
Det är möjligt att våra strafflagar om tio år har ett totalt annat
utseende än i detta nu. Men ett system utan småbrott kan man dock
knappast tänka sig. Det finns alltid behov av en skala där småbrotten
placerar sig i gränsområdet mellan tillåtet och kriminaliserat handlade.

Debatten inleddes av referenten, professor Inkeri Anttila, Finland:

Då jag nu ser på den tryckta inledning, som på förhand delats ut åt
alla deltagare, kommer jag omedelbart att tänka att Ni, mina ärade
kolleger, säkert anser mig vara både lat och jäktad, eller varför inte båda-
dera. Inledningen avviker från det sedan gammalt brukliga sättet att
skriva vidlyftiga rättsjämförande betänkanden. Och även om lättja och
jäkt onekligen också de kan vara goda förklaringar, kan jag, åtminstone
enligt min egen mening, försvara mig med att det inte, i en så vidlyftig
fråga som den här, skulle ha varit meningsfullt att försöka reda ut hela
den del av rättsordningen, som i Norden har anknytning till frågan —
framställningen skulle ha blivit högst schematisk och intetsägande. Men
framförallt skulle jag vilja poängtera det, som jag redan betonat i min
skriftliga framställning: det hjälper oss inte mycket att få kunskap om
lagarnas innehåll så länge som vi inte samtidigt får upplysningar om den
rättspraxis, som tillämpas i respektive land (eller på respektive ort). Och
inte heller detta är nog: vi borde också känna till vad ifrågavarande lag
innebär, i förhållande till övriga delar av rättsordningen. — Jag minns
hur man i Finland för ett tjugotal år sedan gjorde jämförelser på en höft
mellan antalet personer dömda till straff för stöld i Sverige och i Fin-
land, utan att beakta att man redan då i Sverige hade möjligheter att
avstå från att väcka åtal för en stor del av småbrotten vilket i allmänhet
inte var möjligt i Finland vid denna tid. Det skulle vara lätt att nämna
ett otal liknande exempel av samma typ.

Sanktionssystemet mot mindre brott har troligen valts till ett
av ämnena vid detta möte bl.a. därför, att de bildar ett mellanområde,
som egentligen inte förefaller att intressera någon; i och för sig tagna är
ju brotten små och odramatiska. I min skriftliga framställning har jag
tydligen inte kommit att nämna att trafikbrotten i detta avseende utgör
ett undantag. Denna undantagsställning kan kanske till en del förklaras
av att det fortfarande finns personer, som gjort sig skyldiga till trafik-
brott, men inte uppfattar sig som »vanliga brottslingar», utan som goda
medborgare, som på grund av okunskap, eller dålig trafikreglering, råkat
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i knipa. I detta nu torde också flertalet av de, redan realiserade eller
enbart planerade, lagreformer i Norden, som innebär dekriminalisering,
beröra trafikbrott. De övriga småbrotten har däremot först under den
allra senaste tiden fått större uppmärksamhet till del. Utvecklingen har
tydligen varit den, att man, som den första gruppen efter trafikbrotten,
riktade uppmärksamheten mot de moralbrott som i anglosachsisk litte-
ratur kallas 'crimes without victims', brott utan offer, och därefter började
man så småningom också tala om lindriga förmögenhetsbrott, d.v.s. den
brottskategori, som just nu är särskilt aktuell.

I min inledning har jag ansett, att problemet ur samhällets synpunkt
sett bestäms av brottens stora antal: som enskilda företeelser är brotten
kanske inte speciellt menliga, däremot på grund av sin stora samman-
lagda mängd. Nu i efterhand har jag märkt att jag kanske inte i de för-
slag jag lagt fram behandlat denna aspekt i tillräckligt hög grad. Kanske
det skulle vara värt att i diskussionen också beröra frågan vilken betydelse
det överhuvudtaget har att det i ett land inträffar mycket brott. Fram-
kallar de regelbundna tidningsrapporterna om hundratusentals brott
— jag utgår nu från situationen i Finland, där ju brottsligheten inte befin-
ner sig i avtagande, — småningom en känsla av att det bakom varje knut
står en mördare eller rånare och hotar vår välfärd — pressen är ju ofta
blott intresserad av det ständigt stigande totalantalet brott. Denna för-
vrängring av perspektivet kan man kanske i alla fall eliminera genom
bättre information, där mord och ofog inte upptas som jämnstora enheter.

Jag har i min skrivna inledning uppräknat vissa tänkbara reformer.
Dessa reformer, är naturligtvis i viss mån alternativa. Det är klart att
det, ifall man beträffande någon brottsart kan gå så långt som till dekri-
minalisering, inte är nödvändigt att bry sig om de lindrigare alternativen,
t.ex. förenklande av rättegången.

