrbrott i svensk lagstiftning, kan det ändå vara önskvärt utifrån Sveriges internationella 

åtaganden. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
123 Svenska Röda Korset, En svensk straffrättslig reglering av tortyr, s. 4 f.  
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5 Sveriges motivering bakom gällande rätt 

5.1 Sveriges ställningstagande vid anslutningen till tortyrkonventionen 

Vid Sveriges anslutning till tortyrkonventionen 1986 ansågs inga lagändringar vara nöd-

vändiga för att uppfylla konventionens krav.124 I förarbetena angavs att tortyrgärningar, 

såsom definierat i artikel 1, faller in under misshandelsbrottet och närliggande 

straffstadganden i brottsbalkens tredje och fjärde kapitel. Misshandel ansågs även omfatta 

handlingar som leder till en svårare psykisk skada. Enligt förarbeten uppfyllde 

brottsbalkens tredje och fjärde kapitel, tillsammans med medverkansreglerna i tjugotredje 

kapitlet, kriminaliseringskravet i artikel 4. Därutöver angavs att försök till misshandel är 

straffbelagt enligt brottsbalken 3 kap. 10 § [numera 3 kap. 11 §]. Sverige ansågs även 

uppfylla kraven avseende jurisdiktion enligt artikel 5 i konventionen, genom brottsbalkens 

andra kapitel. Särskilt angående artikel 5(2) [universell jurisdiktion] konstaterades att 

bestämmelserna i brottsbalkens andra kapitel ger såpass vida befogenheter att det inte vore 

troligt att ett fall inte skulle täckas av svensk domsrätt.125  

 

5.2 Kommittén mot tortyrs kritik mot Sverige 

Det var först i kommitténs mot tortyrs fjärde rapport 2002 som en konkret 

rekommendation att införa ett särskilt tortyrbrott i svensk lagstiftning gavs.126 I den första 

rapporten 1989 efterfrågade kommittén endast förtydliganden kring den svenska 

strafflagstiftningen i förhållande till tortyrhandlingar.127 I den andra rapporten 1993 berörde 

kommittén frågan om ett införande av ett särskilt tortyrbrott, men gav inga 

rekommendationer angående detta.128 I den tredje rapporten 1997 berördes inte frågan om 

ett särskilt straffstadgande uttryckligen, men det framhölls avsaknaden av inkorporeringen 

av konventionens bestämmelser i svenska lagstiftning försvårade tillämpningen av 

konventionen.129 I den fjärde rapporten rekommenderades, utöver ett särskilt tortyrbrott, 

att även annan grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning skulle ges 

ett specifikt straffstadgande. Rekommendationen att vidga kriminaliseringen till att även 

omfatta annan omänsklig behandling återkom emellertid inte i kommitténs efterföljande 

                                                
124 Prop. 1985/86:17, s. 1. 
125 A.prop. s. 12 f.  
126 CAT/C/CR/28/6, p. 5 – 7.  
127 A/44/46, p. 46 – 48 och 64 – 66. 
128 A/48/44(SUPP), p. 371 och 385. 
129 A/52/44(SUPP), p. 214 – 226. 
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rapport. I kommitténs femte rapport 2008 gavs utförligare rekommendationer gällande 

kriminaliseringen. Kommittén uppmanade Sverige att införa ett särskilt tortyrbrott, trots 

Sveriges påstående att alla tortyrgärningar redan var kriminaliserade i svensk rätt. Det 

rekommenderades att brottsstadgandet skulle bygga på tortyrdefinitionen i artikel 1 i 

tortyrkonventionen. Som motivering angavs att ett särskilt tortyrbrott skulle bidra till 

konventionens förebyggande syfte och synliggöra att tortyr är distinkt från andra brott samt 

särskilt klandervärt. Kommittén menade även att det skulle stärka tortyrförbudets 

avskräckande effekt. Därutöver uttrycktes, som ovan nämnts i kapitel 4, oro över att vissa 

tortyrgärningar kan preskriberas i svensk rätt. 130  Kommitténs kombinerade sjätte och 

sjunde rapport har (i skrivande stund – augusti 2014) inte utkommit, men i kommitténs 

frågor till Sverige 2011 ifrågasattes återigen avsaknaden av ett särskilt tortyrbrott.131  

 

5.3 Sveriges svar på kommittén mot tortyrs kritik 

Den svenska regeringen har genomgående hävdat att tortyrkonventionen inte ställer något 

krav på ett enskilt tortyrbrott och att Sverige uppfyller konventionens krav i sin helhet.132 I 

samband med den femte rapporten gavs en utförligare redogörelse för Sveriges åtaganden. 

Till stöd för regeringens ståndpunkt att Sverige uppfyller konventionens krav angavs bland 

annat att kommittén behandlat frågan i enlighet med Sveriges uppfattning i den andra 

rapporten. Sverige framförde även att samtliga tortyrgärningar och medverkan eller försök 

till dessa är täckta av den svenska strafflagstiftningen. Som argument emot ett enskilt 

tortyrbrott framhölls att det skulle leda till överlappande straffstadganden och att det skulle 

uppstå svårigheter i att avgöra en dylik bestämmelses tillämpningsområde. I och med att 

tortyr var inkluderat i dåvarande [nu ikraftträdda] lagförslagen om brott mot mänskligheten 

och krigsförbrytelser ansågs risken för överlappande straffstadgande än större. Därutöver 

framhölls att tortyrrekvisitet i brottsbalken 4 kap. 4 § (olaga tvång) hade större räckvidd än 

tortyrdefinitionen enligt artikel 1 i konventionen.133  

I Sveriges senaste (2013) svar på kritik från kommittén mot tortyr lyftes särskilt 

fram att Sverige införde universell jurisdiktion för synnerligen grov misshandel 2010 [se 

brottsbalken 3 kap. 6 §]. Sverige framförde även att i samband med lagförslagen angående 

                                                
130 CAT/C/CR/28/6, p. 5 – 7 och CAT/C/SWE/CO/5, p. 9 f.  
131 CAT/C/SWE/Q/6-7, p. 1 f och 
http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/TreatyBodyExternal/Countries.aspx?CountryCode=SWE&Lang=EN 
(hämtad 140814, kl. 08.30).  
132 Se ex. CAT/C/SWE/5, p. 10 – 17 och CAT/C/SWE/6-7, p. 3.  
133 CAT/C/SWE/5, p. 10 – 20.  
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brott mot mänskligheten och krigsförbrytelser översågs möjligheten att undanta dessa från 

preskription [undantaget från preskription återfinns numera i brottsbalken 35 kap. 2 §].134  

Det kan konstateras att gällande preskription och jurisdiktion är Sveriges svar något 

otydliga, genom att svara att det är universell jurisdiktion för synnerligen grov misshandel 

besvaras inte frågan om det är universell jurisdiktion för samtliga tortyrgärningar. Att brott 

mot mänskligheten och krigsförbrytelser undantas preskription besvarar inte heller frågan 

om samtliga tortyrgärningar är undantagna preskription. Det kan noteras att kommitténs 

uttalande att tortyr bör kriminaliseras som ett självständigt brott på grund av dess särskilda 

förkastlighet inte berörs i den svenska regeringens svar.135 Tortyrhandlingars särskilda 

förkastlighet är däremot något som framhävts i Sveriges grannländers diskussion kring ett 

särskilt tortyrbrott, vilket återges i nästa kapitel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
134 CAT/C/SWE/6-7, p. 3 f.  
135 Jfr ex. CAT/C/SWE/CO/5, p. 9. 
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6 Jämförelse med tortyrlagstiftning i Norge, Finland och Danmark 

6.1 Skäl till ändrad lagstiftning 

6.1.1 Norge 

Norge införde, som första nordiska land, ett särskilt tortyrbrott i sin strafflagstiftning 

2004.136 I lagförarbetena konstaterades att troligtvis var alla handlingar, som kan anses som 

tortyr, kriminaliserade i norsk rätt redan innan lagändringen. Det ansågs emellertid 

nödvändigt att införa ett särskilt tortyrbrott mot bakgrund av den kritik Norge fått av 

kommittén mot tortyr.137 Kommittén hade rekommenderat Norge att införa ett särskilt 

tortyrbrott redan i dess andra rapport 1993. Anledningen till rekommendationen var att ett 

enskilt tortyrbrott skulle lösa eventuella svårigheter avseende jurisdiktion. Även i den tredje 

och fjärde rapporten, 1998 respektive 2002, upprepades uppmaningen att införa ett särskilt 

tortyrbrott utformat efter tortyrdefinitionen i artikel 1 i tortyrkonventionen.138 

En annan anledning till den ändrade lagstiftningen var att avsaknaden av ett 

tortyrbrott förmedlade negativa signaler till omvärlden, enligt den norska regeringen. 

Genom ett särskilt tortyrbrott skulle således Norge tydligt ta avstånd från tortyr. Ett enskilt 

straffstadgande uppgavs även underlätta möjligheterna till lagföring och samarbete över 

landsgränserna. Därutöver konstaterades att tortyrgärningars särskilda allvarlighet talade för 

ett tortyrbrott. Detta trots att tortyr, enligt regeringen, inte förekom i någon större 

utsträckning i Norge.139 

 Det kan noteras att i betänkande som föregick den norska propositionen, angående 

införande av ett särskilt tortyrbrott, framfördes att ett särskilt tortyrbrott inte var 

nödvändigt.140 I propositionen frångicks således senare denna bedömning.  

