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Sammanfattning 

 

Våldtäktsbrott är generellt inte utskrivna i internationella konventioner. Våldtäkter med statlig an-

knytning, när det sexuella våldet begås av exempelvis polis eller militär, tenderar istället att 

rubriceras som tortyr. Förbudet mot tortyr är en ius cogens norm vilket innebär att brott med 

sexuellt våld kan resultera i ett brott mot ett tvingande norm. Teoretiskt sett är det möjligt att 

definitionen för sexuellt våld och våldtäkt kan uppfylla rekvisiten för tortyr, men i praktiken 

uppstår flera hinder för våldtäktsbrottets straffbarhet. Våldtäktsbrottets mens rea rekvisit, 

handlingens motiv eller uppsåt, utgör en stor debatt idag när rekvisitet prövas inom tortyr-

definitionen. Det diskuteras huruvida det är lämpligt att ett medgivande kan avgöra gränsen för 

lagligt samlag och ett brott mot en ius cogens norm. Yttre faktorer som krig påverkar dessutom 

möjligheten för att bevisa huruvida ett sexualbrott ägt rum eller inte. Det är först på senare tid som 

rättsvetenskapen börjat bena ut överlappningen mellan våldtäktsbrott och förbudet mot tortyr: 

således finns det fortfarande behov av att förtydliga var gränsen mellan brotten går. Praktiska 

hinder behöver genomarbetas och strategier för att fastställa en överlappning eller separation 

mellan brotten i internationell rätt. 

 

 

Nyckelord: Våldtäktsbrott, statlig anknytning, mänskliga rättigheter, ius cogens, mens rea  
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Abstract 

 

The crime of rape is not in general explicitly written in international conventions. Rapes with a 

state nexus, rapes committed by e.g. a police officer or a soldier, tends to be rubricated as torture. 

The prohibition of torture is an ius cogens norm which means that the crime of rape and sexual 

assaults can be defined within the interpretation of a peremptory norm. From a theoretical point of 

view it is possible for crimes of rape to meet the criteria for torture but in practice however, there 

are many obstacles. The rape crime’s mens rea criteria, the crime’s intent or motive, constitutes a 

great debate when the criteria is interpreted within the definition of torture. The discussion is 

whether or not it is suitable that a consent can draw the line between legal sexual intercourse and a 

breach of a peremptory norm. Other factors, such as wars, also affect the possibility to prove if a 

crime has taken place. It is not until recently that the jurisprudence began to assort the overlap 

between the crimes of rape and the prohibition of torture, thus, there is further need to define the 

line. Practical obstacles needs to be worked with and functional strategies need to be established to 

overlap or separate the crimes in international law. 

 

 

Key words: Rape crime, state nexus, human rights, ius cogens, mens rea  
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1 Inledning 

 

1.1 Bakgrund 
Att våldtäktsbrott samt tortyr, omänsklig eller förnedrande behandling innebär kränkningar mot en 

individs fysiska och psykiska integritet är allmänt vedertaget. Våldtäkt är däremot av sexuell 
karaktär och begränsas således utifrån den sexuella aspekten. Våldtäkt definieras som ett olagligt 

samlag eller annan penetration av vagina, anus eller mun av en annan persons könsorgan, kroppsdel 

eller annat objekt. Samlaget saknar medgivande och genomförs med eller utan våld.1  Våldtäkt 

förekommer ofta i nära relationer men också där förövaren är en främmande person.2 Tortyr def-
inieras som en handling genom vilken offret orsakas allvarlig skada i syftet att  exempelvis erhålla 

information eller en bekännelse. Handlingen ska dessutom begås av en offentlig tjänsteman eller 

på dennes anstiftan eller medgivande.3 Förbudet mot tortyr regleras primärt i Förenta Nationernas 

(FN:s) allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna (FNMR) artikel 5. Den internationella 
deklarationen fastställer inget uttryckligt skydd för individer mot våldtäktsbrott. Det utgör däremot 

inget hinder för att lidandet vid tortyr kan orsakas av, eller i kombination med, våldtäkt begånget 

av offentliga tjänstemän.4 Det förekommer frekvent att grövre sexuellt våld skyddas i inter-
nationella regelverk genom andra brott, så som tortyr. Att det existerar en gråzon mellan brotten är 

således allmänt accepterat.5 
 

Ur ett internationellt perspektiv rubriceras våldtäkter med statlig anknytning ofta som tortyr 

eftersom internationella konventioner inte skyddar våldtäktsbrott i separat artikel.6 Avsaknaden av 

internationella regleringar för sexualbrott är inte förvånande. Olika religioner, kulturer och 

traditioner har skiftande sätt att se på vad som utgör våldtäkt, vilket speglas i staternas lagstiftning.7 

Den skilda synen på våldtäkt resulterar i problematik att etablera en internationell konsensus och 

således uppnå en gemensam definition för våldtäktsbrott. För att kunna sanktionera sexualbrott har 

det blivit en allmänt vedertagen metod att inkludera sexuellt våld inom definitionen för andra brott 

så som tortyr. Eftersom både tortyr och sexualbrott kränker individens integritet är de brottsligt sett 

relaterade. När sexuellt våld begås av statliga tjänstemän kan brottet falla inom definitionen för 

tortyr. Sexualbrottet får därmed ett starkt internationellt skydd men om en överlappning inte är 

möjlig saknas direkt konventionsskydd som fastställer offrens rättigheter. Våldtäktsbrott är således 

beroende av andra brottsrubriceringar för att få internationellt straffrättsligt skydd.8  

                                                             
1 Prosecutor v. Furundzija, case No. IT-95-17/1-T, 10 December 1998, 185 §. 
2 Miller s 68. 
3 FN:s konvention mot Tortyr artikel 1. 
4 FNMR, artikel 5. 
5 Se exempelvis Aydın v. Turkey, no. 23178/94, 25 September 1997, Reports of Judgments and Decisions 1997-VI. 
6 Se exempelvis EKMR artikel 3; jfr Aydın v. Turkey, 83-84 §§. Det framgår inte av artikelns lydelse att tortyr omfattar 

sexualbrott. Domstolen fann dock att sexualbrottet överlappade definitionen för tortyr och var på så vis straffbart enligt 

konventionen. 
7 Se E/CN.4/sub.2/2004/6 rapport om rättvisa i relation till fall med våldtäkt och sexuellt våld, 23 §. En del länders 
lagstiftning är inte konform med den internationella definitionen, vilket uttrycker landets syn på våldtäkt. 
8 Jfr AKMR, EKMR, FNMR. 
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Förbud mot tortyr är en ius cogens norm vilket innebär att stater har starka internationella åtaganden 

att inte bryta mot de artiklar vilka omfattar tortyr.9 Konventionen mot tortyr och annan grym, 

omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning (tortyrkonventionen) etablerar att en 

handling enbart kan uppnå tortyr om handlingen är direkt kopplat till staten.10 För uppsatsen syfte 

är det följande statsanknytning som aktualiseras: När en stat kränker förbudet mot tortyr mot sina 

egna, eller andra staters, civila medborgare. Den eller de medborgare vilka blivit torterade av staten 

har möjligheten att få upprättelse i relevant mänskliga rättighetsdomstol, exempelvis Europa-

domstolen eller Inter-amerikanska domstolen för mänskliga rättigheter (Inter-amerikanska 

domstolen).11 

 

1.2 Syfte och frågeställningar 
Syftet med studien är att lyfta fram sexualbrott som begås av statliga tjänstemän, ofta poliser eller 

militärer, och när övergreppet upphör att vara våldtäktsbrott och istället träder inom definitionen 

för tortyr.  Syftet är således att förtydliga var gränsen mellan sexualbrott med statlig anknytning 

och tortyr går ur ett internationellt perspektiv.  

 

Våldtäktsbrott regleras inte, till skillnad från tortyr, uttryckligen i de främsta internationella 

mänskliga rättighetskonventionerna såsom FNMR, Europeiska konventionen om skydd för de 

mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna (EKMR) och den Amerikanska 

konventionen om de mänskliga rättigheterna (AKMR). När sexualbrott hamnar inom definitionen 

för tortyr, som är en internationellt erkänd ius cogens norm, torde sexuellt våld kunna anses vara 

en tvingande norm. Det innebär att våldtäkter antingen rubriceras som tortyr eller saknar skydd 

inom mänskliga rättighetskonventioner. Således är skyddet mot sexualbrott starkt när det definieras 

inom tortyr och svagt när överlappningen inte sker. Det finns flera hinder för att praktiskt överlappa 

brotten vilket resulterar i att det rättsliga skyddet mot våldtäktsbrott ifrågasätts. De hinder som 

aktualiseras när sexuellt våld hamnar inom en ius cogens norm kan anses olämpligt på grund av 

normens internationella status. Exempelvis utsätts ett av våldtäktsdefinitionens rekvisit för stark 

kritik.12  Sexualbrottets möjlighet att definieras inom definitionen för tortyr påverkas dessutom av 

om det skett under en väpnad konflikt eller i häktesförhållanden. Utifrån detta resulterar syftet i 

följande frågeställningar: När överlappar våldtäktsbrott med statlig anknytning och tortyr? Vilka 

praktiska hinder är relaterade till överlappningen? Kan våldtäkt anses vara en ius cogens norm?  

 

1.3 Problematisering och avgränsningar 
Att det finns en internationellt vedertagen inkludering mellan våldtäktsbrott med statlig anknytning 

och tortyr är inget som framgår genom artiklar i de regionalt erkända mänskliga rättighets-

konventionerna.13 Om sexualbrottet inte uppfyller tortyrdefinitionens rekvisit har mänskliga 

                                                             
9 Se exempelvis kommentaren (5 §) till artikel 26 i Draft Articles on Responsibility of States for Internationally 

Wrongful Acts (ARSIWA). 
10 Tortyrkonventionen, artikel 1. Handlingen ska begås av, genom anstiftan eller samtycke av en offentlig tjänsteman. 
11 Se exempelvis Selmouni v. France [GC], no. 25803/94, ECHR 1999-V; Case of Roxcacó-Reyes v. Guatemala. 

Judgment of September 15, 2005 Series C No 133. 
12 Se exempelvis MacKinnon s 952. 
13 Se dock Romstadgan för Internationella brottmålsdomstolen (Romstadgan), artikel 7. 
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rättighetsdomstolar inte jurisdiktion över fallet eftersom sexuellt våld inte regleras separat.14 

Våldtäktsbrott kan således anses ha ett starkt skydd eller ett svagt och ifrågasatt skydd genom 

internationella instrument. Det innebär att sexualbrott enbart prövas inför mänskliga rättighets-

domstolar om brotten kan anses som tillräckligt grova att aktuella tortyrartiklar berörs. 

Överlappningen är emellertid inte helt tydlig eftersom den har framtagits genom domstolspraxis. 

Det innebär att det är möjligt för stater att frångå den internationella inkluderingen genom att neka 

det sexuella våldets status. Det är många stater idag som kringgår den internationella 

våldtäktsdefinitionen vilket hindrar brotten från att dömas nationellt och därmed från att kunna 

omfattas av tortyr.15 Det kan diskuteras om våldtäktsbrottets internationella status skulle öka om 

kännedom om brottens överlappning blev tydligare. Genom staternas skyldigheter att tolka 

nationella lagar konventionskonformt kan det diskuteras om en internationell konsensus skulle 

kunna utvecklas om de internationella domstolarna förtydligade våldtäktsdefinitionens tillämpning 

ytterligare.  

 

I arbetet används begreppet våldtäkt med statlig anknytning. Med statlig anknytning menas 

våldtäkter och sexuellt våld som begås av statliga tjänstemän, militär, polis eller andra som agerar 

på uppdrag av staten. Våldtäkt med statlig anknytning används således som en samlingsterm för 

samtliga förövare som agerar på uppdrag av staten. Det förkortas dessutom ytterligare genom att 

enbart beskrivas som våldtäkt, våldtäktsbrott, sexualbrott eller sexuellt våld: den statliga 

anknytningen inkluderas i begreppet. I arbetet används också termen tortyr för att hänvisa till 

definitionen av tortyr, omänsklig och förnedrande behandling. Således innefattar begreppet tortyr 

i denna studie också omänsklig och förnedrande behandling.  

 

En avgränsning som gjorts är att enbart fokusera på våldtäktsbrott med statlig anknytning. Genom 

att fokusera på våldtäkter med statlig anknytning kan uppsatsen vidhålla en internationell synvinkel 

konsekvent genom arbetet. Våldtäkt begånget av civila regleras primärt nationellt. Effekten av att 

exkludera omständigheter där civila varit förövaren innebär att rättspraxis från internationella 

brottmålsdomstolen (ICC) exkluderats. Två brottmålstribunaler kommer däremot att beaktas på 

grund av deras centrala vägledning i ämnet: Rwandatribunalen och Jugoslavientribunalen. 

Tribunalerna har haft en ledande roll inom fastställandet av en internationell våldtäktsdefinition 

samt i att döma sexualbrott utförda av militär och polis.  

 

Enbart internationella domstolar har beaktats för att ge ett globalt perspektiv. Afrikanska domstolen 

om mänskliga och folkens rättigheters domar har däremot inte beaktats då domstolen trädde i kraft 

först 2004. Således har inte domstolen utrett ett omfattande antal rättsfall i studiens syfte.16 Afrika 

representeras ändå till viss mån genom Rwandatribunalens domar. Dessutom är det primärt 

Europadomstolen och den Inter-amerikanska domstolen som haft jurisdiktion över fall där 

våldtäktsbrott aktualiserats i relation till förbudet mot tortyr.17 

                                                             
14 EKMR, artikel 34; AKMR, artikel 67. 
15 E/CN.4/sub.2/2004/6, 23 §. 
16 Afrikanska kommissionen om mänskliga och folkens rättigheters hemsida, African court on Human and Peoples’ 
Rights. 
17 Eurparådets hemsida, Legal Protection of Human Rights. 
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1.4 Metod och material 
Rättsdogmatiken är en effektiv metod för att fastställa och kritiskt analysera rättsläget.18 För att 

utröna när våldtäktsbrott överlappar definitionen för tortyr har metoden varit rättsdogmatiskt 

influerad. Enligt rättsdogmatiken är det lagstiftning, praxis, förarbeten samt rättsdogmatisk 

litteratur som tillhör de rättskällor som är allmänt accepterade.19 Den här studien är dock primärt 

baserad på internationella källor. Det innebär att studien har behövt beakta annat material än vad 

rättsdogmatiken erkänner som allmänt accepterade så som resolutioner och mänskliga rättighets-

rapporter från exempelvis FN:s rapportör för våld mot kvinnor. Källorna används för att ”täppa 

igen” luckor som primärkällorna lämnar samt att iaktta den problematik som är relaterad till 

studien. Studien har förlitat sig till överhängande del på primärkällor i form av internationella 

konventioner och praxis. 