Det jag nu ber Er om, mina ärade kolleger, är dels nya idéer och dels
uppgifter om hur idéer som redan realiserats nu fungerar i praktiken
— eller ifall fråga är om en aktuell reform i något land, hur reformbe-
hovet motiveras, samt vilka alternativ som godkänts. Det är ju inte enbart
fråga om situationen i Norden — t.o.m. Europarådet har ju tillsatt
en arbetsgrupp för att utreda frågan om avkriminalisering och samma
ämne har av International Penal and Penitentiary Foundation upptagits
som rubrik för ett kollokvium nästa vår i Italien.

Som tillägg till de alternativ som upptagits i den tryckta inledningen
vill jag fästa uppmärksamhet vid ytterligare ett. Det är möjligheten
att upphäva straffbarheten men bibehålla möjligheten till skadestånd.
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I viss mening är detta naturligtvis en form av dekriminalisering, men
sökandet av skadestånd skulle på inga villkor få utformas så att det skulle
medföra stort besvär, eller kanske t.o.m. kostnader för målsäganden. Vi
vet redan nu, att målsäganden ofta, när det rör sig om småbrott, enbart
är intresserad av att få sin skada ersatt och inte av att få någon enskild
person dömd till fängelse eller böter.

Om någon tycker att de idéer, vi nu tagit upp alla verkar gamla och
utslitna kunde vi ju också diskutera någonting helt annat, till exempel
det 'Private Justice' -system, som nu i troligen alla länder allmänt tilläm-
pas inom affärsvärlden. Jag tänker här på sådana brott, som t.e.x.
varuhussnatterier, vilka delvis begås av kunder och delvis av per-
sonalen, och vilka, enligt en i Finland utförd undersökning, endast
till en liten del anmäls till polisen. För egen del anser jag inte att ett
överflyttande av statens tvångsmakt är helt problemfritt — det kan
ju leda till situationer då varuhuset genom regelrätt utpressning fram-
provocerar köp (eller kanske också leda till en situation, som här i
Helsingfors, då ett varuhus inte anmälde ett tillgrepp en ung fru
gjort sig skyldig till, till polisen, men väl till hennes svärmor — till-
gängliga uppgifter förtäljer inte varför, men kanske man först frågat
vem hon var mest rädd för). I varje fall har man, enligt förhandsupp-
gifter av en undersökning beträffande privat rättsskipning, som för till-
fället utförs vid universitetet i Freiburg, konstaterat att det är vanligt
att man på detta område (oftast gäller det förmodligen personal), inte
enbart nyttjar straff utan även belöningar åt dem som uppfört sig klan-
derfritt. Borde man ta i bruk positiva sanktioner (andra än hittepeng)
också inom det officiella systemet? Och om detta anses vara att rekom-
mendera, till vilka brott och till hurudana fall skall de i så fall anslutas?

Då vi enligt rubriken enbart skall diskutera officiella sanktioner, har
jag inte i min inledning överhuvudtaget behandlat andra medel att minska
antalet brott. Upptäcktsriskens storlek, och de möjligheter, som finns
att öka denna bildar ett eget område; flere undersökningar ger näm-
ligen vid handen att upptäcktsriskens storlek i högre grad än straffets
stränghet skapar allmänpreventiv effekt. Jag skulle tro att detta är fallet
i synnerhet ifråga om brott av detta slag, ifråga om vilka sanktionssys-
temet är så oklart att man knappast vet ifall det blir rättegångsbehand-
ling om man blir bestraffad, och i så fall, hur. Utanför ämnet faller
tydligen också alla de preventiva åtgärder, med vilka man på förhand
kan minska antalet småbrott. Men det skulle inte skada om diskussionen
skulle komma in på den här sidan av saken. Jurister skall inte vara rädda
för att förestå icke-juridiska lösningar på juridiska problem.
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Korreferenten, underdirektør Georg Fr. Rieber-Mohn, Norge:

Herr ordfører, mine damer og herrer!