 

6.1.2 Finland 

Finland införde ett särskilt tortyrbrott 2010.141 Kommittén mot tortyr hade uppmanat 

Finland i flera rapporter att införa ett särskilt tortyrbrott, utformat efter tortyrdefinitionen i 

artikel 1 i tortyrkonventionen. Kommittén motiverade rekommendationen med att 

                                                
136 Besl. O. nr. 89 (2003 – 2004), s. 1.  
137 Ot.prp. nr. 59 (2003 – 2004), s. 38 f.  
138 A/48/44(SUPP), p. 87, A/53/44(SUPP), p. 153 – 155, A/44/46, p. 79 och CAT/C/CR/28/3, p. 6.  
139 Ot.prp. nr. 59 (2003 – 2004), s. 38 – 40.  
140 NOU 2002:4, s. 346. 
141 Se 990/2009 Lag om ändring av strafflagen. 
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misshandelsbrottet inte var tillräckligt för att täcka de gärningar som föll under 

tortyrdefinitionen.142    

I de finska lagförarbetena anfördes att ett särskilt tortyrbrott var önskvärt, trots att 

alla handlingar som kunde konstituera tortyr redan var kriminaliserade i finsk rätt under 

andra straffstadganden såsom misshandel, olaga tvång, frihetsberövande, olaga hot och 

missbruk av tjänsteställning. Det konstaterades även att inte förelåg någon folkrättslig 

skyldighet att införa ett särskilt tortyrbrott, men att kommittén mot tortyr hade förespråkat 

det. Som skäl till införandet av en särskild tortyrbrottsbestämmelse angavs att det skulle 

stärka det absoluta tortyrförbudet enligt finsk grundlag och folkrätten, lyfta fram att tortyr 

är en särskilt klandervärd gärning och visa det internationella samfundet att Finland 

fördömer tortyr i alla lägen. Möjligheten att underlätta statistikföring av tortyrgärningar 

genom ett enskilt straffstadgande lyftes även fram. Som bakgrund till införandet av ett 

särskilt tortyrbrott angavs därutöver att tortyr förekom i ett stort antal länder och att ökade 

åtgärder mot terrorism riskerade att urholka skyddet för mänskliga rättigheter. Det uppgavs 

att det fanns signaler från amerikansk praxis som tydde på att tortyr använts som 

förhörsmetod i exempelvis fånglägret Gutantánamo, trots tortyrförbudet. Ett särskilt 

nationellt tortyrbrott skulle visa att Finland tydligt tog avstånd från dylika gärningar, vilket 

därmed skulle bidra till tortyrförbudets absoluta ställning enligt den finska regeringen.143  

 

6.1.3 Danmark 

I likhet med Sverige har Danmark inte infört ett särskilt tortyrbrott, men för att betona 

tortyrgärningars särskilt allvarlighet införde Danmark 2008 straffskärpande lagstiftning i 

förhållande till tortyr. 144  Den danska lösningen innebär att om en person döms för 

exempelvis misshandel, kan det faktum att gärningen kan klassas som tortyr beaktas som 

försvårande omständigheter.145  

Kommittén mot tortyr utgav sin första rapport angående Danmark 1989. Med 

hänsyn till att tortyr var ett internationellt brott efterfrågade kommittén ett förtydligande 

huruvida Danmark övervägde att införa ett särskilt tortyrbrott, Danmark svarade endast att 

det skulle övervägas. 146  I de efterföljande rapporterna 1996, 1997 och 2002 

rekommenderades Danmark att införa ett särskilt tortyrbrott utifrån tortyrdefinitionen i 

                                                
142 A/51/44(SUPP), p. 128 och 132, A/55/44(SUPP), p. 54 f. och CAT/C/CR/34/FIN, p. 4 f.  
143 RP 76/2009 rd, s. 1 – 3 och 21 f.  
144 Se LOV nr 494 af 17/06/2008. 
145 2007/2 LSF 98, s. 2.  
146 A/44/46, p. 109 och 121. 
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artikel 1 i tortyrkonventionen, för att garantera att samtliga rekvisit skulle täckas.147 I den 

femte rapporten, 2007, välkomnades att Danmark såg över sin strafflagstiftning avseende 

en reglering av tortyr och Danmark uppmanades återigen att införa ett tortyrbrott i enlighet 

artikel 1 och 4 i tortyrkonventionen. Kommittén uttryckte även oro över att avsaknaden av 

ett särskilt tortyrbrott kunde leda till att tortyrgärningar preskriberades.148 

 Inför lagändringen konstaterade den danska regeringen att alla tortyrgärningar 

redan var kriminaliserade i dansk rätt under existerande straffstadganden och att det inte 

förelåg någon folkrättslig förpliktelse att införa ett särskilt tortyrbrott enligt 

tortyrkonventionen, utan endast ett krav att kriminalisera samtliga tortyrgärningar.149 Vid 

utarbetandet av lagförslaget tog den danska regeringen ställning till om ett särskilt 

tortyrbrott trots detta skulle införas. Som argument för ett särskilt tortyrbrott anfördes att 

tortyr är ett särskilt förkastligt brott och ett enskilt tortyrbrott skulle påvisa denna 

förkastlighet. Därtill anfördes att ett särskilt tortyrbrott skulle synliggöra att Danmark tog 

avstånd från tortyr och att det skulle underlätta insamling av statistik. Som argument mot 

ett särskilt tortyrbrott anfördes att definitionen av tortyr i en särskild straffbestämmelse 

måste spegla Danmarks samtliga folkrättsliga förpliktelser på området och att en enhetlig 

definition var svårfunnen, även om tortyrkonventionen angavs som det centrala 

folkrättsliga instrumentet. Definitionsproblematiken synliggjordes genom att exempelvis 

tortyrdefinitionen i Romstadgan respektive tortyrkonventionen till viss del skiljer sig åt. 

Tortyrdefinitionen i artikel 1 i tortyrkonventionen kritiserades även utifrån att den 

innehåller ett antal rekvisit som är öppna för tolkning, vilket inte ansågs vara i linje med 

legalitetsprincipen. Ytterligare argument emot ett enskilt tortyrbrott var att tortyr kan 

förekomma vid allt från hot till mord och att ett enskilt brott inte skulle spegla denna 

gradskillnad av beteende. Därtill framfördes att ett enskilt tortyrbrott skulle kräva en 

omfattande straffskala, som vore oproportionerlig i förhållande till mindre allvarliga 

tortyrgärningar. Det skulle således vara svårt att utforma ett tortyrbrott som speglade 

allvarligheten i den enskilda handlingen, enligt den danska regeringen. Ytterligare argument 

emot ett särskilt tortyrbrott var att samtliga tortyrgärningar redan var kriminaliserade i 

dansk rätt och att dubbelkriminalisering skulle undvikas. Mot bakgrund av ovan redogjorda 

avvägning av för- och nackdelar med ett särskilt tortyrbrott, beslutades att endast 

straffskärpande bestämmelser skulle införas. På så sätt skulle fördelarna med ett enskilt 

tortyrbrott tas tillvara utan att belastas av nackdelarna. Den danska regeringen menade att 

                                                
147 A/51/44(SUPP), p. 40, A/52/44(SUPP), p. 180 – 185 samt CAT/C/CR/28/1, p. 6 f.  
148 CAT/C/DNK/CO/5, p. 10 f. 
149 2007/2 LSF 98, s. 2 – 4.  
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dubbelkriminalisering undgås eftersom tortyrhandlingar lagförs under redan existerande 

straffstadgande. Att tortyrelementet beaktas först vid straffvärdebedömningen ansågs 

uppfylla legalitetsprincipens krav på att det straffbara området tydligt ska definieras i 

aktuellt lagrum, såsom exempelvis som misshandel. Att beakta tortyr som försvårande 

omständigheter ansågs även uppfylla konventionens krav på lämpliga straff.150  

 

6.1.4 Jämförelse och reflektioner  

I likhet med den svenska regeringen ansåg den finska, danska och norska regeringen att 

respektive stat uppfyllde tortyrkonventionens krav på kriminalisering utan ett särskilt 

tortyrbrott. Det vill säga att alla tortyrgärningar var straffbara i nationell rätt redan innan 

lagändringarna och att det inte förelåg någon folkrättslig förpliktelse att införa ett enskilt 

tortyrbrott. Till skillnad mot Sverige har emellertid övriga nordiska länderna infört 

bestämmelser avseende tortyr i respektive strafflagstiftning. Norge och Finland har infört 

ett särskilt tortyrbrott och Danmark har infört straffskärpande lagstiftning. Samtliga 

nordisk länder hade innan lagändringarna, i likhet med Sverige, fått kritik från kommittén 

mot tortyr på grund av frånvaron av ett särskilt brottsstadagande.  

Det finns gemensamma nämnare, förutom kritiken från kommittén, bakom den 

ändrade lagstiftningen i Finland, Norge och Danmark. Samtliga lyfte fram betydelsen av att 

synliggöra tortyr som en särskilt klandervärd gärning och vikten av att stärka förbudet mot 

tortyr. Finland och Norge framhävde särskilt att frånvaron av ett särskilt tortyrbrott gav 

negativa signaler till omvärlden och att ett enskilt brott skulle innebära ett tydligt 

avståndstagande från tortyr. Även Danmark menade att ett särskilt tortyrbrott skulle visa 

avståndstagande, men valde straffskärpande lagstiftning istället för ett särskilt brott. Ett 

annat skäl som anfördes, av Danmark och Finland, var att ett särskilt tortyrbrott skulle 

underlätta statistikföring. Även underlättande av internationellt samarbete och att stärka 

tortyrförbudet i förhållande till nya trender inom antiterrorismområdet angavs som skäl av 

Norge respektive Finland. Således angavs snarlika skäl till ändrad lagstiftning i de tre 

nordiska länderna. Att lagändringarna gjordes trots att gällande lagstiftning ansågs uppfylla 

tortyrkonventions krav är av intresse eftersom den svenska regeringens främsta argument 

mot ändrad lagstiftning är att Sverige redan uppfyller konventionens krav.151 Att Danmark 

valt en annan lagstiftningsmetod visar att det finns alternativa vägar för att stärka 

                                                
150 2007/2 LSF 98, s. 7 – 10.  
151 Jfr ex. CAT/C/SWE/6-7, p. 3. 
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tortyrförbudet i den nationella lagstiftningen, om det anses önskvärt.  

 

6.2 Utformning av tortyrstadgande 

6.2.1 Norge   

Tortyrbrottet i norsk strafflagstiftning återfinns i ”straffeloven” 117 a § och lyder:152  

 

Den som begår tortur, straffes med fengsel i inntil 15 år. Ved grov og alvorlig tortur med døden til 

følge, kan fengsel inntil 21 år anvendes. Medvirkning straffes på samme måte.  

Med tortur menes at en offentlig tjenestemann påfører en annen person skade eller alvorlig fysisk 

eller psykisk smerte, 

a) med forsett153 om å oppnå opplysninger eller en tilståelse154, 

b) med forsett om å avstraffe, true155, eller tvinge noen, eller 

c) på grunn av personens trosbekjennelse, rase, hudfarge, kjønn, homofil legning, leveform 

eller orientering eller nasjonale eller etniske opprinnelse. 

Med offentlig tjenestemann menes i denne bestemmelsen enhver som 

a) utøver offentlig myndighet på vegne av stat eller kommune, eller 

b) utfører tjeneste eller arbeid som stat eller kommune i medhold av lov eller forskrift skal 

oppnevne156 noen for å utføre eller helt eller delvis skal betale for. 