 

Forskningsfrågan och problemformuleringarna besvaras genom tre steg. Första steget är att 

fastställa vad tortyr, omänsklig och förnedrande behandling är utifrån aktuella mänskliga 

rättighetskonventioner, så som FNMR, EKMR, tortyrkonventionen och AKMR. För att öka 

förståelsen för artiklarnas tillämpning har Europadomstolens och den Inter-amerikanska 

domstolens rättsfallsmaterial beaktats. Andra steget är att definiera vad våldtäktsbrott och sexuellt 

våld är. För att fastställa våldtäktsdefinitionen har rättsfall beaktats från de internationella brott-

målsdomstolarna Jugoslavientribunalen och Rwandatribunalen. Studien kompletteras av diverse 

FN dokument och rapporter. Tredje och sista steget är att analysera rättsfall där våldtäkt och 

sexuella övergrepp omfattats av mänskliga rättighetsdomstolarnas jurisdiktion på grund av brottens 

anknytning till relevanta tortyrartiklar. 

 

1.5 Disposition 

Uppsatsen är uppdelad i tre delar: en tortyrdel, en våldtäktsdel och till sist en kritisk analys av 

brottens överlappning. Del ett börjar i kapitel två som berör gällande rätt och definition av tortyr. 

Kapitlet behandlar till stor del aktuell lagstiftning och rättspraxis från de ledande domstolarna på 

området: Europadomstolen och den Inter-amerikanska domstolen. Domstolarnas tolkning och 

tillämpning kommer diskuteras och åtföljs av en sammanfattning. Del två, kapitel tre, fastställer 

den internationella definitionen för våldtäktsbrott. Kapitlet fokuserar på brottmålstribunalernas 

rättsfall för att analysera hur våldtäktsdefinitionen har tolkats och tillämpats i praktiken och vad 

definitionen omfattar. Kapitel två och tre fastställer definitionerna av tortyr-och våldtäktsbrott ur 

ett internationellt perspektiv vilket är grundläggande för studiens sista del. Del tre, sista delen, 

börjar i kapitel fyra. Kapitlet analyseras rättsläget för sexuellt våld inom definitionen för förbudet 

mot tortyr och dess problematik. Hur våldtäktsbrott tillämpas inom definitionen för tortyr fastställs 

och relevant problematik som uppkommer i tillämpningen behandlas.   

                                                             
18 Korling & Zamboni, Juridisk metodlära, s 24. 
19 Korling & Zamboni, Juridisk metodlära, s 21. 
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2 Vad är tortyr? 
 

2.1 Inledning 
FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna (FNMR) trädde i kraft den 10 december 

1948. I deklarationens femte artikel etableras det internationella förbudet mot tortyr vilket lyder: 

”Ingen får utsättas för tortyr eller grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller 

bestraffning.”20 Med tiden ansåg FN:s Generalförsamling att den allmänna förklaringen inte var 

tillräckligt effektiv i att förhindra tortyr och att det var nödvändigt att definiera begreppet. År 1975 

antog Generalförsamlingen Deklarationen om skyddet för alla personer från att bli utsatta för tortyr 

och annan elak, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning (tortyrdeklarationen) 

vilken omfattar 12 artiklar inklusive en tortyrdefinition.21 Även efter deklarationens ikraftträdande 

fick FN:s Generalförsamling in flera rapporter där stater använde sig av tortyr.22 Ytterligare insatser 

ansågs nödvändiga. Med inspiration från resolution 32/62 ålades det Kommissionen för mänskliga 

rättigheter att stifta en tortyrkonvention. Tortyrkonventionen trädde i kraft den 26 juni 1987 och 

har därefter anslutits av 80 stater.23 En avgörande skillnad från deklarationen är att konventionen 

är bindande. Staterna är således bundna att gentemot alla skydda de rättigheter som konventionen 

fastställer.24 Tortyrkonventionen har dessutom en mer specifik tortyrdefinition.25 

Det är inte en specifik domstol som har jurisdiktion över tortyrkonventionen utan på regionala 

nivåer är det Europadomstolen och den Inter-amerikanska domstolen som har jurisdiktion. 

Domstolarna har jurisdiktion över fall där tortyr aktualiseras inom respektive mänsklig rättighets-

konvention.26 Genom tillämpningen av de regionala mänskliga rättighetskonventionerna har 

domstolarna bidragit till att utveckla tolkningen och tillämpningen av tortyr. Domstolarna är 

överlag överens om hur tortyrbrott ska utredas men är skiljaktiga på två punkter: angående smärtans 

allvarlighet och i relation till psykologiskt lidande. Detta kapitel kommer därför utröna den inter-

nationella tortyrdefinitionen och hur den tillämpas av domstolarna.  

2.2 Definitioner av tortyr i Europa och Amerika 
2.2.1 Definitionen av tortyr i Europa 

Den ledande mänskliga rättighetskonventionen i Europa är den Europeiska konventionen om skydd 

för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna (EKMR/konventionen)27. Artikel 
3 i konventionen etablerar förbudet mot tortyr och har en snarlik lydelse som artikel 5 i FNMR: 

”Ingen får utsättas för tortyr eller omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning”.28 

Konventionen stipulerar ingen vidare definition för begreppet tortyr. Europadomstolen refererar 

och hänvisar däremot regelbundet till artikel 1 i tortyrkonventionen i sina rättsfall.29 Således finner 

                                                             
20 FNMR, artikel 5. 
21 Ibid, artikel 1. 
22 Resolution 32/62 Förslag till en konvention mot tortyr. 
23 FN:s hemsida, Anslutningar och ratificeringar av tortyrkonventionen. 
24 Tortyrkonventionen, artikel 20; Marochkin & Galina, s. 478. 
25 Tortyrkonventionen, artikel 1; Jfr Tortyrdeklarationen artikel 1.  
26 EKMR, artikel 34; AKMR, artikel 62 p. 3. 
27 EKMR. 
28 Ibid, artikel 3. 
29 Se exempelvis Selmouni v. France, 97 §; Dikme v. Turkey, mål 20869/92, ECHR 2000-VIII, 94 §. 
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Europadomstolen vägledning i rättsfall relaterade till artikel 3 EKMR genom att använda sig av 
den tortyrdefinition som FN:s Generalförsamling fastställde 1987. Artikel 1 i tortyrkonventionen 

är lång med flera separata rekvisit som ska uppfyllas för att en kränkning av konventionen ska ägt 

rum.30 Vid studerande av Europadomstolens praxis kan en metod utrönas. Det förekommer att 

domstolen delar upp och prövar tortyrkonventionens rekvisit i fyra delar: 

1. Varje handling som orsakar allvarlig smärta eller svårt lidande 

2. Lidandet kan vara fysiskt och psykiskt 

3. Handlingen ska motiveras av ett syfte 

4. Handlingen ska ha statlig anknytning.31 

Det är värt att poängtera att Europadomstolen inte alltid använder sig av denna indelning med den 

förekommer.32 Det är tydligt att definitionen har ett actus reus rekvisit, externt och objektivt 

element, samt ett mens rea rekvisit, handlingens motiv eller uppsåt. Vid bedömning av EKMR:s 

artiklar har Europadomstolen påpekat att konventionen är ett levande dokument som alltid ska 

tolkas i beaktande till rättsfallets omständigheter.33 Det gör att både actus reus och mens rea 

rekvisiten tolkas olika med hänsyn till fallets egenheter. Att konventionen är ett levande dokument 

gör det svårt att direkt påstå vilka handlingar som innebär tortyr. Domstolen har dock funnit en typ 

av situation som snabbt ger indikationer på eventuellt kränkande av artikel 3: När en person är vid 

god hälsa, blir tagen till häkte eller dylikt och kommer ut därifrån vid dålig hälsa.34 När en sådan 

situation uppstår är det på statens ansvar att kunna rättfärdiga intrånget på individens integritet 

oavsett om den varit psykisk eller fysisk.35 Misslyckas staten med rättfärdigandet startar 

varningssignalerna omgående. Utöver just nämnda situation är domstolen dynamisk i sitt tolkande 

av rekvisiten.36 För att undvika upprepning kommer definitionen av tortyr i Amerika att belysas 

innan närmare förklaring av tortyrdefinitionens rekvisit ges. 

2.2.2 Definitionen av tortyr i Amerika  

Den ledande mänskliga rättighetskonventionen i Amerika är den amerikanska konventionen om de 

mänskliga rättigheterna (AKMR/konventionen)37. Konventionen adopterades den 22 november 

1969 i San Jose, Costa Rica, men trädde i kraft först 18 juli 1978. Totalt har 25 stater ratificerat 

eller anslutit sig till konventionen.38 Artikel 5 i konventionen etablerar förbudet mot tortyr, vilken 

lyder: 

“1. Every person has the right to have his physical, mental, and moral integrity respected.  

2. No one shall be subjected to torture or to cruel, inhuman, or degrading punishment or 

                                                             
30 Tortyrkonventionen, artikel 1. 
31 Ibid. 
32 Se exempelvis Selmouni v. France, 91 § ff. Det förekommer också att punkt 1 och 2 etableras samtidigt, men av 

förtydligande skäl förklaras de separat. 
33 Selmouni v. France, 101 §. 
34 Se exempelvis İbrahim Aksoy v. Turkey, no. 28635/95, 30171/96 and 34535/97, 10 October 2000, 64 §; Selmouni v. 

France 87 §; Ribitsch v. Austria, 4 December 1995, Series A no. 336, 37-38 §§. 
35 Ribitsch v. Austria, 104 §. 
36 Se exempelvis Selmouni v. France, 101 §. 
37 AKMR. 
38 Amerikanska staternas organisations hemsida, Ratificeringar och anslutningar till AKMR. 
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treatment. All persons deprived of their liberty shall be treated with respect for the inherent 

dignity of the human person. […]”39 

Artikeln har ytterligare tre punkter men domstolen brukar själv enbart hänvisa till de första två i 

fall som relaterar till studiens syfte.40 Det tillägg den amerikanska konventionen gör, vid jämförelse 

med EKMR och FNMR, är rätten till respekt för individens moraliska integritet. Tillägget ger 

emellertid inte någon större effekt i tillämpningen av artikeln. Det kan argumenteras för att moralen 

påverkar psyket och att de två rekvisiten därmed överlappar. Således belyser tillägget enbart en 

regional färgning av definitionen.41  

Precis som EKMR artikel 3 ger inte den amerikanska konventionen någon definition av tortyr, 

omänsklig eller förnedrande behandling. De Amerikanska staternas organisation har däremot 

adopterat en egen tortyrkonvention vilken trädde i kraft den 28 februari 1987: alltså fyra månader 

innan FN:s tortyrkonvention trädde ikraft.42 Det är inte mycket som skiljer mellan den amerikanska 

definitionen och definitionen i FN:s tortyrkonvention. Objektivt sett är det samma rekvisit i 

konventionerna med skillnad från att smärtan inte måste vara allvarlig enligt den amerikanska 

definitionen.43 Även individens personlighet får ökat fokus.44 Den amerikanska konventionen 

exemplifierar att syftet, mens rea, med tortyren kan vara att utplåna en individs personlighet. 

Personligheten är däremot inget som hittills har diskuterats förekommande av den Inter-

amerikanska domstolen i fall relaterade till tortyr.45  Eftersom den amerikanska definitionen inte 

kräver att lidandet måste uppnå en miniminivå av smärta torde den amerikanska definitionen vara 

lättare uppnådd än den europeiska. Domstolarnas olikheter kommer diskuteras vidare om senare i 

kapitlet. 

Vid studerande av den Inter-amerikanska domstolens rättsfall går det även här att urskönja en 

metod för att pröva om ett brott mot artikel 5 begåtts. Den Inter-amerikanska domstolen delar upp 

sin tortyrdefinition i tre delar: 

1. En avsiktlig handling genom vilken fysisk eller mental smärta eller lidande tillfogas en 

annan person 

2. Handlingen ska motiveras av ett syfte 

3. Handlingen ska ha statlig anknytning.46 

Precis som tortyrkonventionen har den amerikanska definitionen ett actus reus och ett mens rea 
rekvisit. För att undvika upprepning kommer nästa avsnitt behandla domstolarnas generella 

tolkning och tillämpning av tortyrdefinitionerna och därefter deras rekvisit: såväl likheter som 

olikheter kommer utredas. 

                                                             
39 AKMR, artikel 5. 
40 Se exempelvis Case of Roxcacó-Reyes v. Guatemala, 94 §. 
41 Detta syns vid studerande av Inter-amerikanska rättsfall, se exempelvis Case of Maritza Urrutia v. Guatemala. 

Judgment of November 27, 2003. Series C No. 103, 87 §. 
42 Den Amerikanska konventionen för att förhindra och straffa Tortyr. Konventionen har antagits av 18 stater. 
43 Jfr tortyrkonventionen, artikel 1. 
44 Inter-amerikanska konventionen om förebyggande och bestraffning av tortyr, artikel 2. 
45 Ibid. 
46 Se exempelvis Case of Raquel Martí de Mejía v. Perú, 10.970, Report No. 5/96, 1 March 1996. 