Jeg vil først takke referenten for det utmerkede diskusjonsopplegg
hun har gitt i sin skriftlige innledning til dette møtet og for den klare
muntlige orientering hun nå gav. Jeg kan slutte meg til referenten når
hun hevder at en målsetting for kriminalpolitikken må være å begrense
de lidelser og skader som kriminaliteten fører med seg. Jeg er også åpen
for at det for enkelte formål er rimelig å spørre etter summen av de skader
lovbrudd av en viss art påfører samfunnet; det er utvilsomt et poeng ait
vi automatisk anlegger en individual-etisk synsvinkel ved bedømmelsen
av lovovertredelsenes grovhetsgrad. Det er dog tegn i tiden på at en mer
sosial-etisk spørsmålsstilling trenger seg frem på ulike fronter i den kri-
minalpolitiske temkning. Ett eksempel er et stadig voksende ønske om
cost benefit-analyser også på kriminalpolitikkens område. Vi kan vel
også si at en alminnelig tendens blant kriminalpolitikere i Norden til å
se istrengere på lovbrudd som krenker økonomiske feliesgoder og mildere
på de tradisjonelle vinningsforbryteiser er et utslag av den samme nyor-
ientering. Referenten stiller følgende spørsmål i sin skriftlige innledning:
Hvorfor overhodet ta utgångspunkt i den enkelte lovovertredelse, den
enkelte handling, når vi diskuterer en lovbruddstype? Her kommer det
selvsagt an på hva som egentlig er gjenstand for diskusjon. Er det
spørsmål om hvilke lovbrudd politiet bør prioritere med sine etterforsk-
ningsressurser, kan det være hensiktsmessig blant annet å se hen til de
totale samfunnsskadelige virkninger av en lovbruddstype. På den annen
side forekommer det meg klart at man ved utformingen av et straffe-
rettslig sanksjonssystem ikke kan unngå en individual-etisk betraktnings-
måte. Enda mer sentral blir en slik betraktringsmåte ved straffastsettelsen
i den enkelte sak. Således kan ikke en lovbruddstypes totale objektive
skadefølger være avgjørende for hvor strengt det enkelte lovbrudd
strafferettslig sett skal bedømmes. Man ville da støte an mot rotfestede
rettferdsforestillinger. Fortsatt må gjerningsmannens subjektive skyld og
enkelthandlingens preg av krenkelse være avgjørende ved straffast-
settelsen i det enkelte tilfellet.

Jeg finner det ikke påkrevet med noen inngående drøftelse av hva jeg
mener med »mindre lov överträdelser». Jeg er enig med referenten i at
det er de lovovertredelser eller de småforbrytelser som utgjør »mass-
brottsligheten» i våre isamfunn, vår interesse primært bør dreie seg om.
Sentralt i min bevissthet står her hovedtyngden av trafikkforseelsene og
de mindre vinningsforbrytelser.
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Før jeg går nærmere inn på enkelte av de reformforslag som er skissert
av referenten vil jeg bemerke at som middel til å bekjempe »massbrotts-
ligheten», er reformer i sanks jons-systemet av begrenset betydning.
Kampen må her — om den skal bli noenlunde effektiv — føres på andre
fronter enn gjennom endring er i sanks jonssystemet. Litt kan oppnås
ved teknisk profylakse som rattlås på biler, alarmsystemer o.l. Noe kan
oppnås ved en økning av politiets ressurser og effektivisering av dets
arbeid. Mest kan isannsynligvis oppnås ved politiske reformer. Det er
eksempelvis klart at trafikkforseelsenes kvalitet og kvantitet i stor grad
avhenger av samferdselspolitikkens utforming, liksom det er utvilsomt at
flere vinningsforbrytelser har sammenheng med moderne forretnings-
metoder. Disse forhold gjør det selvsagt ikke mindre interessant å dis-
kutere reformer i sanks jonssystemet ved de mindre lovovertredelser. Det
at kriminaliteten bekjempes effektivt er jo ikke det eneste kriterium på
at et sanks jonssystem er godt. Sanks jonene må være hensiktsmessige
også i den forstand at de ikke belaster rettsapparatet unødig, og viktigst
av alt: sanks jonene må til enhver tid søkes brakt i harmoni med de grunn-
leggende verdiforestillinger i våre samfunn.

Det første straffeprosessuelle reformalternativ som referenten presen-
terer i sin trykte innledning er økt anvendelse av forelegg, (»strafforder-
förfarande»). Jeg vil ta stilling til forslaget i relasjon til norske forhold
og slår med en gang fast at etter norsk rett er det bare økonomiske sank-
sjoner som kan ilegges ved forelegg. Ileggelse av frihetsstraff forutsetter
avgjørelse av en domstol. At selv kortvarige frihetsstraff er skulle kunne
ilegges ved at påtalemyndigheten utferdiger forelegg, som det riktignok
er opp til siktede om han vil vedta, er neppe en realistisk reformtanke i
dagens Norge. Den mer straffeprosessuelle side ved referentens problem-
stilling blir derfor med sikte på norske forhold i hvilken utstrekning de
bøter som i dag ilegges ved dom, i fremtiden bør kunne ilegges ved utfer-
digelse av forelegg. Men problemstillingen har også en strafferettslig
kriminalpolitisk side: spørsmålet om økt bruk av bøter på bekostning av
frihetsstraffen ved grupper av lovovertredelser. Jeg vil knytte noen
bemerkninger til begge sider ved problemstillingen.

