
Inför specialdomstolar för sexualbrott
Sexualbrottsmål leder mycket sällan till att förövaren döms. Dels är mörker- 
talen stora vid sexualbrott, vilket betyder att ytterst få anmäls, dels leder få 
av dessa till åtal och i de kvarvarande fallen leder långt ifrån alla till fällande 
dom.

Den statliga utredningen om införandet av samtycke (frivilligt deltagande) 
som grund för brottet våldtäkt slår fast att ändringen av lagen troligen inte 
kommer att leda till fler domar. Det är mycket allvarligt. 

Utredningen tillsattes bland annat för att allmänheten reagerat på att så 
många våldtäktsförövare frias, trots att det för allmänheten står klart att det 
rör sig om uppenbara fall av våldtäkt. Den ena hårresande domen efter den 
andra har upprört, eftersom gärningsmän friats med hänvisning till att 
mannen inte förstått att kvinnan inte ville. 

Istället för att att försöka förändra rättstillämpningen innebär det förslag 
som nu lagts att avgörandet kommer att lämnas ännu mer till den enskilda 
domarens bedömning av vad män förväntas tro att kvinnor vill ställa upp 
på. Just detta varnar också Lagrådet för i och med det nya lagförslaget: ”Bedöm- 
ningen kommer att vara avhängig ett ställningstagande från den enskilde domaren 
av normativt slag, nämligen avseende vilket deltagande till vilka sexuella hand-
lingar som i det aktuella fallet inte bör godkännas som fritt.”

Om samtycke ska införas blir det därmed än mer nödvändigt att säkerställa 
specialiserad kompetens inom de juridiska instanser som bedömer dessa 
fall, för att minska godtyckligheten i enskilda bedömningar. Att skapa dom- 
stolar som är specialiserade på sexualbrott skulle kunna göra att bedöm-
ningen av sexualbrott sker med större rättssäkerhet, eftersom inblandade 
jurister måste ha specifik kompetens kring just denna typ av brott. Det 
skulle då även vara en tydlig signal om att viljan finns att ta verkliga kraft-
tag mot sexualbrott samt att öka kvinnors rättssäkerhet. Att så utbredda 
brott som sexualbrotten är idag i så liten utsträckning leder till någon typ 
av rättslig påföljd är en skandal för ett land som påstår sig vara ett av värl-
dens mest jämställda länder.

Kvinnofronten uppmanar därför regeringen att snarast tillsätta en utredning 
för att undersöka möjligheten att upprätta specialdomstolar för sexualbrott. 
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