8 
 

2.2.3 Generell jämförelse av tortyrdefinitionerna i Europa och Amerika 

Trots att domstolarna förlitar sig på olika internationella regelverk för sina respektive 

tortyrdefinitioner finns det likheter. Den amerikanska definitionen avviker å ena sidan från FN:s 
definition men den Inter-amerikanska domstolen är å andra sidan konsekvent i användandet av sin 

tortyrdefinition. Den Inter-amerikanska domstolen verkar vara mån om att uppnå ett internationellt 

homogent tolkande och tillämpande av brott som potentiellt uppnår tortyrgraden. Att domstolen 

vill uppnå homogenitet klargörs genom domstolens förekommande hänvisningar till såväl FN:s 
tortyrkonvention som till Europadomstolens praxis i sina rättsfall.47  

 

Trots eftersträvandet av ett gemensamt arbetssätt går det att urskilja två avvikande aspekter i 

domstolarnas tolkning och tillämpning av tortyrdefinitionerna. Den första skillnaden är att den 
Inter-amerikanska domstolen inte beaktar något allvarlighetsrekvisit eftersom den amerikanska 

tortyrdefinitionen inte fastställer ett sådant. Den Inter-amerikanska domstolen har först vid senare 

rättsfall nämnt smärtans allvarlighet som en del av domstolens resonemang.48 Europadomstolen 

resonerar däremot djupgående kring miniminivån för lidandet eftersom allvarligt lidande är ett 
rekvisit enligt FN:s tortyrkonvention.49 Det leder till att ett brott som uppfyller övriga tortyrrekvisit 

kan hamna utanför tortyrdefinitionen enligt Europadomstolen men inom definitionen enligt Inter-

amerikanska domstolen. Den andra skillnaden berör domstolarnas sätt att resonera kring psykiskt 

lidande. Den Inter-amerikanska domstolen resonerar mer djupgående i smärtans psykologiska 
påverkan än vad Europadomstolen gör.50 Olikheterna berör rekvisit i respektive definitions första 

del; en handling som orsakar ”allvarlig” fysisk eller mental smärta eller lidande.51 Skillnaderna 

påverkar sedvanan på området vilket problematiserar studiens syfte att se när våldtäktsbrott träder 

inom tortyrdefinitionen. För att utreda den internationella definitionen för tortyr och hur den 
tillämpas kommer nästa avsnitt först förklara rekvisiten syfte och statlig anknytning, vilka 

domstolarna är överens om. Sedan kommer rekvisiten om miniminivå samt fysiskt och psykiskt 

lidande att förklaras, vilka domstolarna tillämpar olika. 

 

2.3 Förklaring av tortyrdefinitionernas rekvisit 

2.3.1 Handlingen ska vara kopplad till ett syfte och ha statlig anknytning 

Domstolarna är överens om att handlingens syfte, mens rea, och statliga anknytning ofta har ett 

tydligt kausalt samband: därför behandlas båda rekvisiten i detta avsnitt. Handlingens syfte framgår 

vanligen i bakgrunden till rättsfallen, vilket gör att domstolarna sällan behöver utreda rekvisiten i 

omfattande grad.52 Tortyrkonventionen exemplifierar att syftet kan vara att: 

”[…] erhålla information eller en bekännelse av honom eller en tredje person, att straffa honom 

för en gärning som han eller en tredje person har begått eller misstänks ha begått eller att hota 
eller tvinga honom eller en tredje person eller också av något skäl som har sin grund i någon 

form av diskriminering […]”53 

                                                             
47 Case of the Gómez-Paquiyauri Brothers v. Peru. Judgment of July 8, 2004 Series C No. 110, 113 §. 
48 Case of J. v. Peru. Judgement of November 27, 2013. Series C No. 275, 364 §. 
49 Tortyrkonventionen, artikel 1. 
50 Se exempelvis Gómez-Paquiyari bröderna v. Peru, 116-117 §§. Här gjorde domstolen antagen som kunde bekräftas 

även om antagandena hade legitima grunder. 
51 Tortyrkonventionen, artikel 1. 
52 Se exempelvis Aksoy v. Turkey § 14; Aydın v. Turkey, 22 §. Båda offren utsattes för handlingar vilka kränkte artikel 
3 på grund av offrens påstådda anknytning till, eller innehavande av information om, PKK. 
53 Tortyrkonventionen, artikel 1. 
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Den amerikanska tortyrdefinitionen ger också exempel på syften som brottsutredningar, 
bestraffningar, förebyggande åtgärd eller för något annat ändamål.54 Att information och 

bekännelse är vanliga anledningar till tortyr är inte konstigt. Tortyr är, och har varit, ett effektivt 

redskap vid förhör. Ett förekommande scenario är att polisen behöver bevis för att kunna lämna 

över ett fall till åklagaren. När bevisningen är svår sker det emellanåt att de statliga myndigheterna 
använder extensivt våld för att få det de vill ha.55 Den Inter-amerikanska domstolen har dessutom 

identifierat flera andra syften länkade till tortyr. Som exempel har domstolen fastställt att syftet 

kan vara preventivt genom att avskräcka andra från ett agerande, vilket var fallet i Maritza Urrutia 

v. Guatemala. I fallet ville staten avskräcka folket från att vara politisk aktiva i oppositionen.56 
Syftet kan också vara att eliminera fiender vilket var fallet i Velasquez-Rodriguez v. Honduras där 

staten under en period på tre år aktivt kidnappade människor som sällan återsågs igen.57 Som 

nämnts är mens rea rekvisitet ofta underförstått men kan bli en svår bedömningsfråga för 

domstolen. Det förekommer att syftet inte framgår och att bevisföringen är svag. Domstolen kan 
då tvingas göra kvalificerade antaganden utifrån det fakta som finns och kan styrkas.58 Eftersom 

rekvisitet är dynamisk går det inte att uttömma en lista på potentiella syften.59 Syftesrekvisitet är 

uppställt så att det förstås att handlingen inte får ha varit oavsiktlig utan måste begåtts i ett visst 

syfte. 
 

Att handlingen dessutom ska ha statlig anknytningen beror på domstolarnas jurisdiktion. 

Europadomstolen har enbart jurisdiktion över fall där staten har brutit mot sina åtaganden 

relaterade till de artiklar som EKMR omfattar.60 Staten kan antingen vara förövaren genom 
exempelvis militärens agerande eller brista i sitt ansvar att förhindra och utreda brott. Civila 

förövare kan således inte stå till svars inför Europadomstolen.61 På samma vis har den Inter-

amerikanska domstolen enbart jurisdiktion över fall där AKMR åberopas.62 Den Inter-amerikanska 

domstolen har också i flera fall fått jurisdiktion där staten inte fullgjort sina positiva åtaganden. 
Särskilt vanligt är det att stater inte utreder brott relaterade till tortyr tillräckligt.63 Den Inter-

amerikanska domstolen hänvisar regelbundet till staters internationella åtaganden att skydda sina 

medlemmar. Domstolen har till exempel påpekat att stater kan hållas ansvariga om de undviker att 

agera eller agerar motstridigt i fall som berör fundamentala mänskliga rättigheter.64 I Nordamerika, 
central-och Sydamerika förekommer det regelbundet att staten anstiftat till handlingar vilka 

kränker förbudet mot tortyr.65 Tortyrbrotten är ofta relaterade till frihetsberövningar när de 

genomförts av militär eller polis.66 Det är inte ovanligt att frihetsberövningarna dessutom varit 

                                                             
54 Inter-amerikanska konventionen om förebyggande och bestraffning av tortyr, artikel 2. 
55 Detta har stöd i flertalet rättsfall, jfr Dikme v. Turkey 87 och 90 §§. 
56 Case of Maritza Urrutia v. Guatemala, 51 a §. 
57 Case of Velásquez-Rodríguez v. Honduras. Judgment of July 29, 1988. Series C No. 4, 147 §. 
58 Se domstolens resonemang i V. v. the United Kingdom [GC], no. 24888/94, ECHR 1999-IX, 71 och 78 §§. 
59 Både tortyrkonventionen artikel 1 och den Inter-amerikanska konventionen om förebyggande och bestraffning av 

tortyr artikel 2 har sådana meningar vilka innebär att syftet inte måste vara något av de exempel artikeln ger.  
60 EKMR, avdelning II och artikel 34. 
61 Se M.C. v. Bulgaria, no. 39272/98, ECHR 2003-XII 185-187 §§. Staten utredde inte motsägande fakta i målet vilket 

resulterade i att staten inte skyddade den kärande mot våldtäktsbrott, vilket i sig kan falla under artikel 3. 
62 AKMR, artikel 62 p. 3. 
63 Se exempelvis Case of Ximenes-Lopes v. Brazil. Judgment of July 4, 2006. Series C No. 124, 150 §. Staten brast i 

sitt åtagande att förhindra och skydda individer i behov av läkarvård.  
64 Case of Servellón-García et al. v. Honduras. Judgment of September 21, 2006. Series C No. 155, 107 §. 
65 AKMR, artikel 5 p.2 andra meningen. 
66 Se exempelvis Case of Loayza-Tamayo v. Peru. Judgment of September 17, 1997. Series C No. 33, 3a §. 
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godtyckliga.67 Att stater tenderar att brista i sitt utredningsansvar kan av naturliga skäl bero på 
statens intressen. För att ett brott mot en tortyrartikel ska aktualiseras ska handlingen utföras av, 

eller på anstiftan av, en offentlig tjänsteman.68 Om tjänstemannen är högt uppsatt inom den statliga 

hierarkin och beordrar handlingar vilka kränker förbudet mot tortyr kan denne utnyttja sin makt till 

att utredningen inte genomförs. Det torde vara en rimlig slutsats att utredningen av händelsen inte 
faller inom statens primära intressen om tortyren ansetts vara legitim för den makthavande.69 

Slutsatsen är att domstolarna är överens om tolkningen och tillämpningen av rekvisiten syfte och 

statlig anknytning. I följande avsnitt kommer domstolarnas olika tolkningar och tillämpningar av 

definitionernas krav på smärtans allvarlighet samt rekvisiten fysisk och mental smärta att utredas. 
 
2.3.2 Varje handling som orsakar ”allvarlig” smärta eller svårt lidande, Europa  

För att en handling ska kunna uppnå tortyr måste handlingens actus reus resultera i att lägsta nivån 

för lidandets allvarlighet uppnås.70 Var lägsta nivån för smärtan är bedöms utifrån en samman-

ställning av fakta. Domstolen tar därför hänsyn till potentiellt förvärrande omständigheter, 

exempelvis offrets kön, ålder, hälsa och hur länge handlingarna pågår.71 Ett rättsfall där det tydligt 
framgick att domstolen särskilt beaktade offrets ålder i relation till smärtans allvarlighet var i Tyrer 

v. the United Kingdom.72 I fallet blev en pojke på 15 år bestraffad med tre smiskrapp av björkris.73 

Piskrappen utdelades på grund av nationell lagstiftning om unga lagöverträdare i Storbritannien.74 

Domstolen resonerade i fallet att pojken, trots att huden inte spruckit upp, måste upplevt mental 
ångest i väntan på straffet samt förnedring när det utdelades. Domstolens slutsats blev att 

handlingens actus reus inte resulterade i stort fysiskt lidande men att situationen förvärrades av 

pojkens ålder.75 Vid jämförelse med andra rättsfall där artikel 3 kränkts på grund av handlingens 

grova intrång i individens fysiska integritet torde inte smiskrappen i sig själva kunna resultera i ett 
tortyrbrott.76 Att pojken enbart var ett barn när straffet utdelades ansågs vara en förvärrande 

omständighet och ökade intrånget i hans integritet. Tortyrdefinitionen gör ingen åtskillnad på om 

handlingens actus reus resulterar i fysiskt eller psykiskt lidande så länge lägstanivån för lidandet 

uppnås.  
 

Desto grövre kränkningen är på offrets fysiska integritet dess mer ökar förutsebarheten för att 

brottet ska kunna uppnå tortyrgraden. Till exempel kan Tyrerfallet, där smärtan var primärt 

psykisk, jämföras med fallet Aksoy v. Turkey.77 Aksoy blev placerad i en häktescell med begränsade 
rörelsemöjligheter, utsatt för palestinsk hängning, elchocker och slag i syftet att erhålla 

information.78 I Aksoyfallet var det tydligt att offret blivit utsatt för allvarligt lidande till skillnad 

                                                             
67 Case of Cantoral-Benavides v. Peru. Judgment of August 18, 2000. Series C No. 69, 90 §; Maritza Urrutia v. 

Guatemala, 88 §. 
68 EKMR, artikel 3; AKMR, artikel 5. 
69 Se exempelvis Case of Goiburú et al. v. Paraguay. Judgment of September 22, 2006. Series C No. 166, 61(34-35) 

och 128 §§. Det kan givetvis förekomma att somliga av de statliga tjänstemännen agerar på interna uppdrag som inte 

är allmänt kända bland den offentliga sektorn. 
70 Ireland v. the United Kingdom, 18 January 1978, Series A no. 25, 162 §. 
71 Ibid, 162 §. 
72 Tyrer v. the United Kingdom, 25 April 1978, Series A no. 26. 
73 Ibid, 10 §. 
74 Ibid, 9 och 11 §§. 
75 Ibid, 30 och 34 §§. 
76 Se exempelvis Dikme v. Turkey 14 §. Offret utsattes för misshandel, palestinsk hängning och elchocker. 
77 İbrahim Aksoy v. Turkey, no. 28635/95, 30171/96 and 34535/97, 10 October 2000. 
78 Ibid, 60 §. 
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från Tyrerfallet. Europadomstolen har gjort klart att alla förvärrande omständigheter ska beaktas 
vid bedömning av fall som berör EKMR alltså även i tortyrfall. Eftersom alla individer är unika 

resulterar det emellertid i att Europadomstolen kommer bedöma lägstanivån inom artikel 3 olika. 

Domstolens resonemang om miniminivån för lidandet skiljer sig markant på grund av fallens 

bakgrund. Offrens subjektiva aspekter utgör en viktig del i domskälen. De två rättsfallen visar dock 
tydligt att domstolen dels beaktar förvärrande omständigheter och dels inte gör någon åtskillnad på 

om lidandet är primärt fysiskt eller psykiskt så länge miniminivån för lidandet är uppnått.  

 
2.3.3 Lidandet kan vara fysiskt och psykiskt, Europa 

Att Europadomstolen inte gör någon åtskillnad på hur actus reus resulterar i lidande går också att 

exemplifiera med rättsfall. Vad gäller fysiskt lidande är fallen Dikme v. Turkey och Aksoy v. Turkey 

goda exempel. I båda fallen utsattes offren för elchocker, palestinsk hängning och annan 

misshandel.79 Offren utsattes alltså för allvarliga fysiska skador och i domskälen var det tydligt att 

domstolen funnit att miniminivån för lidandet uppnåtts. Fysiskt lidande är överlag lättare att förutse 

än psykiskt eftersom det är lättare att bevisa att fysiskt lidande ägt rum.  