Det regnes også som tortur at handlinger som nevnt i annet ledd, begås av en person som handler 

etter oppfordring157 eller med uttrykkelig eller underforstått samtykke fra en offentlig tjenestemann. 

 

I lagförarbetena konstaterades att ordalydelsen i tortyrkonventionen artikel 1 och 

ordalydelsen i det norska straffstadgandet inte behöver vara identiska samt att det norska 

straffstadgandet kan gå längre än tortyrkonventionens bestämmelse med hänvisning till 

tortyrkonventionen artikel 1 (2). Det norska stadgande omfattar därmed, förutom allvarlig 

och fysisk smärta, även ”skada”, vilket inte återfinns i tortyrkonventionens definition av 

tortyr. I förarbetena motiverades tillägget med att en skada kan medföra livslånga eller 

                                                
152 Det kan noteras att Norge kommer ersätta den nuvarande ”straffeloven” (LOV-1902-05-22-10) och att 
tortyr då kommer regleras i den nya ”straffeloven” (LOV-2005-05-20-28) 174 – 175 §§. Genom 
lagändringarna delas tortyr och grov tortyr upp i två stadganden, samt diskrimineringsgrunder förändras 
något även om det fortsatt är en sluten lista med grunder. Se http://lovdata.no/dokument/NL/lov/2005-05-
20-28?q=straffelov och http://lovdata.no/dokument/NL/lov/1902-05-22-10?q=straffelov (hämtade 
140805, kl. 10.26) 
153 Forsett = avsikt.  
154 Tilståelse = erkännande.  
155 True = hota.  
156 Oppnevne = utnämna.  
157 Oppfordring = uppmaning.  
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långvariga men, trots att gärningen vid skadetillfället inte nödvändigtvis innebar allvarlig 

eller fysisk smärta. Som exempel angavs att en torterare använder laser för att förblinda sitt 

offer. Vidare framfördes i förarbetena att tillfogandet av skada kan, i lika mån som 

tillfogande av smärta, användas som påtryckningsmedel.158   

I den norska straffbestämmelsen anges vilka diskrimineringsgrunder som kan 

åberopas för att tortyr ska vara för handen. Bakgrunden till detta var att lydelsen i 

tortyrkonventionen artikel 1 ”for any reason based on discrimination of any kind” ansågs 

för vag. Diskrimineringsgrunder bestämdes istället utifrån gällande norsk diskriminerings-

lagstiftning, i syfte att uppnå en enhetlig lagstiftning. I bestämmelsen tydliggörs även vem 

som är att anse som offentlig tjänsteman. Med hänvisning till att meningen om lagenliga 

sanktioner kunde leda till missförstånd, och därtill vara onödig, inkluderades inte 

undantaget för lagenliga sanktioner i straffstadgandet. Däremot infördes en 

medverkansklausul i bestämmelsen, med hänvisning till att någon allmän 

medverkansbestämmelse inte fanns i norsk strafflagstiftning.159  

 I kommittén mot tortyrs femte rapport 2008 välkomnades det nya straffstadgandet. 

Kommittén kritiserade dock Norge för att stadgandet var begränsat till vissa former av 

diskriminering och uppmanade Norge att ändra detta. Norge responderade att en öppen 

lista med diskrimineringsgrunder inte skulle uppfylla kravet på ett tydligt definierat 

straffstadgande. I den gemensamma sjätte och sjunde rapporten 2012 återupprepade 

kommittén uppmaningen att inkludera all slags diskriminering i straffstadgandet trots 

Norges invändning.160 

 

6.2.2 Finland  

Den finska ”strafflagen” 11 kapitlet 9 a § stadgar: 

 

En tjänsteman som tillfogar en annan person svårt fysiskt eller psykiskt lidande 

1) för att få information eller en bekännelse av den personen eller en tredje person, 

2) för att straffa den personen för en gärning som han eller hon eller en tredje person har 

begått eller misstänks ha begått, 

3) för att hota eller tvinga denna person eller en tredje person, eller 

4) på grund av dennes ras, nationella eller etniska ursprung, hudfärg, språk, kön, ålder, 

                                                
158 Ot.prp. nr 59 (2003 – 2004), s. 44.  
159 A.prop. s. 40 – 45. 
160 CAT/C/NOR/CO/5, p. 3 – 5, CAT/C/NOR/6-7, p. 3 – 12 och CAT/C/NOR/CO/6-7, p. 7.  
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familjeförhållanden, sexuella läggning, genetiska arv, funktionsnedsättning, hälsotillstånd, 

religion, samhälleliga åsikter, politiska eller fackliga verksamhet eller någon annan därmed 

jämförbar omständighet, 

ska för tortyr dömas till fängelse i minst två och högst tolv år och dessutom till avsättning. 

För tortyr döms också en tjänsteman som uttryckligen eller tyst lämnar medgivande till att hans 

eller hennes underlydande eller en person som annars står under tjänstemannens faktiska 

myndighet och kontroll begår en gärning som avses i 1 mom. 

Försök är straffbart. 

Bestämmelserna om tjänstemän i denna paragraf tillämpas också på personer som sköter ett 

offentligt förtroendeuppdrag eller utövar offentlig makt och, med undantag av 

avsättningspåföljden, på offentligt anställda arbetstagare och utländska tjänstemän. 

 

Straffstadgandet bygger på tortyrkonventionens definition av tortyr och för att tortyr ska 

vara för handen krävs att offret tillfogas ”svårt fysiskt eller psykiskt lidande”. Rekvisitet 

”svårt” syftar till lidandets allvarlighet och styrka. För att avgöra svårighetsgraden görs en 

helhetsbedömning, exempelvis beaktas lidandets varaktighet, fysiska och psykiska följder, 

offerts kön, ålder och hälsa. Som exempel på fysiskt lidande angavs i lagförarbetena 

strypning, våldtäkt, upphängning och bruk av kemikalier på särskilt ömtåliga kroppsdelar. 

Exempel på psykiskt lidande uppgavs vara grova hot, såsom hot att tortera offret eller dess 

närstående, att förhindra offret från att sova eller att förblinda en person genom 

laserstrålning. För att avgöra vad som är svårt lidande ska hänsyn tas till redan existerande 

finsk strafflagstiftning avseende lidande, Europadomstolens praxis och de internationella 

brottmålsdomstolarnas praxis. Det betonades i lagförarbetena att viktiga kriterier för att 

tortyr ska vara för handen är att lidandet uppsåtligen tillfogas offret och att tillfogandet av 

lidande är knutet till något av syftena i punkt ett till fyra i bestämmelsen.161 Det kan noteras 

att punkt ett till tre är identiska med tortyrkonventionens artikel 1. Punkt fyra räknar, likt 

den norska bestämmelsen, upp vilka diskrimineringsgrunder som kan åberopas. Till 

skillnad mot den norska bestämmelsen är den finska öppen och det finns därmed möjlighet 

att åberopa andra grunder än de som nämns i bestämmelsen.162 I lagförarbetena angavs att 

punkt fyra är öppen för att den ska motsvara tortyrkonventionens formulering ”for any 

reason based on discrimination of any kind”.163 

 I enlighet med artikel 1 och 4 i tortyrkonventionen är det endast tjänstemän eller 

                                                
161 RP 76/2009 rd, s. 28 f. 
162 Det kan jämföras med den svenska diskrimineringslagen 1 kap. 1 § och Europakonventionen art. 14 där 
samma skillnad återfinns, det vill säga diskrimineringslagen är sluten och Europakonventionen är öppen. 
163 RP 76/2009 rd, s. 30.  
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någon som handlar som företrädare för det allmänna som kan ställas till svars för tortyr. 

Anstiftan, medgivande, medverkan och försök är även kriminaliserat. Till skillnad mot den 

norska bestämmelsen tillämpas i finsk rätt allmänna medverkansbestämmelser. Den finska 

regeringen fastslog att tortyr aldrig kan vara lagenligt och därav är undantaget i artikel 1 i 

tortyrkonventionen om lagenliga sanktioner exkluderat i den finska bestämmelsen.164 

 Införandet av ett särskilt tortyrbrott välkomnades av kommittén mot tortyr i dess 

kombinerade femte och sjätte rapport. Oro uttrycktes emellertid över att tortyrhandlingar 

kunde preskriberas enligt det finska straffstadgandet. 165  Förtydliganden angående 

preskriptionen efterfrågades inför den sjunde rapporten. Finland svar förväntas i mars 

2015.166  

 

6.2.3 Danmark 

Som konstaterat ovan har Danmark inte infört ett särskilt tortyrbrott utan istället är tortyr 

att anse som försvårande omständigheter vid straffvärdebedömningen. Bestämmelserna 

om försvårande omständigheter återfinns i ”straffeloven” 93 b § och 157 a – b §§ samt i 

”militær straffelov” 10 a § och 27 a §. Bestämmelsernas ordalydelse är densamma i lagarna, 

förutom att någon motsvarighet till 157 b § i ”straffeloven” inte finns i ”militær straffelov”. 

 

93 b.  

Når en lovovertrædelse er omfattet af denne lovs § 157 a, indtræder forældelse167 ikke. 

 

157 a.  

Ved fastsættelse af straf for en overtrædelse af denne lov skal det indgå som en skærpende 

omstændighed, at overtrædelsen er begået ved tortur. 

Overtrædelsen anses for begået ved tortur, hvis den er begået i udøvelsen af dansk, udenlandsk eller 

international offentlig tjeneste eller hverv ved at tilføje en anden person skade på legeme168 eller 

helbred169 eller stærk fysisk eller psykisk smerte eller lidelse 

1) for at skaffe oplysninger eller en tilståelse fra nogen, 

2) for at afstraffe, skræmme eller tvinge nogen til at gøre, tåle eller undlade noget eller 

                                                
164 RP 76/2009 rd, s. 27 – 34.  
165 CAT/C/FIN/CO/5-6, p. 5 – 7. 
166 CAT/C/FIN/QPR/7, p. 1 f. och 
http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/TreatyBodyExternal/Countries.aspx?CountryCode=FIN&Lang=EN 
(hämtat 140705 kl. 14.17).   
167 Forældelse = preskription.  
168 Legeme = kropp.  
169 Helbred = hälsa. 
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3) på grund af den pågældendes politiske overbevisning, køn, race, hudfarve, nationale eller 

etniske oprindelse, tro eller seksuelle orientering. 

 

157 b.  

Bestemmelserne i §§ 145-157 gælder tilsvarende i udøvelse af udenlandsk eller international 

offentlig tjeneste eller hverv, hvis handlingen er omfattet af § 157 a. 