Hva først angår den straffeprosessuelle side skal nevnes at det alt
overveiende antall saker i Norge som ender med bot, blir avgjort ved
vedtakelse av forelegg. Av de bøteileggelser som skjer ved dom, er sann-
synligvis en stor del kommet for retten fordi siktede har nektet å vedta
et utferdiget forelegg. Bakgrunnen for at de resterende bøteileggelser
skjer ved dom antas først og fremst å være de begrensninger vår gjel-
dende straffeprosesslov setter for påtalemyndighetens adgang til å utfer-
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dige forelegg. Begrensningene går kort sagt ut på at bøteileggelser bare
kan sk je ved dom når det oventrådte straffebud ved sin strafferamme er
av grovere art; altså selv om den konkrete lovovertredelse ikke kvalifi-
serer for mer enn en mindre bot. I et foreliggende forslag til ny straffe-
prosesslov foreslås disse begrensninger opphevet. Dersom lovforslaget
vedtas, vil forelegg kunne utferdiges i alle tilfelle når bøter er straffe-
alternativ i et straffebud. For at forelegg likevel bare skal bli utferdiget
når den konkrete lovovertredelse er forholdsvis bagatellmessig, foreslås
innført maksimumsgrenser for bøter som skal kunne ilegges ved utferdi-
gelse av forelegg.

Hvorvidt en endring av straffeprosessloven i nevnte retning vil lede
til at antall straffesaker avgjort ved forelegg vil øke i forhold «til de som
avgjøres ved dom, avhenger i stor grad av den kriminalpolitiske linje som
blir fulgt. Et nødvendig vilkår for at forelegg skal kunne utferdiges er at
bot er straffalternativ i det straffebud som er overtrådt. Ved en nylig
gjennomført straffelovsendring i Norge ble bot innført som straffalter-
nativ ved simpelt tyveri og ved den mest utbredte form for brukstyveri av
motorvogn, mens frihetsstraff tidligere var det eneste alternativ ved disse
lovbrudd. (Jeg ser da bort fra den generelle regel i norsk rett om at ube-
tinget bot kan ilegges i forbindelse med en betinget dom.)

Den prinsipielle bakgrunn for lovendringen kan kort formuleres i
følgende 3 punkter:

1. Frihetsstraffen representerer et så vesentlig inngrep overfor individet
at den bare må anvendes hvor det anses høyst påkrevd.

2. Med den materielle velstandsutvikling som vårt land har gjennomgått
i løpet av de siste 10 år kan det være grunn til å se noe mer lemf eldig
på mindre krenkelser av eiendomsretten.

3. Overfor en god del av dagens vinningsforbrytere antas bot å kunne
være en hensiktsmessig reaksjon.

Den kriminalpolitiske tankegang som er konsentrert i disse 3 punkter
har min fulle sympati. For at boten skal överta deler av det som har
vært frihetsstraffens gebet, er det imidlertid ikke tilstrekkelig med
straffelovsendringer som nevnt foran. Ennå viktigere er det at påtale-
myndigheten i sin politikk følger opp med økt bruk av bøtestraff i mindre
saker.

Av det som hittil er sagt, skulle fremgå at jeg støtter tanken om økt
anvendelse av forelegg fremfor domstolsavgjørelser ved de mindre lov-
overtredelser. Både de kriminalpolitiske forutsetninger for en slik
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utvikling og de straffeprosessuelle forenklinger man oppnår, representerer
etter mitt skjønn verdifulle fremskritt. En gansike vesentlig fordel som
referenten ikke nevnte, er at siktede ved forelegg unngår den større
publisitet som en domsforhandling normalt fører med seg. Som en ulempe
nevnte referenten bl.a. at foreleggsformen gir dårligere rettssikkerhet
enn domsformen. Her vil jeg for det første minne om ait de fleste lands
prosessordninger i større eller mindre grad lemper på rettssikkerhets-
garantiene ved domsforhandlinger i bagatellsaker. I de ytterliggående
tilfeller er det høyst tvilsomt om avgjørelse av en straffesak ved forelegg
representerer mindre rettssikkerhet enn en domsforhandling. Sifctede har
dessuten alltid den mulighet at han kan nekte å vedta forelegget og der-
ved fremtvinge en domstolsbehandling. Og på visse vilkår vil han —
iallfall etter norsk rett — kunne anke over vedtakelsen. I det tidligere
nevnte utkast til ny norsk straffeprosesslov foreslås videre innført den
rettssikkerhetsmekanisme at overordnet påtalemyndighed alltid skal kunne
oppheve et vedtatt forelegg til gunst for siktede. I dag gj elder en liknende
regel bare på et begrenset område, nemlig ved de såkalte forenklede fore-
legg (»föreläggande ordningsbot») som kan benyttes for visse nærmere
angitte trafikkforseelser.