Förutsebarheten för psykiskt lidande är svårare att granska, därför kommer två rättsfall där psykiskt 

lidande behandlats att jämföras, fallen V. v. the United Kingdom och Fedotov v. Russia.80 I V. v. 

the United Kingdom var det en pojke på 10 år som, tillsammans med en jämnårig kamrat, 

misshandlat och dödat ett barn på 2 år. Pojken yrkade på att de nationella domstolsförhandlingarna 

påverkade honom psykiskt till den grad att det utgjorde en kränkning av artikel 3.81 

Europadomstolen erkände att pojken på grund av sin unga ålder möjligen upplevt stress och ånger 

till den grad att det uppnådde nivån för förnedrande behandling enligt artikel 3. Domstolens slutsats 

var dock att det inte var statens syfte att förnedra den åtalade. Förnedringen ansågs vara en 

inneboende bieffekt av den nationella domstolens arbete. Den nationella domstolen hade också 

vidtagit åtgärder för att förmildra domstolsförfarandet för pojken i den grad det var möjligt. Artikel 

3 hade inte kränkts i fallet.82 I Fedotov v. Russia blev mannen olagligen häktad under 22 timmar. 

Under tiden för häktningen fick Fedotov varken mat, vatten eller besöka toaletten. Domstolen 

ansåg att fallet bröt mot artikel 3 därför att Fedotov måste ha upplevt psykiskt lidande genom att 

dels förnekas basala nödvändigheter och dels för att häktningen varit olaglig.83 Domstolen 

resonerade att den olagliga häktningen var en förvärrande faktor vilket resulterade i att den mentala 

stressen ökade. Stressen gjordes dessutom värre av förhörens förnedrande omständigheter.84 Fallet 

avgjordes alltså med en avvägning av Fedotovs mentala lidande under häktningen.  

Mentalt lidande är svårt att förutse eftersom olika individer påverkas olika och att de subjektiva 

aspekterna tas i åtanke vid Europadomstolens resonemang. Fedotovfallet är emellertid ett gott 

exempel på att illabehandlingen inte måste pågå över omfattande tid.85 Vid granskning av de 

ovanstående fallen är det också klart att fysiskt lidande är lättare att analysera, bevisa och möjligt 

att likställa med tidigare rättsfall. Även om lidandet kan vara psykiskt och fysiskt är det svårare att 

                                                             
79 Dikme v. Turkey, 14 §; Aksoy v. Turkey, 60 §. 
80 V. v. the United Kingdom [GC], no. 24888/94, ECHR 1999-IX; Fedotov v. Russia, no. 5140/02, 25 October 2005. 
81 Ibid, 7 och 63 §§. 
82 Ibid, 7, 63, 78 och 80 §§. 
83 Fedotov v. Russia 18-20§§ och 68-70§§. 
84 Ibid. 
85 Jfr Dikme v. Turkey där kränkandet av artikel 3 pågick i flera dygn. 
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förutse huruvida ett fall uppnår tortyrgraden eller inte om illabehandlingen primärt varit psykisk. 

Ofta finns medicinska uttalanden att tillgå och det går att se, via granskning av en individs kropp, 

om dennes fysiska integritet har kränkts.86 Objektivt sett fastställer de två senare rättsfallen att actus 

reus rekvisitet inte måste resultera i grova intrång på individens fysiska integritet, så länge 

miniminivån för lidandet är uppnådd. Det är dessutom tydligt att domstolen tar hänsyn till 

handlingarnas natur och respekterar att visst lidande i somliga situationer är oundvikligt.87  

2.3.4 En avsiktlig handling genom vilken fysisk eller mental smärta eller lidande tillfogas en annan 

person, Amerika 

Om en handling varit avsiktlig eller inte framkommer ofta i direkt anknytning till fallets bakgrund. 

Syftet med rekvisitet är att smärtan inte ska vara orsakad genom en olycka. En handling är i regel 

avsiktlig så fort någon form av planering eller aktiv försummelse att agera aktualiserats.88 Den 
smärta som handlingen orsakar kan vara både fysisk och psykisk. Enligt definitionen ställs inget 

krav på smärtans allvarlighet men den Inter-amerikanska domstolen beaktar, precis som 

Europadomstolen, bland annat offrets ålder, kön och hälsa.89 Den Inter-amerikanska domstolen 

beaktar således förvärrande omständigheter och utgår från fallets specifika situation. Domstolen är 
restriktiv med att konkretisera handlingar som bryter mot artikel 5 men det finns en situation som 

domstolen vid upprepande tillfällen hävdar utgör en direkt kränkning: När en person blir satt i 

isoleringscell utan möjlighet att kommunicera med någon.90  

 
Domstolen har tagit stor hänsyn till psykiskt lidande vid frihetsberövning vid flera sammanhang. 

Även där frihetsberövningen utgjort en korrekt brottspåföljd resulterar kränkandet av yttrande-och 

kommunikationsrättigheter i tortyr. I exempelvis rättsfallet Berenson-Mejía v. Peru hölls en kvinna 

isolerad kontinuerligt under ett år.91 Under tiden för isoleringen nekades hon tillgång till nyheter 
och annan information. Hon tilläts enbart besök av den amerikanska ambassaden och röda korset. 

Hon var dessutom satt i en cell på 2,5 kvadratmeter vilken saknade både ventilation och naturligt 

ljus. Domstolen fastställde att det inte var fängelsets funktion att de intagna skulle leva under 

omänskliga förhållanden.92 I fallet var det tydligt att behandlingen varit avsiktlig och att den 
påverkade de intagna fångarna primärt psykiskt genom att negligeras information men också 

fysiskt på grund av de begränsade rörelsemöjligheterna.93 I Gómez-Paquiyauri brothers v. Peru 

var det två bröder, 14 respektive 17 år gamla, som blev godtyckligt hämtade av polisen genom 

våld.94 Pojkarna blev sparkade på, fick ögonbindel och lades i bagageluckan på en polisbil. Offren 
blev därefter slagna med skjutvapen och skjutna på flera ställen; En av pojkarna fick tummen 

avskjuten. Domstolen fastställde först att de fysiska skadorna, tagna i relation till pojkarnas ålder 

och att systematisk tortyr använts för att ingjuta skräck i befolkningen, uppgick till en kränkning 

av artikel 5.95 Domstolen analyserade också situationen utifrån pojkarnas potentiella synvinkel. I 
domskälen fastställdes det att pojkarna måste upplevt stor psykologisk stress och extrem rädsla. 

                                                             
86 Se exempelvis Aydin v. Turkey, 24 §. 
87 V. v. the United Kingdom, 78 och 80 §§.  
88 Handlingens avsikt och syfte har starkt kausalt samband. Läs stycket om handlingens syfte i punkt 2.3.1. 
89 Gómez-Paquiyauri bröderna v. Peru, 113 §. 
90 Case of Lori Berenson-Mejía v. Peru. Judgment of November 25, 2004 Series C No. 114, 103 §. 
91 Ibid, 74 a §. 
92 Ibid, 74 a och 101 §§. 
93 Ibid, 106 §. 
94 Gómez-Paquiyari brothers v. Peru, 67 §. 
95 Ibid, 116-117 §§. 
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Slutligen konstaterades faktumet att pojkarna troligen dödats med litet mellanrum vilket måste gjort 
att den andre brodern med största säkerhet fick insikten om att han skulle dö.96 Det betyder att 

domstolen beaktade aspekter som den inte hade bevis för på ett sätt som till synes skiljer sig från 

Europadomstolen. Europadomstolen är noga med beviskraven och håller sakligare ton i sina 

domskäl. Även om den Inter-amerikanska domstolen har belägg för sina antaganden torde det vara 
något överflödigt att diskutera omfattande för aspekter det inte finns starka bevis för. 

 

Tortyr förekommer i häktes-och fängelsesituationer i såväl europeiska som amerikanska stater. I 

AKMR står det uttryckligen i artikel 5 p. 2 sista meningen att frihetsberövade personer ska visas 
respekt. Det är inte enbart fråntagandet av kommuniceringsmöjligheter som kan resultera i tortyr 

under frihetsberövningar. Fallet Roxacó-Reyes v. Guatemala får agera exempel.97 I fallet blev en 

dödsdömd fånge utsatt för grov misshandel. Misshandeln resulterade i att fången varken kunde 

prata eller gå då hans käke blev dislokaliserad samt att han erhöll revbensfrakturer och knäskador. 
Fången levde dessutom under svåra förhållanden i övrigt och sammantaget fann domstolen att det 

fallet utgjorde tortyr.98 Eftersom miniminivå för smärtans allvarlighet inte är ett rekvisit enligt den 

amerikanska tortyrdefinitionen utgör det inte någon vidare diskussion i domstolens resonemang. 

 

2.4 Slutsats och sammanfattning av tortyr 
Trots att det är tydligt att Europadomstolen hänvisar till FN:s tortyrkonventions definition och att 

den Inter-amerikanska domstolen förlitar sig på den amerikanska definitionen tolkar och tillämpar 

domstolarna tortyrdefinitionerna lika. Domstolarna lägger stor vikt vid att bevisföringen ska vara 

bortom allt tvivel och är därmed noga med att fastställa fakta.99 Europadomstolen och den Inter-

amerikanska domstolen bedömer alla fakta i målet och gör en helhetsbedömning av dessa. 

Bedömningarna görs utifrån det specifika fallet med hänsyn till bland annat offrets ålder, kön och 

hälsa. Det gör det svårt att på förhand bedöma fallets utgång och konkretisera vad det är som krävs 

för att tortyrrekvisiten ska uppnåtts. Det beror på fallet. Europadomstolen brukar avgöra huruvida 

fallet är att anse som tortyr, omänsklig eller förnedrande behandling men i detta kapitel har ingen 

åtskillnad gjorts på fallens rubricering. Rubriceringen är inte väsentligt för studien utan endast i 

relation till huruvida en kränkning av artikeln begåtts eller inte.100  

 

Utifrån domstolarnas hantering av fall relaterade till tortyrartiklarna, kan tortyr fastställas att 

innebära en avsiktlig handling genom vilken mental eller fysisk smärta eller lidande tillfogas en 

annan person. Handlingen ska genomföras i ett visst syfte och dessutom genomföras av, via 

medgivande eller på anstiftan av, en offentlig tjänsteman. Däremot har det framkommit att 

domstolarna skiljer sig åt i två avseenden relaterade till tortyrdefinitionerna. Den Inter-amerikanska 

domstolen väger inte in något minimikrav för lidandets allvarlighet. Allvarlighet utgör inte ett 

                                                             
96 Gómez-Paquiyauri bröderna v. Peru, 117 §. 
97 Case of Roxcacó-Reyes v. Guatemala. Judgment of September 15, 2005 Series C No 133. 
98 Ibid, 37 a och 102 §§. 
99 Se exempelvis Tomasi v. France, 27 August 1992, Series A no. 241-A, 108-110 §§. Domstolen fastställde tydligt 

att aktuell fakta var trovärdig då den baserades på fyra läkares undersökningar. 
100 För kännedom se Kudła v. Poland [GC], no. 30210/96, ECHR 2000-XI, 92 §. Här har domstolen etablerat att 

omänsklig behandling är när behandlingen är uppsåtlig, pågår under flera timmar och orsakar fysisk skada eller intensiv 
psykiskt eller mentalt lidande. Förnedrande behandling riktar sig mer till offrets känslor så som rädsla, ångest, 

underlägsenhet och förnedring.   
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rekvisit enligt den amerikanska definitionen men domstolen har nämnt rekvisitet ytligt i senare 

rättsfall.101 Det tyder på att den Inter-amerikanska domstolen ökar homogeniteten av tortyr-

definitionen allt mer. Om den Inter-amerikanska domstolen börjat anse allvarlighet som ett rekvisit 

kommer den internationella sedvanerätten på området kunna fastställa allvarlighet som ett 

definitivt rekvisit. Det är emellertid fortfarande att diskutera huruvida domstolen anser att 

allvarligheten är ett rekvisit att ta i beaktande. Europadomstolen är noga med att fastställa lidandets 

allvarlighet eftersom det är ett rekvisit enligt tortyrkonventionen.102 Den andra avvikande faktorn 

angår psykiskt lidande. Det kan uppfattas att den Inter-amerikanska domstolen intar en mer emotiv 

synvinkel vid bedömningen av tortyr. Det speglas väl i de olika rättsfallen.103 Vad pojkarna i 

Gómez-Paquiyaurifallet upplevde psykiskt är något som inte går att bevisa utan den Inter-

amerikanska domstolen gör en del antaganden i sitt avgörande. Även om de antaganden domstolen 

gör är rättfärdigade, eftersom pojkarna mördades, är sättet som den Inter-amerikanska domstolen 

gör antagandena på en tydlig skillnad från Europadomstolen. Europadomstolen väger in fallets 

fakta men håller sig sakligare till omständigheterna.  Europadomstolen diskuterar till synes inte 

den psykologiska effekten i samma utsträckning som den Inter-amerikanska domstolen. 

 

FN:s tortyrdefinition fastställer att lidandet ska vara av allvarlig grad samt att lidandet kan vara 

psykiskt eller fysiskt. Eftersom båda domstolarna frekvent hänvisar till tortyrkonventionen 

kommer det här anses föreligga ett rekvisit om allvarligt lidande. Det går således att kritisera den 

Inter-amerikanska domstolen för att frångå FN:s tortyrdefinition vid tillämpningen av tortyr-

artiklarna genom att inte kräva att lidandet ska vara allvarligt. Det går också att ifrågasätta hur det 

mentala lidandet ska bedömas eftersom domstolarna resonerar olika djupgående kring rekvisitet. 

Det psykologiska lidandet är en viktig klausul i fråga om våldtäktsbrott och något som kommer 

analyseras vidare i nästa kapitel. Domstolarnas olikheter är viktiga att ha i åtanke i kapitel fyra vid 

analyserande av brott vilka uppnått tortyr och där sexuellt våld utgjort en komponent. Olikheterna 

kan resultera i att ett brott som anses hamna inom tortyrdefinitionen enligt den Inter-amerikanska 

domstolen faller utanför definitionen i Europadomstolen. Hur våldtäktsbrott kan påverkas av 

domstolarnas olikheter kommer diskuteras mer om i kapitel fyra. För att se när sexuellt våld med 

statlig anknytning faller inom den nu fastställda tortyrdefinitionen behöver definitionen för våldtäkt 

fastställas, vilket utgör nästa kapitel. 