 

Den danska bestämmelsen bygger på tortyrkonventionens definition av tortyr, men 

omfattar även skada på kropp eller hälsa. Exempel på skada på kropp eller hälsa som 

konstituerar tortyr kan vara amputation under bedövning enligt lagförarbetena. I punkt ett 

till tre anges vilka syften som kan konstituera tortyr. I den danska bestämmelsen, likt den 

norska, anges vilka diskrimineringsgrunder som kan åberopas. Bakgrunden till den slutna 

listan av diskrimineringsgrunder var att den i stort skulle motsvara redan gällande dansk rätt 

och vara så tydlig som möjligt.  I lagförarbetena angavs att gärningsmannakretsen är 

begränsad till offentligt anställda, men att en privatperson kan dömas för medverkan till 

tortyr om det sker i samarbete med en offentligt anställd. Medverkan, anstiftan och försök 

täcks av den danska straffrättens allmänna bestämmelser enligt lagförarbetena. För att 

förtydliga att offentligt anställda även omfattar utländska tjänstemän anges det i 

”straffeloven” 157 b §. Detta förtydligande tillkom för att försäkra att tortyrkonventionens 

jurisdiktionskrav enligt artikel 5 – 7 uppfylls.170  

 Enligt straffeloven 93 b § kan tortyr inte preskriberas. I det ursprungliga 

lagförslaget ansågs en bestämmelse som undantar preskription inte nödvändig, men vid 

beredningen av lagförslaget i Danmarks motsvarighet till riksdag (folketinget) lades 

bestämmelsen om att tortyr ska undantas preskription till. 171 

 Inför den kombinerade sjätte till sjunde rapporten efterfrågade kommittén mot 

tortyr förtydliganden kring varför Danmark valt att endast referera till tortyr som 

försvårande omständigheter i strafflagstiftningen, istället för att införa ett särskilt 

tortyrbrott.172 Danmarks svar förväntas i juli 2015.173 

 

                                                
170 2007/2 LSF 98, s. 10 – 12 och Betænkning nr. 1494/2008, s. 73 – 77. 
171 Jfr 2007/2 LSF 98, s. 14 med L 98 bilag 7 och L 98 spørgsmål 5 - REU L 98.  
172 CAT/C/DNK/Q/6-7, p. 2. 
173http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/TreatyBodyExternal/Countries.aspx?CountryCode=DNK&Lang=E
N (hämtat 140705 kl. 13.28).  
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6.2.4 Reflektioner rörande respektive straffstadgande   

Gemensamt för det norska, finska och danska stadgandet är att definitionen av tortyr 

bygger på artikel 1 i tortyrkonventionen, men med viss modifikation i respektive 

bestämmelse. Det är således inte en inkorporering av tortyrdefinitionen utan snarare en 

transformering av densamma till nationell rätt, hänförligt till legalitetsprincipens krav på 

tydliga straffbud.174  

Norge och Finland har, som ovan konstaterat, valt en annan lagstiftningsteknik än 

Danmark genom att båda har infört ett särskilt straffstadgande. Danmark har således valt 

att istället beakta tortyr först vid straffvärdebedömningen. I samtliga stadganden exkluderas 

undantaget för lagenliga sanktioner som följer av artikel 1 i tortyrkonventionen. De 

nordiska staterna är således eniga om att när en gärning uppnår en sådan svårighetsgrad att 

det konstituerar tortyr kan gärningen aldrig vara lagenlig. Vilket kan jämföras med 

uttalanden om att undantaget för lagenliga sanktioner är obsolet.175  

 Både den norska och danska bestämmelsen hänvisar till en sluten lista av 

diskrimineringsgrunder, med motiveringen att det är tydligare samt överensstämmer med 

den nationella rätten. Finland har däremot en öppen lista av diskrimineringsgrunder med 

hänvisning till att det överensstämmer bättre med formuleringen i konventionens 

tortyrdefinition. I och med att tortyrdefinitionen stadgar ”for any reason based on 

discrimination of any kind” är Finlands lösning mer i linje med konventionen, men 

lösningen kan ifrågasättas ur rättssäkerhetssynpunkt vilket diskuteras mer nedan. 

 En annan likhet mellan det danska och norska stadgandet är att dessa, till skillnad 

mot den finska bestämmelsen, vidgar tortyrbegreppet något i förhållande till vilket lidande 

som krävs. I det finska stadgandet stadgas ”svårt fysiskt eller psykiskt lidande”, vilket i stort 

överensstämmer med tortyrkonventionen artikel 1 som stadgar ”severe pain or suffering, 

whether physical or mental”. I både den norska och danska bestämmelsen läggs ”skada” 

till, ”skade eller alvorlig fysisk eller psykisk smerte” respektive ”skade på legeme eller 

helbred eller stærk fysisk eller psykisk smerte eller lidelse”. Motiveringen bakom tilläggen är 

snarlika och bygger på att en gärning kan tillfoga offret allvarliga och livslånga men, även 

om gärningen ifråga inte orsakar allvarlig smärta vid gärningstillfället. Det kan ifrågasättas 

om denna argumentation är rimlig eftersom en dylik gärning, som exempel anges att bli 

amputerad med bedövning eller att bli förblindad av laserstrålning, troligtvis orsakar 

                                                
174 För en terminologiredogörelse avseende inkorporering och transformering se Bring, Mahmoudi, Wrange, 
Sverige och folkrätten, s. 48 – 50. En närmare redogörelse av legalitetsprincipen ges nedan i kapitel 7. 
175 Se Nowak, McArthur, Oxford Commentaries on International Law; The United Nations Convention Against Torture, 
A Commentary, s. 79 – 84. 
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allvarlig psykisk smärta. Det som emellertid är fördelen med att inkludera även skada är att 

det tydliggörs och försäkras att dylika gärningar kan konstituera tortyr.  

Både Finland och Norge, till skillnad mot Danmark, har valt att definiera vem som 

är att anse som offentlig tjänsteman. Definitionerna är snarlika även om den finska 

framstår som något mer omfattande utifrån ordalydelsen. Det danska stadgandet har 

emellertid vissa förtydliganden kring vem som är att anse som offentlig tjänsteman genom 

att det förtydligas att även utländska tjänstemän omfattas. Utmärkande för den danska 

bestämmelsen är att både frågan om jurisdiktion och preskription regleras i samband med 

tortyrbestämmelsen. Det kan noteras att Finland endast undantar brott för vilket det 

strängaste straffet är livstid från preskription enligt ”strafflagen” 8 kap. 1 § och för tortyr är 

det strängaste straffet 12 år enligt ”strafflagen” 11 kap. 9 a §. I Norge avser undantagen för 

preskription endast brott mot mänskligheten, krigsförbrytelser, folkmord och 

terrorhandlingar, se ”straffeloven” 91 §.176 Det vill säga i varken Norge eller Finland 

undantas tortyr från preskription. 

Kommittén mot tortyr har kritiserat Norge, Danmark och Finland även efter 

lagändringarna. Danmark för att tortyr endast regleras som försvårande omständigheter, 

Norge för att straffstadgandet har en sluten diskrimineringsgrundslista och Finland för 

eventuella svårigheter avseende preskription. Det går således att dra slutsatsen utifrån 

kommitténs kritik att den anser att varje stat ska införa ett särskilt tortyrbrott definierat 

utifrån tortyrdefinitionen i konventionen. Enligt kommittén ska detta tortyrbrott inte ha 

någon begränsning i vare sig diskrimineringsgrunder, jurisdiktion eller preskription.  

 Om tortyr ska kriminaliseras även i svensk nationell rätt som ett särskilt brott 

uppställs emellertid ett antal krav, vilket återges i nästa kapitel.  

 

 

 

 

                                                
176 Notera att detta är enligt den nya ”straffeloven”, som trätt ikraft endast avseende brott mot mänskligheten, 
krigsförbrytelse och folkmord se ”straffeloven” 411 §, återfinns på 
http://lovdata.no/dokument/NL/lov/2005-05-20-28/*#KAPITTEL_3 (hämtat 140805, kl. 11.03).  
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7 Krav för kriminalisering och jämförelse med gällande rätt 

7.1 Kriterier för kriminalisering  

Vid bedömningen om det finns skäl att införa ett särskilt tortyrbrott är det viktigt att ha i 

åtanke att det är enklare att nykriminalisera än att ta bort ett redan existerande 

straffstadganden.177 Enligt ultima ratio-principen ska kriminalisering vara den sista utvägen 

för att lösa ett problem. Därutöver ska kriminalisering avse de mest klandervärda 

handlingarna.178 Skälen för att införa ett nytt straffstadgande bör således vara tydliga. Även 

om regeringens påstående att samtliga tortyrgärningar redan är kriminaliserade skulle vara 

korrekt, skulle principerna om kriminalisering behöva beaktas med hänsyn till att det skulle 

innebära en nykriminalisering på så sätt att det blir ett straffstadgande utöver de redan 

existerande brottsstadganden som kan tillämpas vid tortyrhandlingar.  

 Det bakomliggande syftet till kriminalisering är, enligt straffrättsprofessorerna 

Jareborg, Ulväng och Asp, att förebygga icke-önskvärda handlingar. Det vill säga genom att 

kriminalisera ett beteende ska det förhindras eller åtminstone tydliggöras att det inte är ett 

önskvärt beteende. Enligt Jareborg, Ulväng och Asp, kan det bakomliggande preventiva 

syftet delas in i tre delar, i) avskräckande, ii) vanebildande och iii) symboliskt 

avståndstagande. Vid frågan om kriminalisering beaktas även effektivitetssynpunkter, både 

utifrån frågan om det är nödvändigt att införa ett straffstadgande och hur det ska utformas. 

Som huvudregel krävs även att den kriminaliserade gärningen ska innefatta någon slags 

skada. För att kriminalisera en gärning måste det finnas ett skyddsvärt intresse. Exempel på 

skyddsvärda intressen återfinns i regeringsformens rättighetskatalog, där förbudet mot 

tortyr återfinns i regeringsformen 2 kap. 5 §. Därutöver beaktas hur nära gärningen som 

ska kriminaliseras står det skyddsvärda intresset. Om gärningen direkt kränker det 

skyddsvärda intresset anses det finnas störst behov för kriminalisering.179 Vid tortyr kan det 

skyddsvärda intresset vara offrets kroppsliga integritet, vilket direkt kränks genom en 

tortyrgärning.  

 En central princip vid bedömningen om och hur en gärning ska kriminaliseras är 

legalitetsprincipen, vilken återfinns i regeringsformen 2 kap. 10 §, Europakonventionen 

artikel 7 och brottsbalken 1 kap. 1 §. Principen sammanfattas i uttrycket nulla poena sine 

lege, nulla poena sine crimine, nullum crimen sine poena legali (inget straff utan lag, inget 

straff utan brott, inget brott utan kriminalisering genom lag). Enligt Jareborg, Asp och 
                                                
177 Asp, Ulväng, Jareborg, Kriminalrättens grunder, s. 21. 
178 A.a. s. 33 och 41.  
179 A.a. s. 31 – 43.  
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Ulväng kan legalitetsprincipen delas in i fyra aspekter, i) krav på att gärningen ska vara 

straffbelagd, ii) förbud mot retroaktiv tillämpning av bestämmelsen, iii) förbud mot 

analogisk tolkning av straffstadgandet som går längre än vad ordalydelsens medger och iv) 

krav på att stadgandet är relativt klart och tydligt samt förståeligt. Syftet med 

legalitetsprincipen är således att tillse att personer får vetskap om vad de kan straffas för 

och hur, det vill säga legalitetsprincipen tillförsäkrar förutsägbarhet och viss precision.180 

Det kan även uttryckas som att legalitetsprincipen fungerar som en garant för 

rättssäkerheten.181 

 För att döma någon enligt ett straffstadgande krävs att gärningsmannen hade 

möjlighet att rätta sig efter lagen. Uppsåt eller oaktsamhet, sinnestillstånd och eventuella 

ursäkter ska beaktas. Dessa krav härrör från skuldprincipen och konformitetsprincipen.182 

Angående brottets straffskala ska den motsvara gärningens förkastlighet.183 

 Även straffrättsprofessorn Lernestedt har behandlat frågan om vilka kriterier som 

ska beaktas vid kriminalisering. Dessa kriterier liknar Jareborgs, Asps och Ulvängs 

resonemang. Lernestedt menar att följande fyra punkter ska beaktas i) bestämmelsen ska 

avse något skyddsvärt, ii) gärningen ska medföra någon slags skada, iii) gärningen ska 

påverka det skyddsvärda intresset och iv) straffstadgandet ska antas vara i viss mån 

effektivt. Som exempel på vad som kan tolkas som effektivt anges att stadgandet tydligt 

förmedlar ett fördömande. Lernestedt menar således att effektivitetskravet inte är särdeles 

högt.184 

 I regeringens proposition från 1994 angående ett effektivare brottsmålsförande 

behandlas frågor om avkriminalisering och det betonas att kriminalisering bör användas 

återhållsamt. Det framhålls även begreppet brott kopplas samman med vad som kan anses 

klandervärt och att ett brottstadgande signalerar att ett beteende är ”social oacceptabelt”.185 

En senare utredning angående kriterier för kriminalisering är den så kallade 

Straffrättsanvändingsutredningen från 2013. 186  Utredningen sammanfattar rättsläget på 

området och beaktar både tidigare utredningar samt doktrin, därav är kriterierna som anges 

                                                
180 Asp, Ulväng, Jareborg, a.a. s. 45 f.  
181 SOU 2013:38, s. 429.   
182 Asp, Ulväng, Jareborg, a.a. s. 48 f.  
183 A.a. s. 53.  
184 Lernestedt, Kriminalisering: problem och principer, s. 316 och 349 – 352. 
185 Prop. 1994/95:23, s. 1 och 52 – 54.  
186 Se http://www.regeringen.se/sb/d/17569/a/219166 (hämtat 140722, kl. 15.05).   
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i utredningen snarlika de ovan angivna.187 Utredningen menar att följande fem kriterier ska 

beaktas vid bedömningen om en gärning ska kriminaliseras eller ej. 

 

i) ”Det tänkta straffbudet måste avse ett identifierat och konkretiserat intresse 

som är skyddsvärt (godtagbart skyddsintresse). 

ii) Det beteende som avses bli kriminaliserat måste kunna orsaka skada eller 

fara för skada på skyddsintresset. 

iii) Endast den som visat skuld – varit klandervärd – bör träffas av straffansvar, 

vilket innebär att kriminaliseringen inte får äventyra tillämpningen av 

skuldprincipen. 

iv) Det får inte finnas något tillräckligt värdefullt motstående intresse. 

v) Det får inte finnas någon alternativ metod som är tillräckligt effektiv för att 

komma tillrätta med det oönskade beteendet.”188  

 

I punkt fem ingår bedömningen om gärningen redan är kriminaliserad. I nästa avsnittet 

redogörs specifikt för detta. Med punkt fyra åsyftas att vissa handlingar inte bör 

kriminaliseras endast på grund av att de kan medföra fara, eftersom faran för skada vägs 

upp av ett annat intresse. Som exempel anges bilkörning och bergsklättring.189  

 För tortyr uppfylls kriterierna för kriminalisering i punkt ett till fyra, vilket får anses 

stå i samklang med regeringens ställningstagande att samtliga tortyrgärningar redan är 

kriminaliserade. Det vill säga intresset att kriminalisera sådana handlingar som kan anses 

som tortyr finns sedan tidigare. Punkt ett uppfylls, som ovan redogjort, genom att 

skyddsintresset återfinns i regeringsformens rättighetskatalog såsom kroppslig integritet. 

Genom tortyr skadas den kroppsliga integriteten, därav är även punkt två uppfylld. Punkt 

tre uppfylls genom att endast den som medvetet tillfogar någon allvarlig smärta eller 

lidande kan dömas för tortyr och punkt fyra uppfylls genom av att faran för skada vid 

tortyr inte kan vägas upp av ett annat intresse eftersom förbudet mot tortyr är absolut. Det 

är punkt fem som är den springande punkten gällande ett särskilt tortyrbrott, det vill säga 

finns redan en alternativ metod som är tillräckligt effektiv?  

 

                                                
187 Se SOU 2013:38, kap. 6 f. Utöver ovan nämnda utredningar och doktrin beaktas även Åklagarutredningen 
från 1992 (SOU 1992:61) i betänkandet. 
188 SOU 2013:38, s. 498.  
189 A.bet. s. 491 – 498. 
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7.2 Särskilt angående dubbelkriminalisering  

Som inledningsvis konstaterat menar regeringen att samtliga tortyrgärningar redan är 

kriminaliserade under existerande straffstadganden. Som huvudregel ska inte en gärning 

kriminaliseras under flera straffstadgande, det vill säga dubbelkriminalisering ska undvikas. 

Undantag kan emellertid göras om det föreligger särskilda skäl. Syftet bakom att 

huvudregeln, mot dubbelkriminalisering, är att fler straffbud försvårar möjligheten att 

överblicka det straffrättsliga området. Därutöver kan det skapa oklarheter gällande vilket 

straffbud domstolen ska tillämpa i det enskilda fallet.190 

Ett skäl till att göra undantag från huvudregeln mot dubbelkriminalisering är, enligt 

Straffrättsanvändningsutredning, att det ställs krav på att Sverige ska kriminalisera en 

handling enligt en internationell överenskommelse. Utredningen påpekar att detta undantag 

ska användas restriktivt och att kriterierna i övrigt ska beaktas.191 Straffrättsprofessorerna 

Leijonhufvud och Wennberg menar även att vid etablerandet av ett straffstadgande, som 

överlappar ett annat, bör lagstiftaren beakta och behandla de konkurrensfrågor som kan 

uppkomma till följd av det nya stadgandet.192  

Av tortyrkonventionen följer ingen förpliktelse att per se införa ett särskilt 

tortyrstadgande, vilket talar emot att tillämpa undantaget och kriminalisera gärningar som 

redan kan vara kriminaliserade i svensk rätt. De brister som kan urskiljas enligt den gällande 

lagstiftningen talar dock för en nykriminalisering. En närmare avvägning görs i avsnitten 

nedan, därutöver undersöks eventuella konkurrensfrågor. 

 

7.3 I ljuset av den svenska regleringen av brott mot mänskligheten och 

krigsförbrytelser  

Den 1 juli 2014 trädde lagen om straff för folkmord, brott mot mänskligheten och 

krigsförbrytelser (Romstadgelagen) ikraft. Lagändringarna skedde till följd av Sveriges 

tillträde till Romstadgan.193 Som motivering till införandet av lagen angav regeringen bland 

annat ”det kan sammantaget konstateras att utvecklingen på folkrättens område, inte minst 

under de senaste decennierna, har tagit avgörande steg mot ett ökat individuellt 

straffrättsligt ansvar och utvidgade möjligheter till lagföring. Det finns ett starkt svensk 

intresse av att nationell lagstiftning möjliggör lagföring för dessa allvarliga brott på 

                                                
190 SOU 2013:38, s. 493. 
191 A.bet. s. 498 f.  
192 Leijonhufvud, Wennberg, Straffansvar, s. 54. 
193 Se SÖ 2002:59. 
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motsvarande sätt och i minst samma utsträckning som enligt den internationella ordning 

som Sverige verkat för.”194 Ytterligare skäl som angavs för lagändringen var att den svenska 

dåvarande regleringen av brotten inte var samlad, utan spridd i såväl brottsbalken som 

specialstraffrätten. Vid exempelvis brott mot mänskligheten tillämpades de allmänna 

brotten i brottsbalken.195 Detta resonemang kan likväl appliceras på Sveriges förpliktelser 

enligt tortyrkonventionen, eftersom straffstadgandena som tillämpas vid tortyr är spridda i 

såväl brottsbalken som specialstraffrätten. I både brott mot mänskligheten och 

krigsförbrytelser innefattas emellertid tortyrgärningar (se Romstadgelagen 2 § 2 p. och 4 § 2 

p.). Frågan är om tortyrgärningar enligt tortyrkonventionen och enligt den nya svenska 

lagen täcker samma område. Om så är fallet kan behovet av ett särskilt tortyrstadgande 

anses överflödigt. 

 Brott mot mänskligheten kan äga rum i både fredstid och under väpnad konflikt. 