                                                             
101 J. v. Peru, 364 §. 
102 Tortyrkonventionen, artikel 1; Tyrer v. the United Kingdom, 30 §. 
103 Se exempelvis Gómez-Paquiyari bröderna v. Peru, 116-117 §§. 
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3 Vad är våldtäkt? 

 

3.1 Inledning 
I förra kapitlet definierades vad som är tortyr, omänsklig och förnedrande behandling och vad som 

krävs för att ett brott mot aktuella tortyrartiklar ska begåtts. För att kunna utröna när våldtäktsbrott 

med statlig anknytning träder inom definitionen för tortyrbrott behöver definitionen av våldtäkt 

klargöras. Internationella konventioner fastställer inte någon definition av våldtäkt, vilket gör att 

definitionen till stor del har etablerats genom domstolspraxis104 Vad som utgör våldtäkt actus reus, 

det externa elementet, kan inte anses vara överenskommet mellan stater. Våldtäkt definieras olika 

beroende på skiftande religioner, kulturer och traditioner men den definition som kommer 

fastställas och användas här är den som erkänts av FN:s ekonomiska och sociala råd.105 FN har 

stark auktoritet internationellt och vägledande funktion men det är Jugoslavientribunalen och 

Rwandatribunalen som utrett våldtäktsdefinitionen.106 Brottmålstribunalerna har hanterat många 

fall där våldtäkt och sexuellt våld utgjort en komponent vid åtal. För att domstolarna skulle kunna 

döma fall med sexuellt våld korrekt fann de att det existerade ett behov av att fastställa en våldtäkts-

definition.107 Brottmålstribunalerna granskade nationella lagstiftningar i ett försök att utröna den 

internationella sedvanerätten på området.108 Genom de två domstolarnas praxis har våldtäkts-

begreppet blivit tydligare och mer homogent applicerat även i de regionala domstolarnas 

resonemang.109 Kapitlet kommer förklara den internationella våldtäktsdefinitionen och ge exempel 

från rättspraxis, till stor del från Jugoslavien-och Rwandatribunalen, samt relevanta FN dokument 

och rapporter. 

 

3.2 Element som utgör våldtäkt eller sexuellt våld 
Våldtäktsdefinitionen har utvecklats över tid och utvecklas fortfarande. Brottmålstribunalerna 

initierade arbetet med att fastställa en våldtäktsdefinition genom att etablera att den brottsliga 

aspekten vid våldtäkt var inskränkningen av en individs sexuella autonomi.110 Vidare ansåg 

Rwandatribunalen att en dynamisk definition av våldtäktsbrott borde göras då det lämpar sig bättre 

i internationell rätt.111 För att säkerställa en lags efterlevnad bör internationell rätt skrivas 

dynamiskt så att den är praktiskt funktionell i majoriteten av staterna.112 I fallet Prosecutor v. Jean-

Paul Akayesu resonerade Rwandatribunalen att våldtäkt var ett brott mot individens integritet och 

                                                             
104 Vid granskning av exempelvis EKMR, AKMR och FNMR finns det ingen definition för brottet alls, utan förlitar 

sig på nationell lagstiftning. Jfr, artikel 7 Romstadgan. 
105 E/CN.4/Sub.2/1998/13 rapport om systematiska våldtäkter och sexuellt våld i krigssituationer, 24 §. 
106 Prosecutor v. Kunarac et al., (IT-96-22 and IT-96-23/1), judgment of Trial Chamber II, 22 February 2001, 138 och 

437 §§; Prosecutor v. Furundzija, 80 och 163 §§; Prosecutor v. Jean-Paul Akayesu, Case No. ICTR-96-4-T, Trial 

Chamber I, 2 September 1998, 597 §. 
107 Ibid. 
108 Se exempelvis E/CN.4/Sub.2/2004/6, 23 §. 
109 Se exempelvis Aydin v. Turkey, 66 §. Staten yrkade på bristande bevisföring för att den påstådda våldtäkten ägt rum 

med våld. 
110 Prosecutor v. Kunarac et al., 457 §. 
111 Prosecutor v. Jean-Paul Akayesu, 597 §. 
112 Ibid. 
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används bland annat i syfte att hota, förnedra och diskriminera.113 Tribunalen fann dessutom att 

våldtäktsbrott ska omfatta alla akter av sexuell natur som sker på diskriminerande grunder.114 Nästa 

steg mot en internationell definition var att konkretisera våldtäkt som en fysisk invasion av sexuell 

natur vilken utförs på en person genom tvång. Jugoslavientribunalen vidareutvecklade och för-

tydligade sedan våldtäktsdefinitionen till att bli fullständig. Definitionen skulle väl kunna uttryckas 

i en konvention. Jugoslavientribunalens slutliga definition, actus reus och mens rea, av våldtäkt 

resulterade i fyra punkter: 

1. En sexuell penetration, även svag penetration,  

1.1 av vagina eller anus på offret, av förövarens penis eller annat objekt eller, 

1.2 av munnen på offret av förövarens penis 

2. Som utförts genom tvång, våld eller hot om våld mot offret eller en tredje person.115 

Definitionen fastställer att våldtäkt innebär att både ett actus reus och ett mens rea rekvisit ska vara 

uppfyllt för att ett brott ska begåtts. Till skillnad från tortyrdefinitionen, kräver inte våldtäkts-
definitionen att penetrationen måste vara våldsam då det framförallt är tvånget enligt punkt två som 

gör akten brottslig. Definitionen är relativt tydlig, således kommer inte innebörden av penetration 

av penis förklaras ytterligare. Penetrationer som genomförs med andra objekt än könsorgan och 
innebörden av oralt sexuellt tvång bör däremot förklaras något för att erhålla full förståelse. 

Angående våldtäktsdefinitionens mens rea rekvisit innebär det att medgivande till den sexuella 

akten saknas. Det är implicit att medgivande saknas om den sexuella handlingen genomförs med 

tvång, våld, eller hot om våld mot offret eller en tredje person.116  Mens rea rekvisitets tre former 
tenderar att överlappa varandra i olika länders tolkning av våldtäktsfall vilket ger stater viss 

bestämmanderätt i tillämpningen av definitionen.117 Det är dock allmänt erkänt att sexualbrott 

kränker offrets sexuella autonomi.118 Både mens rea rekvisitet och förvärrande omständigheter 

förknippade till våldtäktsbrott kommer redogöras för senare i kapitlet. 
 

3.3 Förklaring av våldtäktsdefinitionens rekvisit 
3.3.1 Penetration vid våldtäkt: actus reus 

Det här avsnittet kommer förklara våldtäktsdefinitionens actus reus närmare gällande begreppet 

penetration med andra objekt än könsorgan. Avsnittet syftar till att ge exempel på hur 

våldtäktsdefinitionen har tolkats och inte till att ge en uttömlig lista på situationer och objekt som 
faller inom definitionen. Våldtäkter som begås med andra objekt än könsorgan utgör ofta en del av 

en systematisk strategi: antingen för att bestraffa en person som inte är samarbetsvillig i exempelvis 

förhörssituationer119 eller som en del i militärens krigsföring.120 Under rwandakonflikten var det 

inte ovanligt att kvinnor blev vaginalt penetrerade av andra objekt än könsorgan. Kvinnorna blev 

                                                             
113 Prosecutor v. Laurent Semanza, Case No. ICTR-97-20-T, Judgment of 15 May 2003, 253 §. 
114 Prosecutor v. Jean-Paul Akayesu, 598 §. 
115 Prosecutor v. Furundzija, 185 §. 
116 E/CN.4/sub.2/2004/12 rapport om kriminalisering, utredning och åtal av fall med sexuellt våld 23 §. 
117 E/CN.4/sub.2/2004/6, 23 §. 
118 Se tribunalens resonemang i Prosecutor v. Kunarac et al., 457 §. I övrigt har det diskuterats mycket om huruvida 

det ska vara ett krav på avsaknad av medgivande från offret, för att det ska vara fråga om våldtäkt. 
119 Se exempelvis Selmouni v. France, 18 §. 
120 HRW, Sexuellt våld i Rwanda, s 1. Ssexuellt våld har använts som redskap för att förstöra gruppen som sådan. 
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bland annat penetrerade med vapen och vässade pinnar.121 Vid anal penetrering av häktade män är 
det inte ovanligt att polisbatonger används som våldtäktsmedel.122 Även kvinnor kan bli analt 

penetrerade men majoriteten av de rättsfall som dömts med kvinnliga offer har berört vaginal 

penetration.123 Angående oral penetration är det såväl kvinnor som män som utsätts.124 Det betyder 

att oralt sexuellt tvång torde anses vara ett könsneutralt brott.125 Utöver de uppenbara fallen där 
den offentliga tjänstemannen, ofta polis eller militär, är förövaren finns det andra scenarion som 

omfattas av våldtäktsdefinitionen. Det har fastställts vara våldtäkt när en offentlig tjänsteman 

tvingar två personer utföra sexuella handlingar.126 För brottets rubricering är det oväsentligt om en 

civil tvingas utföra sexuella handlingar på en annan civil eller på en tjänsteman. Brottets rubricering 
som våldtäkt påverkas inte heller om två civila tvingas begå sexuella handlingar på varandra.127 

Brottmålstribunalerna har fastställt att de nyss nämnda situationerna ska bedömas utifrån huruvida 

medgivande saknas och på vilket sätt den makthavande tjänstemannen utnyttjat offrens 

underlägsenhet.128  
 
3.3.2 Medgivande som mens rea 

För att ett våldtäktsbrott ska begåtts enligt definitionen måste medgivande saknas. Brist på 

medgivande förstås indirekt av definitionens lydelse. Mens rea rekvisitet uppfylls om den sexuella 

akten genomförts i form av tvång, våld eller hot om våld. Att tvingas begå sexuella akter utan 

medgivande har ansetts vara den primära skadan vid våldtäkt.129 Brist på medgivande kan vara 
svårt att bevisa då ett traditionellt medgivande ges muntligt.130Att medgivande utgör ett rekvisit 

har kritiserats eftersom det kan uttryckas på olika sätt.131 Ett medgivande kan ges på subjektiva 

eller objektiva grunder: med kroppsspråk eller verbalt.132 Medgivandet kan också ifrågasättas när 

offret är alkoholpåverkat, vilket lett till att domstolarna fastställt att dessas vittnessagor inte 
omotiverat får misstros.133 Offer som blivit påtvingade berusningsmedel innan ett sexuellt över-

grepp anses dessutom ha våldtagits genom våld.134  

 

Det diskuteras också i många rättsfall att det är svårt att fastställa mens rea rekvisitet vid avsaknad 
av fysiska bevis.135 En fällande dom ska stödjas med bevisföring vilken är bortom allt rimligt tvivel 

enligt corpus delicti principen. Vid analyserande av rättsfall har det emellertid visat att bristande 

samtycke inte måste bevisas i de fall där tydliga fysiska bevis finns. De fysiska bevisen kan vara 

blåmärken runt könsorgan eller märken efter fasthållning. Märkena tyder på att de fysiska skadorna 
som orsakats i relation till den sexuella akten varit våldsamma till den grad att ett medgivande inte 
                                                             
121 HRW, Sexuellt våld i Rwanda, s 1; Prosecutor v. Jean-Paul Akayesu, 429 §. Ett offer blev penetrerad av en träbit. 
122 Selmouni v. France, 18 §. 
123 Prosecutor v. Furundzija, 41 §; Prosecutor v. Jean-Paul Akayesu, 416 §. 
124 Prosecutor v. Blagojoe Simic, Misolav Tadic and Siom Xaric, case no IT-95-9-T, 728 §; Selmouni v. France, 18 

och 82 §§. 
125 Prosecutor v. Ranko Cesic, case no IT-95-10/1 – sentencing judgment, 14 §; Prosecutor v. Furundzija, 41 §. 
126 Prosecutor v. Ranko Cesic, 13 och 35 §§. 
127 E/CN.4/sub.2/1998/13, 22 §; 175, HRW world report 1998 s 19450. 
128 Prosecutor v. Blagojoe Simic, Misolav Tadic and Siom Xaric, 728 §; Prosecutor v. Stevan Todorovic, 39-40 §§; 

Prosecutor v. Ranko Cesic, 14 §. 
129 Prosecutor v. Kunarac et al., 437 §. 
130 M.C. v. Bulgaria, 179 §; Lövkrona, s. 169. 
131 Westen s 338. 
132 Ibid. 
133 D.J. v. Croatia, no. 42418/10, 24 July 2012, 101 §. 
134 Macdonald & Michaud s 4. 
135 Se exempelvis D.J. v. Croatia, 9 och 85 §§. 
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kan anses relevant.136 Definitionen fastställer även att penetrationen kan vara ”lätt” och ändå vara 
olaglig om den sker under hot. En generell slutsats vilken torde kunna göras av det anförda är att 

mens rea rekvisitet fungerar bättre i teorin än i praktiken.137 Mens rea rekvisitet utgör regelbundet 

ett hinder för att kunna bevisa att en våldtäkt eller sexuellt våld ägt rum på grund av bristande 

bevis.138 Det går också att ifrågasätta medgivanderekvisitet eftersom sexuella relationer utgör en 
naturlig del av individers vardag. Mer om mens rea diskussionen kommer behandlas i kapitel fyra 

då den är relevant i relation till våldtäktsbrottets överlappning med tortyr. 