För att brott mot mänskligheten ska vara för handen krävs att gärningen begås som en del 

av ett vidsträckt eller systematiskt angrepp riktat mot civilbefolkningen, se artikel 7 i 

Romstadgan. Det som utmärker brott mot mänskligheten är således gärningarnas 

omfattande påverkan på civilbefolkningen.196 Enligt artikel 7(1)(f) i Romstadgan kan brott 

mot mänskligheten begås genom tortyr, som motsvaras av 2 § 2 p. i den svenska lagen. I 

artikel 7(2)(e) i Romstadgan definieras tortyr som ”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 not include pain or suffering arising only from, 

inherent in or incidental to, lawful sanctions”. Det som skiljer tortyrdefinitionen i 

bestämmelsen om brott mot mänskligheten från artikel 1 i tortyrkonventionen är att vid 

brott mot mänskligheten krävs inte att tortyrgärningen har ett särskilt syfte eller att det 

begås av en offentlig gärningsman eller motsvarande. Vid brott mot mänskligheten kan 

således rent sadistiska motiv konstituera tortyr, vilket inte anses som tortyr enligt 

tortyrkonventionens ordalydelse.197 Kravet på att offret ska befinna sig i den tilltalades 

förvar eller under dennes kontroll återfinns inte i explicit i tortyrkonventionens definition, 

men i praktiken medför tortyrkonventionen samma krav eftersom gärningsmannen 

knappast kan utföra en handling som konstituerar tortyr utan att ha kontroll över offret.198 

                                                
194 Prop. 2013/14:146, s. 69.  
195 A.prop. s. 67 – 69. 
196 Jfr prop. 2013/14:146, s. 96. 
197 Det kan visserligen argumenteras att sadistiska syften är i linje med de uppräknade syftena i 
tortyrkonventionen (jämför ”for such purposes as”). Det kan dock konstateras att det oavsett finns en 
skillnad mellan tortyrdefinitionen i brott mot mänskligheten respektive i tortyrkonventionen eftersom det inte 
ställs något krav på ett särskilt syfte i den förstnämnda till skillnad mot den andra. 
198 Jfr prop. 2013/14:146, s. 244. 
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Det krävs att tortyren begås som en del av ett vidsträckt eller systematiskt angrepp mot 

civilbefolkningen för att brott mot mänskligheten ska vara för handen, vilket innebär att 

det krävs mer kvalificerade omständigheter för att någon ska kunna dömas för brott mot 

mänskligheten än för tortyr i enlighet med tortyrkonventionen. Denna skillnad 

uppmärksammades även i lagförarbetena.199 Tortyrgärningar som sker utan anknytning till 

ett systematiskt eller omfattande angrepp omfattas således inte av brott mot mänskligheten, 

vilket innebär att de, liksom innan införande av Romstadgelagen, straffas enligt exempelvis 

brottstadganden som misshandel och olaga tvång.  

 För att en gärning ska anses som en krigsförbrytelse krävs att den skett i samband 

med en väpnad konflikt eller ockupation, se Romstadgelagen 4 §. Enligt Romstadgan kan 

en krigsförbrytelse begås genom tortyr, se artikel 8(2)(a)(ii). Romstadgans bestämmelser ger 

ingen definition av tortyr, utan den närmare precisionen ges i brottskriterierna som 

föreskriver att följande element måste vara för handen. Det ska vara ett tillfogande av 

allvarlig, fysisk eller psykisk, smärta eller lidande som sker för något av följande syften; för 

att erhålla information eller en bekännelse, för att straffa, för att hota eller tvinga eller av 

något skäl som har sin grund i diskriminering. Därutöver krävs att offret är en skyddad 

person enligt den humanitära rätten och att gärningen sker i samband med en väpnad 

konflikt.200 Definitionen av tortyr som krigsförbrytelse är således snarlik tortyrkonventions 

definition, eftersom det krävs både allvarlig smärta eller lidande och ett visst syfte. Det 

ställs emellertid inget krav på att gärningsmannen ska vara en offentligt anställd, eller 

motsvarande, för att tortyr ska vara för handen enligt brottskriterierna.201 Det som särskiljer 

en krigsförbrytelse är att den endast kan begås i samband med en väpnad konflikt eller 

ockupation. Det innebär att i fredstid kan tortyrgärningar i svensk rätt endast straffas som 

brott mot mänskligheten eller som allmänna brott (exempelvis misshandel, olaga tvång och 

våldtäkt). I figuren på nästa sida demonstreras hur tortyrdefinitionen skiljer sig åt i de olika 

bestämmelserna.  

 

 

 

 

 
                                                
199 Se prop. 2013/14:146, s. 95. 
200 ICC-ASP/1/3(part II-B) art. 8(2)(a)(ii)-1, se http://icc-
cpi.int/en_menus/icc/legal%20texts%20and%20tools/official%20journal/Pages/elements%20of%20crimes.
aspx (hämtad 140808, kl. 11.56).  
201 Även om dylika krav uppställts i rättspraxis, se Jugoslavientribunalen, Åklagaren mot Zejnil Delalic, p. 473.  



 55 

Rekvisit för tortyr: 

 
 

Det kan således konstateras att vilka rekvisit som krävs för att tortyr ska vara för handen 

varierar mellan de olika stadgandena. I förarbetena till Romstadgelagen diskuterades 

huruvida skillnaden mellan tortyrdefinitionerna i brott mot mänskligheten respektive 

krigsförbrytelser föranledde några problem. Att samma brottsbeskrivning (tortyr) 

förutsätter delvis olika rekvisit i de olika stadgandena ansågs emellertid vara godtagbart i 

och med att brotten skulle spegla den internationella rätten.202 Det kan jämföras med 

Finland och Norge som infört brott mot mänskligheten, krigsförbrytelser och ett särskilt 

tortyrbrott. I förarbetena till den finska tortyrbestämmelsen angavs att skillnaden mellan de 

olika definitionerna inte är ett problem i och med att brott mot mänskligheten och 

krigsförbrytelser endast blir tillämpliga om vissa kvalificerade omständigheter är för 

handen. 203  Även i de norska förarbetena rättfärdigades skillnaden mellan 

tortyrdefinitionerna med att det krävs mer exceptionella omständigheter för att brott mot 

                                                
202 Prop. 2013/14:146, s. 101.  
203 RP 76/2009 rd, s. 23. 
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mänskligheten respektive krigsförbrytelser ska vara för handen, än för att det särskilda 

tortyrbrottet ska bli tillämpligt.204  

 Det går således att dra slutsatsen att införandet av brott mot mänskligheten och 

krigsförbrytelser i den svenska strafflagstiftningen inte hindrar ett införande av ett särskilt 

tortyrbrott eftersom bestämmelsernas räckvidd skiljer sig åt. Eventuell brottskonkurrens 

torde kunna lösas i enlighet med de allmänna principer som följer av svensk rätt. Denna 

lösning används för närvarande för förhållandet mellan krigsförbrytelser, folkmord, brott 

mot mänskligheten och brottsbalkens allmänna brott.205 Leijonhufvud och Wennberg har 

emellertid kritiserat lagstiftarens slentrianmässiga hänvisning till ”allmänna principer”, 

eftersom dessa principer är vaga.206 Vid ett eventuellt införande av ett särskilt tortyrbrott 

borde således lagstiftaren specificera vad avses med de allmänna principerna, för att 

underlätta lagföring.   

 I och med att det konstaterats att den nya regleringen av tortyr i bestämmelserna 

om brott mot mänskligheten och krigsförbrytelser inte täcker samma område som tortyr 

enligt tortyrkonventionen, prövas i nästa kapitel om ett särskilt tortyrbrott borde införas i 

svensk rätt eller inte.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
204 Ot.prp. nr. 8 (2007 – 2008), s. 236 f.  
205 Se prop. 2013/14:146, s. 223 – 226.  
206 Leijonhufvud, Wennberg, a.a. s. 49.  
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8 Bör ett särskilt tortyrbrott införas i svensk rätt? 

8.1 Inledande kommentar 

Att införa nya straffstadganden ska göras restriktivt enligt ultimo ratio-principen, därav ska 

en noggrann övervägning genomföras för huruvida ett nytt straffstadgande är önskvärt eller 

ej. I och med att de flesta tortyrgärningar sannolikt redan är straffbara i svensk rätt grundas 

denna övervägning på om det kan anses önskvärt med dubbelkriminalisering vid tortyr.207 

En orsak till att göra undantag för dubbelkriminalisering är som ovan nämnt att det krävs 

enligt en internationell överenskommelse som Sverige tillträtt.208 

 

8.2 Skäl för ett särskilt tortyrbrott 

Som konstaterats i kapitel fyra föreligger ingen folkrättslig skyldighet att införa ett särskilt 

tortyrbrott enligt tortyrkonventionen, däremot finns en folkrättslig förpliktelse att 

kriminalisera alla tortyrgärningar. Även av Europadomstolens rättspraxis följer att tortyr 

ska vara kriminaliserat, men något krav på ett specifikt brott har inte kunnat urskiljas. Det 

uppställs emellertid krav på att ansvarsutkrävandet ska vara effektivt. I enlighet med upp-

satsens avgränsning har det ej prövats huruvida samtliga tortyrgärningar är kriminaliserade i 

jämförelse med brottsbeskrivningar i alla eventuellt tillämpliga straffbud. Det kan dock 

noteras att det uttryckts frågetecken i den rättsvetenskapliga litteraturen om exempelvis 

psykisk tortyr är straffbart i svensk rätt i den omfattning som tortyrkonventionen kräver.209 

Även avseende medverkan och försök finns frågetecken huruvida den svenska 

lagstiftningen uppfyller tortyrkonventionens kriminaliseringskrav. Av tortyrkonventionen 

och sedvanerätten framgår krav på universell jurisdiktion. Nuvarande lagstiftningen kan 

inte anses uppfylla denna förpliktelse eftersom det finns begränsningar genom krav på 

dubbel straffbarhet i vissa fall och i andra fall krav på att minimistraffet ska vara fyra års 

fängelse enligt tillämpligt straffbud. Därutöver kan tortyrgärningar preskriberas i Sverige 

enligt gällande lagstiftning, vilket strider mot kommittén mot tortyrs uttalanden.210 Det 

finns således lagtekniska frågetecken kring huruvida samtliga tortyrgärningar är 

kriminaliserade och om den svenska rätten i övrigt uppfyller de krav som kan utläsas av 

tortyrkonventionen och den internationella rätten.   

                                                
207 Jfr regeringens uttalanden i ex. CAT/C/SWE/6-7, p. 3 f. och CAT/C/SWE/5, p. 10 – 20.  
208 SOU 2013:38, s. 498 f.  
209 Jfr Hjerner, Bring, Mahmoudi, Pinochet-målet – folkrätten och svensk rätt, SvJT 2000 s. 325, se s. 337 f. 
210 Se ex. CAT/C/SWE/CO/5, p. 10.  
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 Det finns även andra skäl än lagtekniska som talar för ett särskilt tortyrbrott. Som 

tortyrkonventionens övergripande syfte anges i preamblen att statsparterna ”desiring to 

make more effective the struggle against torture […] throughout the world”. I artikel 2 

anges att ett medel för att effektivt bekämpa tortyr är att vidta lagstiftningsåtgärder. Med 

beaktande av att regeringen i samband med införandet av Romstadgelagen uttryckte att 

”det finns ett starkt svensk intresse av att nationell lagstiftning möjliggör lagföring för dessa 

allvarliga brott på motsvarande sätt och i minst samma utsträckning som enligt den 

internationella ordning som Sverige verkar för”211 är det motsägelsefullt att Sverige inte 

infört ett särskilt tortyrbrott som enligt tortyrkonventionens övervakningsmekanism, 

kommittén mot tortyr, skulle garantera att Sverige uppfyller sin förpliktelse att effektivt 

motverka tortyr genom kriminalisering. Detta bör ses i ljuset av att även om risken för att 

tortyr skulle föregå i Sverige kan antas vara liten, 212  förflyttas idag människor över 

landsgränserna vilket innebär att både torterare och tortyroffer kan påträffas inom Sveriges 

gränser.213  

 Att kommittén mot tortyrs uttalande ska beaktas grundas i att kommittén har som 

uppgift att ge stater kommenterar i syfte att tillse att staten ifråga uppfyller konventionens 

förpliktelser.214 Det bör dock noteras att kommentarerna enligt artikel 19 är ”general”, det 

vill säga kommitténs uttalanden förpliktigar inte Sverige att ändra lagstiftning även om det 

talar för en ändrad lagstiftning. Som motiv till att införa ett särskilt tortyrbrott har 

kommittén uttryckt att misshandelsbegreppet inte motsvarar tortyrbegreppet, något som 

även Svenska Röda Korset framhävt.215 Det grundas på att rekvisiten för tortyr respektive 

misshandel skiljer sig åt och att en misshandelsdom därav inte speglar den särskilda 

förkastlighet som är knutet till tortyr. Även i Europadomstolens rättspraxis har uttryckts att 

det som utmärker tortyr är dess särskilda stigma, 216  vilket således inte framgår om 

brottsbenämningen i ett domslut är exempelvis ”synnerligen grov misshandel” istället för 

”tortyr”. En anledning till att kriminalisera ett beteende är att visa att det är socialt 

oacceptabelt och att kriminalisera tortyr som ett eget straffstadgande skulle således på ett 

tydligt sätt markera att det inte är acceptabelt.217  

 Den ändrade lagstiftningen avseende tortyr i Norge, Finland och Danmark kan 

därutöver ses som skäl till att även Sverige bör särreglera tortyr. Av särskilt intresse är att, i 
                                                
211 Prop. 2013/14:146, s. 69.  
212 Jfr den norska propositionen Ot.prp. nr. 59 (2003 – 2004), s. 40. 
213 Se Åklagarmyndighetens, Polisens och Migrationsverkets rapport, Internationella förbrytare i Sverige, s. 13.  
214 Ingelse, The UN Committee against Torture: An Assessment, s. 90 och 153 – 155.  
215 CAT/C/GC/2, p. 10 och Svenska Röda Korset, En svensk straffrättslig reglering av tortyr, s. 13.  
216 Se ex. Europadomstolen, Irland mot Storbritannien, p. 167 och Aksoy mot Turkiet, p. 63.  
217 Jfr prop. 1994/95:23, s. 53. 
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likhet med Sverige, ansåg Norge, Finland och Danmark att de uppfyllde 

tortyrkonventionens krav redan innan respektive lagändring.218 En orsak till den förändrade 

lagstiftning var att frånvaron av ett särskilt brott ansågs sända ut negativa signaler till 

omvärlden.219 Detta resonemang kan appliceras på Sverige och i ljuset av att grannländerna 

har infört en tortyrreglering kan frånvaron av en särreglering i Sverige antas sända ut än 

mer negativa signaler. Med hänsyn till att kampen mot terrorism har använts för att 

rättfärdiga tortyr, kan även ett enskilt tortyrbrott tydligt markera att Sverige tar avstånd från 

dylika rättfärdiganden.220  

 Av Europadomstolens rättspraxis följer att tortyr ska vara kriminaliserat i nationell 

rätt för att tillse att förbudet mot tortyr är effektivt och praktiskt tillämpbart.221 I detta 

sammanhang kan beaktas att ett enskilt tortyrbrott enligt både kommittén mot tortyr och 

Svenska Röda korset skulle förbättra möjligheter till lagföringen av personer som begått 

tortyrgärningar.222 Det kan även antas förbättra rättsäkerheten genom att lika fall behandlas 

lika. Ytterligare skäl som angetts är att det skulle öka möjligheterna till statistikföring, 

underlätta samarbete över landsgränserna, förbättra dokumentationen av tortyrskador och 

tillse att tortyroffer får upprättelse samt erkännande.223 Det kan även noteras att genom ett 

särskilt straffstadgande underlättas kravet enligt artikel 4(2) i tortyrkonventionen att tortyr 

ska vara belagt med lämpliga påföljder, eftersom ett brottstadgande medför att påföljden 

för tortyr regleras endast i det straffstadgandet. Det kan således konstateras att ett enskilt 

tortyrbrott kan effektivisera förbudet mot tortyr i praktiken, vilket får anses vara i linje med 

Europakonventionen.  

  

8.3 Skäl emot ett särskilt tortyrbrott 

Skälen för att införa ett särskilt tortyrbrott måste även vägas mot skälen emot ett särskilt 

brott. Regeringens främsta argument emot ett särskilt tortyrbrott är att Sverige redan 

uppfyller tortyrkonventionens krav på kriminalisering, universell jurisdiktion med mera.224 

Som mer specifika skäl till att inte införa ett enskilt tortyrbrott har regeringen anfört samma 

                                                
218 2007/2 LSF 98, s. 2 – 4, RP 76/2009 rd, s. 1 och Ot.prp. nr. 59 (2003 – 2004), s. 38.  
219 Se ex. Ot.prp. nr. 59 (2003 – 2004), s. 38. 
220 Jfr ex. http://www.ohchr.org/en/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=13859&LangID=E 
(hämtad 140718, kl. 14.50) och http://www.dn.se/nyheter/varlden/obama-vi-torterade-en-del-personer/ 
(hämtad 140804, kl. 10.20). 
221 Se Europadomstolen, Airey mot Irland, p. 24.  
222 CAT/C/GC/2, p. 11 och Svenska Röda Korset, En straffrättslig reglering av tortyr, s. 4 f.  
223 Se Svenska Röda Korset, En straffrättslig reglering av tortyr, s. 4 f, CAT/C/GC/2, p. 11, Ot.prp. nr. 59 (2003 
– 2004), s. 38 – 40  och RP 76/2009 rd, s. 22. 
224 Se CAT/C/SWE/5, p. 10 – 17 och CAT/C/SWE/6-7, p. 3.  
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skäl som den Internationella straffrättsutredningen gav i sitt betänkande 2002. 

Straffrättsutredningen menade att ett enskilt tortyrbrott skulle medföra konkurrens- och 

gränsdragningsproblem, särskilt med beaktande av att utredningen föreslog att brott mot 

mänskligheten och krigsförbrytelser, som innehöll rekvisitet tortyr, skulle regleras i en 

särskild lag. Utredningen framhöll även att definitionen av tortyr i brottsbalken 4 kap. 4 § 

(olaga tvång) var mer omfattande än tortyrdefinitionen enligt tortyrkonventionen. Därtill 

angavs att det fanns svårigheter att upprätthålla kraven på förutsägbarhet och tydlighet 

avseende ett särskilt tortyrstadgande.225  

 Det finns som ovan konstaterat frågetecken kring huruvida Sverige uppfyller 

tortyrkonventionens krav på att samtliga tortyrgärningar, inklusive medverkan och försök, 

ska vara kriminaliserade. Därutöver finns brister avseende universell jurisdiktion och 

preskriptionen. Det kan således konstateras att regeringens första argument, att tortyr redan 

är kriminaliserat i tillräcklig mån, är haltande.  

 Avseende konkurrens- och gränsdragningsproblem kan noteras att Romstadgelagen 

infördes trots att den till viss del innebar överlappande straffstadganden. Bakgrunden till att 

lagen ändå infördes var att det ansågs nödvändigt för att Sverige skulle uppfylla sina 

internationella åtaganden.226 Som illustrerats i kapitel 7 ovan skiljer sig tortyrdefinitionen 

enligt tortyrkonventionen från tortyrdefinitionen i brott mot mänskligheten respektive 

krigsförbrytelser. Gemensamt för samtliga är att det krävs att någon tillfogas allvarlig, 

psykisk eller fysisk, smärta för att tortyr ska vara för handen. Både tortyr enligt 

tortyrkonvention och enligt stadgandet om krigsförbrytelser förutsätter ett visst syfte, ett 

krav som inte ställs i förhållande till brott mot mänskligheten. Det som utmärker vardera 

tortyrdefinition är att det krävs att tillfogande av allvarlig smärta eller lidande i) sker i 

samband med en väpnad konflikt eller ockupation för att vara att anse som en 

krigsförbrytelse, ii) är en del av ett vidsträckt eller systematiskt angrepp riktat mot 

civilbefolkning för att det ska vara att anse som brott mot mänskligheten eller iii) utförs av 

en offentliga tjänsteman eller motsvarande för att konstituera tortyr enligt 

tortyrkonventionen. Det finns således klara skiljelinjer mellan de olika stadgande vilket 

torde förhindra större konkurrens- och gränsdragningsproblem.  

Rörande begreppet tortyr i bestämmelsen om olaga tvång finns exempelvis inget 

krav på att gärningsmannen ska vara en offentlig tjänsteman eller annan företrädare för det 

                                                
225 CAT/C/SWE/5, p. 18 – 20 och SOU 2002:98, s. 174.  
226 Se prop. 2013/14:146, s. 67 – 69 och 223 – 226. 
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allmänna.227 På detta sätt är således, såsom Straffrättsutredningen anförde, begreppet tortyr 

i brottsbalken 4 kap. 4 § mer omfattande än begreppet tortyr enligt tortyrdefinitionen. Det 

torde emellertid vara möjligt att avgöra gränsen mellan de olika tortyrbegreppen på samma 

sätt som gjorts avseende brott mot mänskligheten och krigsförbrytelser.  