 
3.3.3 Förvärrande omständigheter vid våldtäktsbrott 

Utöver våldtäktsdefinitionen tillade Jugoslavientribunalen att det finns förvärrande omständigheter 

vilka ökar brottets allvarlighet.139 De förvärrande omständigheterna kan liknas vid de aspekter som 
måste beaktas vid förbud mot tortyr. Domstolen behöver ta hänsyn till det specifika fallet och 

således beakta viktiga element som påverkar såväl offret som förövaren. Förvärrande 

omständigheter kan vara att våldtäktsoffret dör eller mördas efter det sexuella övergreppet; att 

offret blir utnyttjat av flera förövare; offrets ålder eller annan faktor som gör offret sårbart; om det 
sexuella övergreppet sker i närheten av, eller bevittnas av, andra.140 När individer tvingas utföra 

sexuella akter på eller i närheten av en släkting har det ansetts vara en särskilt intensifierande del i 

brottets allvarlighet.141 Våldtäktsbrott speglas av det sexuella syftet och att offren tvingas begå en 

sexuell handling mot eller med en familjemedlem bryter det mot sociala normer och förnedrar 
familjesituationen.142  

 

En annan aspekt som diskuterats är att våldtäkt i flera länder anses vara tabubelagt.143 I länder, 

Rwanda bland andra, resulterar våldtäkt i stor social stigma om det framkommer att en person blivit 
utsatt för sexuellt våld.144 Den sociala stigman är könsneutral: Våldtagna kvinnor anses inte längre 

vara lämpliga fruar och mödrar och våldtagna mäns maskulinitet ifrågasätts.145 Den sociala 

stigmans primära resultat juridiskt sett är att den förhindrar att våldtäkter anmäls.146 Internationellt 

är sexualbrott det brott som rapporteras in minst.147 Det är således tydligt att det finns flera aspekter 
som förvärrar våldets allvarlighet. Slutsatsen kan dras att våldtäktsdefinitionen måste vara 

dynamisk för att kunna omfatta samtliga omständigheter som kan ha förvärrande effekt för den 

som utsätts. Det är värt att poängtera att de förvärrande omständigheterna kan vara relaterade till 

fysiskt eller psykiskt lidande. I relation till brott mot tortyr bör de förvärrande omständigheterna 
tas i beaktande då det kan påverka hur det andra definitionen ska bedömas.148  

 

 

                                                             
136 Se tribunalens resonemang i Prosecutor v. Kunarac et al., 457 §. 
137 Fler aspekter om mens rea rekvisitet kommer belysas i avsnitt 4.3.1 Mens rea och medgivande. 
138 Se exempelvis Selmouni v. France, 88 §. 
139 Prosecutor v. Furundzija, 80 §; Prosecutor v. Ranko Cesic, 35 §. 
140 Ibid. 
141 Prosecutor v. Delalic, et al., (IT-96-21-T), 16 November 1998. 495 §. 
142 Ibid. 
143 HRW, Sexuellt våld i Rwanda, s 1. 
144 FN manual om administration i tortyrfall, 216 §. För män betyder det ofta att deras maskulinitet och respekt i 

samhället ifrågasätt.   
145 S/1994/674/add.2 (vol. v) rapport om händelser som bröt mot mänskliga rättigheter i Jugoslavien, 235 §. 
146 Ibid, 7 §. 
147 Ibid, 234 §.  
148 Tortyrkonventionen, artikel 1; E/CN.4/sub.2/1998/13, 21 §.  
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3.4 Slutsats om våldtäkt 
Våldtäkt är en könsneutral term vilken inkluderar såväl kvinnor som män att vara potentiella offer. 

Trots att FN:s ekonomiska och sociala råd har erkänt tribunalernas definition av våldtäkt är det 

långt från alla länder som erkänner samtliga delar av den.149 Bland annat ifrågasätts det huruvida 
oralt sexuellt tvång är att anse som ett brott som bör omfattas av våldtäktsdefinitionen.150 

Våldtäktsdefinitionen fastställer dock att det är flera akter av sexuellt våld som ska omfattas av 

definitionen och inte enbart traditionella våldtäkter. Det anses vara ett våldtäktsbrott även om 

penetrationen sker med andra objekt än könsorgan och om två civila tvingas begå sexuella 
handlingar på varandra.151 Definitionens mens rea rekvisit utsätts för kritik på grund av bevis-

bördan. Det finns olika sätt att uttrycka medgivande på och därmed kan offer och förövare har olika 

syn på situationen.152 Däremot anses inte ett medgivande föreligga om det finns tydliga fysiska 

bevis på att ett övergrepp ägt rum.153 Det är dock särskilt svårt att kunna bevisa att sexuellt våld 
ägt rum där penetrationen varit lätt och genomförts genom hot. De situationerna saknar i regel 

övertygande bevis.154 

 

Trots att definitionens rekvisit går att ifrågasätta har den fått auktoritet genom erkännandet av FN:s 
ekonomiska och sociala råd och tillämpandet av den i domstolspraxis.155 Att de regionala 

mänskliga rättighetsdomstolarna stödjer våldtäktsdefinitionen syns genom deras tillämpande av 

den i rättsfall innehållande sexuellt våld.156 Det leder till att våldtäkt förstås här som en sexuell 

penetration av vagina eller anus med ett manligt könsorgan eller annat objekt eller penetration av 
offrets mun med ett manligt könsorgan. Våldtäkten genomförs dessutom med hjälp av tvång, våld 

eller hot om våld. Det är också tydligt att domstolar ska beakta förvärrande omständigheter vid 

resonemang kring våldtäkt. Våldtäkt innebär en kränkning av såväl den fysiska som psykiska 

integriteten och har flera långvariga effekter.157 Det offer riskerar vid våldtäkts- och sexualbrott 
som inte aktualiseras vid typiska tortyrfall är risken att få könssjukdomar och risken att bli gravid. 

Dessutom är våldtäkt förknippat till socialt stigma till större grad än vad som förknippas till tortyr, 

omänsklig och förnedrande behandling. När tortyr genomförs med sexuellt våld och brottens 

rubricering således överlappar på en och samma situation kommer diskuteras i nästa kapitel.  

  

                                                             
149 E/CN.4/Sub.2/1998/13, 24 §; E/CN.4/sub.2/2004/6, 23 §. 
150 E/CN.4/sub.2/2004/6, 23 §. 
151 HRW, Sexuellt våld i Rwanda, s 1; Prosecutor v. Ranko Cesic, 13 och 35 §§. 
152 Westen s 338. 
153 Se tribunalens resonemang i Prosecutor v. Kunarac et al., 457 §. 
154 Selmouni v. France, 88 §. 
155 E/CN.4/Sub.2/1998/13, 24 §; Jfr Selmouni v. France, 88 §. 
156 Se exempelvis Case of the Miguel Castro-Castro Prison v. Peru. Judgment of November 25, 2006. Series C No. 
160, 310 §. Domstolen hänvisade till den internationella rättsvetenskapen. 
157 S/2009/362 rapport om väpnade konflikter där sexuellt våld använts systematiskt, 4§. 
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4 Internationellt vedertagen inkludering av våldtäkts-
brott inom definitionen för förbudet mot tortyr? 
 

 

4.1 Inledning 
Hittills har definitionerna för tortyr respektive våldtäkt fastställts. Definitionerna ska nu användas 

i syfte att analysera fall där våldtäktsbrott hamnat inom definitionen för tortyr. Hur domstolarna 

beaktat sexuellt våld i samband med tortyrrekvisiten och hur det sexuella våldet påverkat domslutet 
kommer diskuteras. Det kommer utredas huruvida det finns en internationellt vedertagen metod för 

gränsdragning eller inkludering av sexualbrott inom definitionen för tortyr. Stort fokus kommer 

även ges till diskussioner om praktiska hinder för en potentiell överlappning mellan brotten. 

 

4.2 Domstolarnas hantering av fall med sexuellt våld 
Vid bedömning av domstolarnas angreppssätt på våldtäktsbrott uppfattas en internationellt 

vedertagen inkludering av fall med sexuellt våld inom tortyrdefinitionen.158 Om en handling 

uppfyller samtliga av våldtäkts-och tortyrrekvisiten träder sexualbrott inom definitionen för tortyr. 
I realiteten innebär det att scenariot för sexuellt våld inom tortyrdefinitionen ser ut som följer: En 

avsiktlig handling av sexuell natur där penetration sker av vagina eller anus av ett könsorgan eller 

annat objekt, eller penetration av mun av ett manligt könsorgan, vilken orsakar allvarlig fysisk eller 

psykisk smärta. Den sexuella penetrationen ska utföras av, eller på anstiftan av, en offentlig tjänste-
man genom tvång, våld eller hot om våld. Den sexuella akten ska dessutom genomföras i ett 

specifikt syfte. Följaktligen är situationer där våldtäktsbrott faller inom tortyrdefinitionen 

komplexa. Eftersom varje rekvisit har definierats och förtydligats enskilt under respektive kapitel 

för tortyr och våldtäkt kommer repetition inte göras här. Nu följer istället en analys av domstolarnas 
angreppssätt på situationer där sexuellt våld utgjort en komponent till ett fall som aktualiserats i 

relation till respektive tortyrartikel. Det finns även relaterade hinder för sexualbrottets förutsebarhet 

och straffrättsliga effektivitet när det sätts i relation till tortyrdefinitionen. Hindren kommer också 
diskuteras och analyseras nedan. 

 

Vid studerande av de rättsfall där domstolarna uttryckligen behandlat det sexuella våldet mot 

tortyrdefinitionens rekvisit går en del slutsatser att göra. Både Europadomstolen och den Inter-
amerikanska domstolen har funnit att våldtäkter som sker under frihetsberövning är särskilt grova 

ur två aspekter.159 Den första aspekten är att den statliga tjänstemannen anses utnyttja sin makt över 

den civila. Den andra aspekten är att frihetsberövade personer är i en sårbar situation och har inte 

samma möjlighet till att göra motstånd som en fri person.160 Det förutsätts att en individ inte 
medgivit till sexuellt umgänge om det skett under frihetsberövning.161 Om offret dessutom våldtas 

vid upprepande tillfällen under frihetsberövningen har det ansetts vara en förvärrande faktor.162 

Domstolarna har också funnit att våldtäkter som sker under frihetsberövning utgör ett ledande skäl 

                                                             
158 Se Aydın v. Turkey, 84 §; Raquel Martí de Mejía v. Perú, 3 a § st. 5. 
159 Aydin v. Turkey, 83 §; Miguel Castro-Castro Prison v. Peru, 311 §. 
160 Ibid. 
161 Prosecutor v. Kunarac et al., 132 §. 
162 Ibid. 
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till att fallen uppnår tortyrgraden.163 Däremot kan bevisföringen vara svår då brist på fysiska bevis 
gör det svårt att fastställa att det sexuella umgänget faktiskt ägt rum.164  

 

Den andra slutsatsen som kan göras är att våldtäkt, precis som tortyr, har erkänts resultera i såväl 

fysisk som psykisk skada. Det psykologiska lidandet vid våldtäkt relateras ofta till socialt stigma, 
risken för att erhålla könssjukdomar eller att bli gravid.165 Dessa bieffekter anses också vara 

förvärrande omständigheter som inte aktualiseras vid mer traditionella tortyrbrott.166 Den sociala 

stigman är könsneutral. När det sexuella våldet träder inom våldtäktsdefinitionen löper manliga 

offer en ökad risk att utsättas för kastrering, omskärelse eller annan könsstympning.167 Det 
psykologiska lidandet skiljer sig däremot markant för våldtäktsbrott än tortyr: Det psykologiska 

lidandet inom tortyrdefinitionen är svårare att avgöra då det påverkar var individ olika. 168 Det 

resulterar i att domstolen måste göra en noga bedömning av offret och situationen för att utröna 

huruvida individen faktiskt tagit skada. Det psykologiska lidandet i relation till sexualbrott och 
sexuellt våld har däremot fastställts vara en inneboende bieffekt av brottets natur.169 Den skada 

som orsakas av våldtäkt och sexuellt våld påverkar säkerligen offren olika, men på grund av det 

nyss anförda behöver inte någon vidare analys av det mentala lidandet göras.170 För att yrka på 

fysiska skador kräver båda brotten däremot en sedvanligt tydlig bevisföring.  
 

Den tredje slutsatsen är att det sexuella våldet inte alltid ges omfattande utrymme för resonemang 

och analys. Det har Radhika Coomarswamy, FN:s rapportör för våld mot kvinnor, diskuterat i en 

av sina rapporter.171 Coomarswamys kritik kommer diskuteras vidare om senare i kapitlet. Den 
fjärde och sista slutsatsen är att senare rättsfall indikerar på att den Inter-amerikanska domstolen 

intagit en tydligare metod i prövningen av våldtäktsbrott som faller inom definitionen för tortyr. 

Den Inter-amerikanska domstolen har, likt Europadomstolens metod, börjat diskutera och pröva 

varje tortyrrekvisit separat utifrån det sexuella våldet.172 Den förtydligande metoden kan leda till 
ökad homogenitet och en tydligare gränsdragning för när sexuellt våld faller inom tortyr-

definitionen. Om homogeniteten ökar kan det diskuteras om resultatet blir att färre undantag från 

våldtäktsdefinitionen tillåts. Det skulle kunna leda till att våldtäkt ges ökad erkännelse inom 

definitionen för en ius cogens norm. Slutsatsen av detta avsnitt är emellertid att flera hinder för att 
effektivt kunna döma våldtäkt inom tortyr finns och dessa kommer diskuteras om separat nedan.  

 

4.3 Hinder för våldtäktsbrottets straffrättsliga effektivitet 
4.3.1 Mens rea och medgivande 

Inledande kritik som riktats mot att ha medgivande som ett rekvisit till ett brott, vilket kan 
definieras inom en ius cogens norm, är att bevisbördan är svår.173 Muntliga förfaranden är alltid 

svåra att bevisa om inte vittnen eller annat kan intyga. Domstolarna har emellertid ansett att 

                                                             
163 Aydin v. Turkey, 83 §; Miguel Castro-Castro Prison v. Peru, 311 §. 
164 Se exempelvis Selmouni v. France, 88 §. 
165 Prosecutor v. Delalic, et al., 495 §. 
166 Ibid. 
167 S/1994/674/add.2 (vol. v), 235 §. 
168 Selmouni v. France 101 §; Gómez-Paquiyauri bröderna v. Peru, 113 §. 
169 Case of Fernández Ortega v. Mexico. Judgment of 30 August 2010. Series C No. 215, 124 §. 
170 Ibid.  
171 Jfr Prosecutor v. Blagojoe Simic, Misolav Tadic and Siom Xaric, 771 §. 
172 Se exempelvis Case of Rosendo Cantú et al. v. Mexico. Judgment of May 15, 2011. Series C No. 47, 110-120 §§.  
173 Westen s 338. 
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våldtäkt i sig självt kan uppnå en kränkning av tortyrdefinitionen.174 Utifrån rekvisitets lydelse går 
det dock att dra slutsatsen att en av de primära skadorna vid våldtäkt är att utsättas för icke-

medgivet sex. Domstolarna har erkänt att våldtäkt innebär en stor psykologisk påfrestning på offret, 

inte minst vad gäller lidande, social stigma och förnedring. Domstolarna har dessutom ansett att 

psykologiskt lidande är en inneboende bieffekt vid våldtäktsbrott.175 Det har i tidigare förda 
diskussioner fastställts att domstolarna förbiser ett eventuellt medgivande om det finns tydliga 

fysiska bevis på sexuellt våld.176 Det kräver dock att det går att bevisa att det allvarliga lidandet 

orsakades av den sexuella handlingen.177 Handlingen måste dessutom ha ägt rum genom tvång våld 

eller hot om våld enligt våldtäktsdefinitionens mens rea rekvisit. Tydliga bevis består ofta av 
läkarundersökningar eller vittnesutsagor.178 Om fysiska bevis däremot inte går att fastställa blir det 

svårare att bevisa att akten skedde genom tvång, våld eller hot om våld. Då tvingas offret att förlita 

sig på andra bevis som vittnessagor eller övrig information.179 När bevisfrågan blir till diskussion 

beaktar domstolarna medgivandeaspekten på grund av corpus delicti principen. För en fällande 
dom ska vara rättfärdigad behöver bevisföringen vara bortom allt rimligt tvivel samtidigt som 

hänsyn måste tas till sakens natur. Sexuella relationer är en naturlig del i vuxna individers liv vilket 

särskiljer våldtäkt från tortyr. Att domstolarna resonerar om medgivanderekvisitet i relation till 

våldtäkt utsätts dock för stark kritik när det aktualiseras inom tortyrdefinitionen. Slutsatsen av det 
nyss anförda innebär att bevisföringen för sexualbrott kan vara svåra att bevisa på ett övertygande 

sätt. Särskilt med tanke på att individer ger samtycke på olika sätt.180 Huruvida det varit ett 

medgivande till den sexuella akten blir, som konsekvens, svårare att fastställa om det inte finns 

fysiska bevis, särskilt om det skett under fredstid. Även yttre faktorer som krig påverkar bevis-
föringen och det kommer diskuteras utförligare under en separat rubrik. 

 

Att medgivande torde vara ett olämpligt rekvisit för ett brott mot mänskliga rättigheter är något 

Catherine Mackinnon yttrat sig om.181 MacKinnon har yrkat på att inget annat brott mot mänskliga 

rättigheter har någonsin, om de övriga rekvisiten varit uppfyllda, blivit tvunget att bevisa att 

handlingen genomfördes utan medgivande. Hon hävdar att rekvisitet innebär att individer kan ge 

medgivande till att utsättas för ett brott mot deras mänsklighet för att händelsen ska anses vara 

laglig.182 Det Mackinnon lyfter fram är att när våldtäkt uppfyller rekvisiten för tortyr uppnår 

våldtäkten status av en ius cogens norm. Ius cogens normer har erkänts en specifik status bland 

brott som definitivt inte får begås.183 Det finns alltså dem, likt MacKinnon, som ifrågasätter 

medgivanderekvisitets lämplighet i relation till våldtäktsbrott.184  

Att medgivande kan anses som olämpligt har också tagits upp i andra sammanhang.185 På grund av 

olika kulturer, religioner och andra traditioner är synen på vad som utgör ett medgivande 

                                                             
174 Prosecutor v. Jean-Paul Akayesu, 597 §. 
175 Fernández Ortega v. Mexico, 124 §. 
176 Case of Rosendo Cantú et al. v. Mexico, 97-106 §§; Case of J. v. Peru, 334 och 344-347 §§; E.CN.4/1997/47, 38 §. 
177 Ibid.  
178 Se exempelvis Selmouni v. France, 88 §. Bristen på bevis från läkarundersökningar diskuteras. 
179 Ibid. 
180 Westen s 338. 
181 MacKinnon s 952. 
182 Ibid. 
183 ARSIWA, artikel 26. 
184 Se exempelvis Lövkrona s 182. 
185 E/CN.4/Sub.2/2004/6, 23 §. 
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skiljaktigt.186 På 1990-talet yrkade en man inför Europadomstolen på att försök till våldtäkt inte 

var straffbart eftersom den påstådda våldtäkten ägde rum mellan ett gift par.187 Att medgivande är 

olämpligt gäller även inom krigssituationer. Det är relativt vanligt förekommande att militärer ingår 

ett temporärt giftermål med kvinnor för att kunna ha dem som sexslavar under tiden de vistas på 

en viss ort.188 Det är vanligt att kvinnorna i de fallen blir torterade och utsätts för flera våldtäkter. 

Det är heller inte ovanligt att de som utsätts för dessa skenäktenskap är flickor i yngre tonåren.189 

Alltså kan slutsatsen dras att medgivanderekvisitet är relativt enkelt att kringgå. En del av 

diskussionen om mens rea rekvisitets lämplighet riktas mot att ett medgivande kan exkludera ett 

tortyrbrott då det inte går att styrka bristande medgivande. Det som lyfts fram utgör hinder för 

våldtäktsbrottens internationella skydd. Det gör dessutom att gränsen för vad som utgör en 

tvingande norm kan anses osäker. 

4.3.2 Våldtäkt i krig och överlappning av brottens mens rea rekvisit 

Hur yttre faktorer som krig och hur tortyrdefinitionens mens rea rekvisit kan trumfa våldtäkts-

definitionens mens rea rekvisit kommer diskuteras i detta avsnitt. Som Graça Machel uttryckt: 

”While abuses such as murder and torture have long been denounced as war crimes, rape has 
been downplayed as an unfortunate but inevitable side effect of war.”190 

Sexuellt våld som orsakas med statlig anknytning är över lag mer förekommande under väpnade 

konflikter än i fredstid.191 Det beror på att systematiska våldtäkter inte påträffas i samma 

utsträckning som en del av en statlig strategi i fredstid.192 För att förbudet mot tortyr ska kränkas 

ska handlingen utföras i ett syfte. Vid väpnade konflikter är syftet bakom våldtäkter ofta lättare att 
fastställa.193 Det är inte ovanligt att våldtäkter används som en komponent i den systematiska 

krigsföringen eller begås i enbart sexuellt syfte.194 Genom Delalicfallet har även avsiktligt våld 

som sker i sexuellt syfte erkänts vara ett syfte inom tortyrdefinitionen.195 Domstolen fastställde i 

fallet att syftet bakom agerandet ska vara en del av motivationen bakom handlingen och måste inte 
utgöra det enda eller dominerande syftet.196 Det gör att alla våldtäkter som sker under krig kan 

anses uppfylla syftesrekvisitet enligt tortyrdefinitionen. I krig är det dessutom lättare att fastställa 

att exempelvis en militärpatron vistats i området197. Det finns dessutom ofta många vittnen som 
kan försäkra om att våldtäkter var vanligt förekommande.198 Bevisföringen kan således ofta styrkas 

genom andra medel än läkarundersökningar så som rapporter, vilka bekräftar militärens närvaro.199 

Även vid fall där den kärande inte haft kännedom om förövarens namn, men haft bevis för att 

sexuellt våld ägt rum, har det ansetts vara tillräckligt för en fällande dom.200 Det senare har främst 

                                                             
186 E/CN.4/Sub.2/2004/6, 23 §. 
187 C.R. v. the United Kingdom, 22 November 1995, Series A no. 335-C, 42-44 §§. 
188 S/2009/362, 13 §. 
189 Rovera, Amnesty International 23/12 2014. 
190 E/CN.4/Sub.2/1998/13, 110 §. 
191 S/2009/362, 13 §. 
192 Jfr HRW, Sexuellt våld i Rwanda, s 1.  
193 E/CN.4/sub.2/1998/13, 79 §. 
194 Ibid. 
195 Prosecutor v. Delalic, et al., 470 §. 
196 Ibid. 
197 Prosecutor v. Blagojoe Simic, Misolav Tadic and Siom Xaric, 728 §. 
198 Ibid. 
199 Case of Rosendo Cantú et al. v. Mexico, 70 §. 
200 Ibid. 
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aktualiserats inom brottmålstribunalerna, men bekräftar ändå att beviskraven för corpus delicti 
förändras i relation till krig. Slutsatsen är att den statliga anknytningen blir uppenbar när förövaren 

är militär eller polis samt att beviskraven förändras under krig. Det leder till att så länge offret kan 

bevisa att denne utsatts för sexuellt våld under tiden för en väpnad konflikt har förutsättningarna 

för dennes upprättelse ökat markant. Delalicfallet förde syftesrekvisitet närmare var individ då 
somliga våldtäkter enbart sker för att förövaren kan utnyttja sin makt, i exempelvis ett häktesrum. 

Det fastställdes dessutom tidigare att det råder presumtion om bristande medgivande för våldtäkter 

som sker under frihetsberövning. Detta tyder på en överlappning mellan brottens mens rea rekvisit. 

På så vis kan syftesrekvisitet i tortyrdefinitionen underlätta bevisföringen för icke-medgivande 
rekvisitet. 

 
4.3.3 Olika förutsättningar för att ett våldtäktsbrott ska uppnå tortyr i Inter-amerikanska domstolen 

respektive Europadomstolen?  

Det har allmänt kritiserats av FN:s rapportör för våld mot kvinnor, Radhika Coomaraswamy, att 
rättsprocessen inte ger det sexuella våldet den centralitet det förtjänar.201 Coomorswamy hävdar att 

offer som utsatts för sexuellt våld, i kombination med övrig misshandel, själva ansett att det 

sexuella våldet varit det primära övergreppet.202 Det nyss sagda speglas inte alltid i domstolarnas 

domsskäl.203 I domskälen står det i vissa fall att den sexuella akten bidragit till att fallet uppnått 
tortyrgraden medan det i andra fall helt förbises.204 Domstolarna är således inkonsekventa i hur de 

beaktar våldtäktsbrott inom tortyrdefinitionen.205 En metod har emellertid börjat utvecklas för 

resonemang där våldtäkter resulterat i allvarlig smärta och alltså eventuellt uppnått tortyrgraden. 

Sexualbrott och brott med sexuellt våld prövas allt mer utifrån tortyrrekvisiten, precis som andra 
fall av mer traditionell206 tortyrkaraktär.207 Det är alltså klart att domstolarna finner det möjligt för 

våldtäktsbrott att resultera i ett kränkande av tortyrartiklarna. 

 

Det har fastställts att sexuellt våld kan användas, och likställas, med andra användbara metoder för 
att uppnå syftet med tortyren. Domstolarna gör ingen skillnad på sexuellt våld och vanligt våld när 

syftet bakom handlingen varit att erhålla information.208 Vid studerande av brottmålstribunalernas, 

den amerikanska-och Europadomstolens praxis är syftet bakom det sexuella våldet ofta att erhålla 
information. Således finns det fog för att diskutera hur domstolarna bedömer olika syften i våldtäkts 

och tortyrsituationer, men det är inte syftet med studien. Det framkommer däremot i rättsfallen att 

våldtäkt är att anse som ett särskilt grovt brott. Domstolarna ger däremot inte våldtäkten separat 

utrymme i domskälen i de fall där syftet varit att få information.209 Det nyss fastställda relaterar till 
den kritik som lyfts fram att sexuellt våld inte ges den centralitet det förtjänar.210 De mänskliga 

rättighetsdomstolarna skulle kunna stärka sexualbrottets skydd genom att erkänna brottets tyngd 

mer i sina rättsfall. Det skulle kunna leda till en tydligare vägledning på statlig nivå i hur de fallen 

bör bedömas.  

                                                             
201 E/CN.4/1997/47 Rapport om våld mot kvinnor, 38 §. 
202 Ibid. 
203 Aydin v. Turkey, 83-84 §§; Jfr domslutet i Prosecutor v. Blagojoe Simic, Misolav Tadic and Siom Xaric, 728 och 

771-772 §§. 
204 Ibid. 
205 Ibid. 
206 Se exempelvis Dikme v. Turkey 14 §. Offret blev utsatt för elchocker och palestinsk hängning. 
207 Se exempelvis Rosendo Cantú et al. v. Mexico, 97-106 §§. 
208 Jfr Prosecutor v. Blagojoe Simic, Misolav Tadic and Siom Xaric, 771 §. 
209 Se exempelvis Aydin v. Turkey, 83-84 §§. 
210 E/CN.4/1997/47, 38 §. 
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I kapitlet om tortyr fastställdes två avvikelser mellan den Inter-amerikanska domstolen och 
Europadomstolen. Domstolarna har olika tillvägagångssätt i att fastställa psykologiskt lidande och 

den amerikanska tortyrdefinitionen fastställer inget rekvisit på att lidandet måste vara allvarligt. 

Att domstolarna har olika arbetssätt resulterar i inkonsekvent tolkning och tillämpning av 

tortyrbrott. Det försvårar studiens syfte i att analysera när våldtäktsbrott hamnar inom definitionen 
för tortyr. Eftersom sexualbrott har erkänts innebära en stor psykologisk påverkan på offret kan 

domstolarnas egenheter resultera i olika utfall vid prövningen av snarlika fall. Genom rättspraxis 

har brott med sexuellt våld fastställts kunna uppnå en kränkning av tortyrdefinitionens krav på 

allvarligt lidande. Det beror dock på fallets bakgrund och övriga tortyrrekvisit måste vara 
uppfyllda. Eftersom den Inter-amerikanska domstolen inte har ett rekvisit om lidandets allvarlighet 

uppställt får våldtäktsbrottets sexuella intrång, i fråga om allvarlighet, större teoretiska svårigheter 

i att resultera i tortyr i Europadomstolen. Sexualbrottets psykologiska lidande har erkänts vara en 

inneboende bieffekt av brottet som sådant och behöver således inte utredas i den Inter-amerikanska 
domstolen. Den Inter-amerikanska domstolen behöver inte utröna det sexuella våldets resultat då 

domstolen enbart behöver fastställa att lidande är relaterat till handlingen. Europadomstolen 

kommer däremot, trots brottets erkännande om psykologiskt lidande, behöva etablera om lidandet 

är allvarligt. Det innebär, för att generalisera, att ett brott med sexuellt våld kan definieras som 
tortyr enligt Inter-amerikanska domstolen, men nekas i Europadomstolen. Domstolarnas egenheter 

kan leda till att ett fall med sexuellt våld eller våldtäktsbrott får regionala skillnader. Det är dock 

svårt att bevisa det nyss påstådda i realiteten eftersom domstolarna inte prövar varandras fall, på 

grund av brist av jurisdiktion. För att förhindra regional diskriminering bör domstolarna sträva efter 
ett mer homogent tolkande av lidandets allvarlighet: annars riskerar offrets förutsättning för att få 

sina rättigheter skyddade att påverkas av dennes nationalitet.  