 Angående krav på att straffstadgandet ska vara förutsägbart och tydligt kan 

jämförelser göras med regeringens argument angående utformningen av straffstadgandena i 

Romstadgelagen. Regeringen menade att bestämmelserna skulle vara så konkreta och 

precisa som möjligt i enlighet med legalitetsprincipen, men att vissa otydligheter var 

acceptabla i ljuset av att regleringen skulle kunna spegla den folkrättsliga utvecklingen på 

området.228  

 Sammantaget kan således konstateras att regeringens argument emot ett särskilt 

tortyrbrott är bristfälliga, åtminstone i ljuset av den nya regleringen om brott mot 

mänskligheten och krigsförbrytelser.  

  

8.4 Slutsats  

Det kan konstateras att det finns en rad skäl till att införa ett särskilt tortyrbrott. Till 

exempel för att markera att tortyr är en särskilt förkastlig gärning som Sverige tar avstånd 

från, för att brister i gällande rätt (såsom avseende universell jurisdiktion) ska avvärjas och 

för att Sverige ska agera i linje med tortyrkonventionens övervakningsmekanisms 

(kommittén mot tortyrs) rekommendationer. Skälen emot är som konstaterat bristfälliga, 

särskilt i ljuset av den nya regleringen av brott mot mänskligheten och krigsförbrytelser.  

 Frågan om det finns alternativa lösningar som skulle vara likvärdig ska även prövas 

i enlighet med ultimo ratio-principen. Den Internationella straffrättsutredningen föreslog 

att tortyrgärningar skulle garanteras universell jurisdiktionen genom ett särskilt 

behörighetsstadgande som gav svensk domstol möjlighet att döma en person som begått 

tortyrgärningar enligt artikel 1 i tortyrkonventionen oavsett var dessa begåtts eller av 

vem.229 Till skillnad från Norge och Finland har Danmark inte infört ett särskilt tortyrbrott 

utan endast bestämmelser om att tortyr är att anse som försvårande omständigheter.230 

Båda alternativen skulle ge tortyrgärningar en mer framträdande roll i lagstiftningen och 

                                                
227 Holmqvist, Leijonhufvud, Träskman, Wennberg, Brottsbalken: En kommentar: Del 1 (1 – 12 kap.), p. 4:12 – 
4:15.  
228 Se prop. 2013/14:146, s. 69 – 71.  
229 SOU 2002:98, s. 34 – 36 och 173 f.  
230 Jfr Besl. O. nr. 89 (2003 – 2004), s. 1, 990/2009 Lag om ändring av strafflagen med LOV nr 494 af 
17/06/2008.  
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exempelvis kunna lösa problem rörande jurisdiktion och preskription. Men med beaktande 

av att bland annat kommittén mot tortyr har påpekat att ett särskilt tortyrbrott framhäver 

tortyrgärningars särskilda förkastlighet och i ljuset av att tortyrkonventionens syfte är att 

effektivisera kampen mot tortyr är de alternativa lösningarna inte likvärdiga med ett enskilt 

tortyrbrott. Därtill kan noteras att ett särskilt tortyrbrott är mer i linje med att brott mot 

mänskligheten och krigsförbrytelser regleras i enskilda stadganden. Den inledande frågan 

om dubbelkriminalisering är önskvärt utifrån Sveriges internationella förpliktelser besvaras 

därmed jakande. Sammantaget bör följaktligen ett särskilt tortyrbrott införas i svensk rätt. 

Även om det inte är en rättslig nödvändighet på så sätt att tortyrkonventionen artikel 4 eller 

Europakonventionen kräver det, är det således rättsligt önskvärt för att Sverige ska uppfylla 

sina internationella åtaganden.  
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9 Sammanfattning och avslutande reflektioner  

9.1 En sammanfattande överblick  

Tortyr är absolut förbjudet i internationell rätt och även i svensk rätt, men något särskilt 

tortyrbrott finns inte i svensk rätt till skillnad från i grannländerna Finland och Norge. 

Även i Danmark har införts en särreglering avseende tortyr, om än inte som ett eget 

straffstadgande. Frånvaron av ett särskilt tortyrbrott i Sverige har kritiserats från ett flertal 

instanser, däribland av kommittén mot tortyr och den akademiska världen.  

 Av tortyrkonventionen följer ingen folkrättslig skyldighet för Sverige att införa ett 

särskilt tortyrbrott, men det ställs krav på att samtliga tortyrgärningar ska vara 

kriminaliserade i nationell rätt. Detta krav kan även utläsas ur Europadomstolens praxis. 

Att Sverige inte har ett särskilt tortyrbrott strider således inte per se mot Sverige 

internationella åtaganden. I den svenska strafflagstiftningen kan dock flera brister 

urskönjas, exempelvis att tortyrgärningar kan preskriberas och att svenska domstolar i vissa 

fall inte är behöriga att lagföra en person på grund av att tortyr inte automatiskt faller in 

under universell jurisdiktion enligt svensk rätt. Med tanke på brister i gällande rätt, 

grannländernas lagstiftning, kritiken från flera instanser och den särskilda förkastlighet som 

en tortyrgärning innebär bör således ett särskilt tortyrbrott införas i svensk rätt för att 

garantera att Sverige uppfyller sina internationella åtaganden avseende tortyr. 

 

9.2 En framtida utblick  

Angående utformning av ett särskilt tortyrstadgande finns ett antal punkter lagstiftaren 

borde ha i åtanke. För det första vilken omfattning tortyrstadgandet ska ha. I artikel 1(2) i 

tortyrkonventionen stadgas att inget hindrar en mer omfattande lagstiftning, vilket innebär 

att även annan omänsklig behandling skulle kunna inkluderas i straffstadgandet. 231  I 

jämförelse med Norge, Finland och Danmark har dessa valt att basera lagstiftningen på 

tortyrdefinitionen i artikel 1 i tortyrkonventionen, vilket även kan jämföras med att artikel 4 

i konventionen endast ställer ett uttryckligt krav på kriminalisering av alla tortyrgärningar. 

Ett annat skäl som talar för att endast innefatta tortyrgärningar i straffstadgandet är att det 

lyfter fram att tortyr är ett speciellt klandervärt brott med ett särskilt stigma. Det bör även 

                                                
231 Kommittén mot tortyr rekommenderade detta i den fjärde rapporten avseende Sverige, se 
CAT/C/CR/28/6, p. 5 – 7.   
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noteras att som redogjort i kapitel 3 är gränsen mellan tortyr och annan omänsklig 

behandling svår att dra, vilket ställer krav på utformningen av ett tortyrstadgande. 

För det andra bör beaktas hur detaljerad tortyrdefinitionen ska vara. Det torde vara 

möjligt att, som vid införande av Romstadgelagen, basera definitionen på internationella 

begrepp för att bestämmelsen ska kunna anpassas efter den internationella rättens 

utveckling. Det är inte en sedvanlig metod inom straffrätten men ledning torde kunna 

hämtas från ovan nämnd reglering. 232  Denna avvägning måste emellertid göras med 

legalitetsprincipen i åtanke för att straffstadgandet ska bli så tydligt och precist samt 

förutsägbart som möjligt. Det kan även vara värt att beakta Sveriges Advokatsamfunds 

förslag, som gavs i samband med införande av Romstadgelagen, om att tingsrätt och 

hovrätt ska kunna förstärka domarsammansättningen genom att förordna en folkrättslig 

expert, likt exempelvis ekonomiska experter kan förordnas i enlighet med rättegångsbalken 

(1942:740) 1 kap. 8 §.233 Förslaget vann inte gehör för nämnda lagstiftning, men skulle 

kunna övervägas för tillämpningen av ett särskilt tortyrstadgande.  

 Det bör övervägas huruvida listan med syften bakom tillfogande av smärta eller 

lidande ska vara öppen eller inte. Enligt artikel 1 i tortyrkonvention är listan öppen i och 

med att den stadgar ”for such purposes as […]”. Det norska, finska respektive danska 

stadgandet har en sluten lista med vilka syften som kan ligga bakom tillfogandet av smärta 

för att en gärning ska kunna konstituera tortyr. Med hänsyn till kravet på förutsägbarhet 

enligt legalitetsprincipen är det mest lämpliga sannolikt att ha en sluten lista med syften. 

Detta resonemang är även aktuellt gällande vilka diskrimineringsgrunder som ska kunna 

åberopas. I artikel 1 i tortyrdefinitionen är listan öppen, likaså är listan med 

diskrimineringsgrunder enligt artikel 14 i Europakonventionen öppen. I den svenska 

diskrimineringslagen är emellertid listan med diskrimineringsgrunder sluten, se 1 kap. 1 §.234 

I både den danska och den norska regleringen anges en sluten lista med 

diskrimineringsgrunder, vilket kommittén mot tortyr kritiserat.235 Det finska stadgandet har 

däremot en öppen lista med diskrimineringsgrunder. En avvägning mellan å ena sidan att 

följa tortyrkonventionens ordalydelse och å andra sidan att beakta kraven på tydlighet och 

precision för ett straffstadgande måste således genomföras. Till denna avvägning 

tillkommer att Europakonventionen och diskrimineringslagen, vilka båda är anse som 

svensk lag, har olika lösningar.  

                                                
232 Se prop. 2013/14:146, s. 69 – 71.  
233 Se Sveriges Advokatsamfunds remissyttrande avseende SOU 2002:98, s. 2 f.  
234 Skydd mot diskriminering återfinns även i regeringsformen 2 kap 12 – 13 §§.  
235 Se CAT/C/NOR/CO/6-7, p. 7 (direkt kritik) och CAT/C/DNK/6-7, p. 1 f. (indirekt kritik).  
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Frågan om undantaget för lagenliga sanktioner ska inkluderas eller inte borde 

kunna avgöras mot bakgrund av uttalanden om att undantaget är obsolet och att de andra 

nordiska staterna har exkluderat stadgandet. Det kan även noteras att Romstadgans 

definition av brott mot mänskligheten innefattar ett undantag för lagenliga sanktioner vid 

tortyr, se artikel 7(2)(e), men att den svenska Romstadgelagen inte stadgar ett dylikt 

undantag. Därutöver bör beaktas i vilken mån offentlig tjänsteman ska definieras och om 

eventuella förtydliganden kring medverkansregleringen är nödvändig. Åtgärder måste även 

vidtas för att tillse att försök till tortyr är kriminaliserat och att jurisdiktions- samt 

preskriptionsreglering är tillfredsställande.  

Det är således ett delikat åtagande att utforma ett särskilt straffstadgande för tortyr, 

men likaså önskvärt med beaktande av Sveriges internationella åtaganden.  
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