 

Domstolarna ställs inför samma problematik vad gäller mens rea rekvisiten och är till synes 
dynamiska i sitt tolkande och tillämpande av förvärrande omständigheter. Att det förekommer olika 

bevisbördor beroende på huruvida våldtäkten sker i fredstid eller under en väpnad konflikt 

komplicerar applicerandet av rekvisiten. Båda domstolarna beaktar corpus delicti principen och 

kräver således att bevisen ska vara bortom allt rimligt tvivel.211 Då det fortfarande är något oklart 
hur våldtäktsbrottets mens rea rekvisitet ska bedömas i fredstid bör domstolarna förtydliga detta. 

Flera sociala aspekter bör tas hänsyn till vid bedömning av eventuellt kränkande av artikel 3 

respektive 5 när de anknyts till sexuellt våld, såsom graviditeter och könsstympning. Även den 

sociala aspekten att sexuella relationer utgör en del av människors vardag måste tas hänsyn till. 
Sexuellt våld och våldtäktsbrott måste beaktas som det grova intrång det innebär och bör få starkare 

internationellt skydd. 

 

4.4 Våldtäkt som ius cogens norm 
Slutsatsen har dragits att våldtäkter eller brott med sexuellt våld är att anse vara ett tortyrbrott, en 

ius cogens norm när samtliga av de två brottens rekvisit är uppfyllda.212 Våldtäktsbrott med statlig 
anknytning kan således anses vara en ius cogens norm i de fall som brottet i övrigt uppfyller 

tortyrrekvisiten. Däremot har det gjorts klart att våldtäkter prövas på samma vis som andra brott 

                                                             
211 Tomasi v. France, 108-110 §§. 
212 Dock med viss reservation för mens rea rekvisitet enligt våldtäktsdefinitionen. Domstolarna beaktar inte mens rea 
revisitet i större utsträckning om det finns tydliga fysiska bevis, ofta i form av blåmärken eller dylikt, på att en sexuell 

penetration ägt rum. Se s 22 sista stycket. 
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mot en individs fysiska och psykiska integritet och ges inte någon internationell särställning.213 Det 
går alltså inte att hävda att sexualbrott med statlig anknytning i sig självt är att anse vara en ius 

cogens norm, men har samma förutsättningar som exempelvis palestinsk hängning och 

elchockbehandling att resultera i tortyr.  

 

4.5 Slutsats av våldtäktsbrottets överlappning med tortyr 
Tortyr begås förekommande genom våldtäkt och sexuellt våld.214 Alltså är det internationellt 

vedertaget att våldtäkt kan omfattas av tortyrdefinitionen. Det sexuella våldet har dessutom ansetts 
vara särskilt grovt när det sker under frihetsberövning. Våldtäkt har erkänts kunna resultera i både 

psykisk som fysisk skada. Det psykologiska lidandet har fastställts vara en inneboende bieffekt av 

akten utan att det i sig behöver prövas. Psykologiskt lidande är starkt förknippad med socialt stigma 

som kan påverka såväl män som kvinnor. Stigman resulterar i att det är många sexualbrott med 
statlig anknytning som inte anmäls.215 Eftersom sexuellt våld med statlig anknytning kan utgöra en 

ius cogens norm bör det vara av prioritet att säkerställa att kriminaliseringen är effektiv även på 

nationell nivå. Det har också fastställts att det finns flera hinder för att effektivt skydda våldtäkts-

brott med statlig anknytning internationellt.  
 

Domstolarna har kritiserats för att inte ge det sexuella våldet den centralitet det förtjänar. Det finns 

också stark kritik mot att våldtäktsdefinitionens mens rea rekvisit tolkas och tillämpas då det de 

facto innebär att ett medgivande kan avgöra huruvida ett brott mot en persons mänskliga rättigheter 
har ägt rum eller inte. Våldtäkt kan uppfylla rekvisiten för en ius cogens norm. Då ius cogens 

normer har en särställning inom internationell rätt som lagar som definitivt inte får brytas har det 

ansetts olämpligt att ett medgivanderekvisit används.216 Att ha medgivande som ett rekvisit är 

problematiskt eftersom det kan uttryckas på olika sätt. Det gör att offer och förövare kan ha olika 
syn på akten. Synen på vad som utgör ett medgivande påverkas dessutom av religioner och 

traditioner. I länder där våldtäkt inte anses existera inom ett äktenskap kan medgivanderekvisitet 

kringgås genom skenäktenskap: vilket förekommer i krig. I vissa fall anses exempelvis kvinnan, 

genom äktenskapet, ha medgivit till sexuellt umgänge. Det har däremot fastställts att domstolarna 
inte beaktar ett eventuellt medgivande om det finns tydliga bevis på att det sexuella våldet resulterat 

i allvarligt lidande. Idag vore det inte möjligt att hävda att våldtäkter och sexuellt våld utgör en ius 

cogens norm, även om domstolarna allt mer inkluderar sexualbrott inom tortyrdefinitionen.217 Först 

när fler hinder för brottets möjligheter att definieras inom definitionen för tortyr har genomarbetats 
kan sexuellt våld på allvar diskuteras som starkt skyddad genom internationella instrument. 

 

Genom Europadomstolens och den Inter-amerikanska domstolens praxis kan det diskuteras om 

kravet ökar på de nationella domstolarna att faktiskt erkänna den internationella inkluderingen av 
våldtäktsbrott, samt våldtäktsdefinitionen. På så vis kan domstolarna ta en ledande roll i sexual-

brottens straffbarhet internationellt.  

  

                                                             
213 Se exempelvis Aydin v. Turkey, 83-84 §§. 
214 Pearce s 535. 
215 S/1994/674/add.2 (vol. v), 234 §. 
216 MacKinnon s 952. 
217 Marochkin & Galina s 485. 
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5 Slutdiskussion 

 

Den teoretiska möjligheten för våldtäktsbrott att omfattas av tortyr och ius cogens är tydlig. När 
brott med sexuellt våld uppfyller samtliga rekvisit för tortyrdefinitionen överlappar brotten: båda 

brottens rubricering är tillämplig på situationen.218 Den praktiska möjligheteten att tillämpa 

sexualbrott inom definitionen för tortyr är däremot mer problematiskt. Det leder till att det ändå 

finns frågetecken kring våldtäktsbrottets internationella skydd. 
 

Ett hinder för att sexuellt våld ska kunna uppfylla tortyrrekvisiten är bristande bevisföring. En stor 

del av de praktiska hindren för en möjlig ”överlappning” mellan brotten relaterar till våldtäkts-

brottets mens rea rekvisit. Att sexualbrottets medgivanderekvisit kan slås ut av tortyrdefinitionens 
rekvisit om allvarligt lidande underlättar däremot bevisföringen. Det har ansetts vara oväsentligt 

huruvida ett medgivande getts eller inte om det tydligt går att bevisa att lidandet varit allvarligt. 

Bevisföringen är emellertid särskilt svår i relation till sexuellt våld där det primära lidandet varit 

psykiskt och brottet ägt rum under fredstid. Då kan offret inte tillgodogöra sig rapporter som stärker 
brottets potentiella existens och får större problem att uppfylla corpus delicti principen. Våldtäkts-

brottets mens rea rekvisit ifrågasätts då det inte anses vara rimligt att ett medgivande kan avgöra 

huruvida ett brott mot en individs mänsklighet ägt rum eller inte: vilket blir följden när 

medgivanderekvisitet blir till diskussion. För att öka förståelsen för hur sexualbrott tillämpas inom 
definitionen för tortyr är det av vikt att domstolarna fortsätter att vara tydliga med hur de prövar 

det sexuella våldet inom definitionen för respektive tortyrdefinition. Även om den Inter-

amerikanska domstolen har visat på utveckling i hur det sexuella våldet prövas bör utvecklingen 

fortsätta.  
 

Brott med sexuellt våld är beroende av andra brottsrubriceringar för att få internationell upprättelse. 

Brottet bör skyddas internationellt då det finns många regionala synpunkter på vad som utgör 

våldtäkt. Sexuellt våld har dessutom erkänts vara ett särskilt grovt intrång på en individs integritet. 
Därmed är det viktigt att det finns internationellt skydd för brottet i de fall där offrens möjlighet 

till nationell upprättelse är motarbetad. Ett steg i att öka skyddet mot våldtäktsbrott internationellt 

är genom att utröna hur mens rea rekvisitet om medgivande ska avgöras. Det är ett ostabilt rättsläge 

när medgivande utgör ett rekvisit om huruvida ett brott mot en ius cogens norm ägt rum eller inte. 
Ett bevis på medgivande avgör om ett brott mot en norm av högsta auktoritet ägt rum eller om 

offret nekas möjlighet till upprättelse. Det är olämpligt dels för att muntliga förfaranden är svåra 

att bevisa, dels för att olika kulturer och traditioner har olika sätt att se på medgivande.219 Samtliga 

stater erkänner inte den internationella våldtäktsdefinitionen och därmed kan mens rea rekvisitet 
kringgås. På grund av det faktum att sexuella relationer är en naturlig del av individers vardag är 

det viktigt att fastställa var gränsen för lagligt och påtvingat sexuellt umgänge går. Den inter-

nationella tolkningen av vilka brott som utgör våldtäkt inom definitionen för tortyr bör förtydligas 

för att påtvinga homogenitet även nationellt. Att anta en konvention där våldtäktsdefinitionen är 
könsneutral torde vara ett rimligt och effektivt nästa steg i utvecklingen mot att fastställa skyddet 

mot våldtäkt internationellt. 

                                                             
218 Aydin v. Turkey, 83 §; Miguel Castro-Castro Prison v. Peru, 311 §. 
219 E/CN.4/sub.2/2004/6, 23 §. 



28 
 

Att våldtäktsbrottets corpus delicti krav förändras under väpnade konflikter gör att brottets 
förutsebarhet för internationellt skydd även påverkas av yttre faktorer. Genom Delalicfallet torde 

det dock vara enklare att inkludera sexuellt våld inom tortyrdefinitionen även när de begås under 

fredstid. Att erkänna att sexuellt syfte som ett syfte enligt tortyrdefinitionens mens rea rekvisit gör 

att fler våldtäkter har möjligheten att uppnå tortyrdefinitionen. De statliga tjänstemän som utnyttjar 
sin makt i ett sexuellt syfte för att erhålla information, eller annat, får nu svårare att hävda att 

tortyrdefinitionen inte är uppnådd.  

 

Det har också gjorts klart att domstolarna är mindre benägna att utröna det sexuella våldet när det 
skett i syfte att erhålla information. Det kan bero på att domstolarna funnit att det sexuella våldet i 

de fallen hade kunnat bytas ut mot annat våld för att uppnå samma resultat. Tyder det nyss anförda 

på att det sexuella våldet inte får den centralitet det förtjänar, eller anser domstolarna att det sexuella 

våldet de facto är att jämställa med andra fysiska intrång? Om det föreligger en hierarki mellan 
syften som påverkar hur det sexuella våldet ska dömas bör det utrönas tydligare av domstolarna. 

Det finns mycket domstolarna låter vara osagt i sina resonemang. 

 

Ett annat hinder som försvårar ett förtydligande om när brotten överlappar är domstolarnas 
olikheter. Primärt är det avsaknad av rekvisitet ”allvarligt” lidande i den Inter-amerikanska 

domstolen som påverkar en tydlig gränsdragning. Genom att lidandet inte måste vara allvarligt blir 

det till synes lättare för ett våldtäktsbrott att kunna uppnå tortyrgraden. Det betyder att förbudet 

mot våldtäkt teoretiskt sett kan anses ha starkare skydd i de stater där Inter-amerikanska domstolen 
har jurisdiktion. Även om domstolarna är två separata rättsliga institutioner kan det leda till olika 

utfall av sexualbrott inom tortyrdefinitionen Trots att den Inter-amerikanska domstolen i senare 

rättsfall börjat nämna allvarlighet i relation till tortyrfall kan det inte anses definitivt att domstolen 

beaktar det som ett rekvisit. Att den Inter-amerikanska domstolen hänvisar till FN:s tortyr-
konvention och Europadomstolens praxis ökar chanserna för att homogenisera sedvanan i relation 

till sexuellt våld och förbudet mot tortyr. Den internationella tillämpningen av sexuellt våld bör bli 

mer homogen så att våldtäktsoffer inte får sämre förutsättningar till upprättelse för att fallet prövas 

av en annan domstol. Det stärks dessutom av att den Inter-amerikanska domstolen har poängterat 
att det är viktigt att utröna hur fallet rubriceras ur en juridisk synpunkt.220 

 

Det finns för många hinder för att kunna hävda att våldtäkt och brott med sexuellt våld är en ius 

cogens norm. Sexuellt våld har samma förutsättningar som andra brott mot en individs integritet, 
exempelvis palestinsk hängning eller elchockbehandling, att uppnå tortyrgraden. Även om 

våldtäkter har ansetts vara av särskild förnedrande art i relation till kränkningar av en individs 

autonomi har brottet inte erkänts någon särställning. Det finns för mycket stark kritik mot 

våldtäktsdefinitionens rekvisit för att det torde anses lämpligt att våldtäktsbrott utgör en tvingande 
norm. Ius cogens normer har erkänts internationellt och de nationella lagstiftningarna är för olika 

för att den definition som använts här ska kunna anses förespråka en internationell konsensus. 

Våldtäkt är ett brott oavsett om det sker i ett äktenskap, krig eller fredstid, med eller utan sexuellt 

syfte. Våldtäktsbrott kan användas som ett medel för tortyr. Våldtäktsbrott kan hamna inom 
definitionen för en ius cogens norm. Våldtäktsbrott kan resultera i ett brott mot en individs 

mänsklighet. Våldtäktsbrott är också det brott som rapporteras in minst, ett brott som är beroende 

av andra brottsrubriceringar för att skyddas internationellt och ett brott som offret själv kan ha 
medgivit till.

                                                             
220 Case of Fernández Ortega v. Mexico, 117 §; J. v. Peru, 364 §. 
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