Referentens forslag om økt anvendelse av påtaleunnlatelse (»åtalsef-
tergift») og straff bortfall (»påföljdseftergift»), foranlediger et par benierk-
ninger fra min side. Jeg tror ikke dette forslaget — med tanke på norske
forhold — er påtrengende aktuelt på det område som vi diskuterer, nemlig
de småforbrytelser som utgjør »massbrottsligheten» i våre samfunn. Mange
av disse lovbrudd blir allerede i dag avgjort med en påtaleunnlatelse
eller en uf ormeli advarsel. Et stort antall blir avgjort med en bot, og jeg
har vanskelig for å tro at påtaleunnlatelse ville vært en bedre løsning i
disise tilf eile. Hvor frihetsstraff i dag blir idømt ved mindre lovover-
tredelser ville i mange tilfelle bøteforelegg være en mer nærliggende
løsning enn påtaleunnlatelse eller straffbortfall. Jeg vil i den forbindelse
nevne at en del av bakgrunnen for at påtalemyndigheten i Norge støttet
opp om den tidligere nevnte lovendring som gjorde bøter .til straffealterna-
tiv ved tyveri og brukstyveri av motorvogn, var ønsket om å kunne rea-
gere med bot overfor endel vinningsforbrytere som man etter den .tidligere
praksis møtte med påtaleunnlatelse.

Det siste av referentens reformforslag jeg vil kommentere ved denne
anledning, er forslaget om å erstatte straffen med tiltak uten straffekarak-
ter, f.eks. erstatte bøter med et avgiftssystem. Spørsmålet om å erstatte
fengselsstraffen med frihetsberøvende tiltak som ikke er »straff», holder
jeg utenfor. En avpenalisering som går ut på at bøter erstattes med
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avgifter eller gebyr, er nylig gjennomført på begrensede områder i den
norske veitrafikklov og da fortrinnsvis ved parkeringsforseelser. Som en
fordel ved en avpenalisering nevner referenten i sin innledning spesielt:
ingen stigmatisering og ingen registrering. Jeg har dog vanskelig for å
tro at den »stigmatisering» som måtte følge med en bøtestraff kan være
av særlig betydning. Og om boten i enkelte tilfeller oppleves som en
stempling, behøver ikke det å være av det onde. Tvert om vil det kunne
øke bøtestraffens preventive effekt. Ser man på de lovbruddstyper som
referenten mente kunne gjennomgå en avpenalisering, f.eks. taxi-bedrage-
rier, ser jeg det nærmest slik at den stigmatisering og registrering som
en bøtestraff måtte medføre kan ha en gunstig effekt. Noe av den samme
tanke ligger bak et voksende ønske hos kximinalpolitikere om økt anven-
delse av straff overfor skatteunndragelser, som i Norge i det vesentlige
avgj øres ved utlikning av tilleggsskatt.

Jeg vil trekke frem en side ved avpenaliseringen som ikke nevnes av
referenten, og som både kan betraktes som en fordel og som en ulempe,
det avhenger av øynene som ser. Jeg tenker på forholdet til et tradisjonelt
vilkår på straff — subjektiv skyld. Det er nærliggende, om enn ikke
nødvendig, å sløyfe kravet til subjektiv skyld hos lovovertrederen når
man innfører et avgiftssystem til erstatning for bøtestraff en. Dette kan
betraktes som en fordel ut fra hensynet til effektiv bekjempelse av lov-
brudd, men det er samtidig noe prinsipielt betenkelig i at man innfører
et sanksjonssystem på siden av strafferetten uten at strafferettens tradi-
sjonelle rettsgrunnseitninger kommer til anvendelse. Om man til tross
for en avpenalisering vil opprettholde kravet til subjektiv skyld hos lov-
bryteren, kan det iallf all synes tvilsomt i hvilken utstrekning prinsippet in
dubio pro reo vil bli lagt til grunn. En avpenalisering reiser også andre
spørsmål, f.eks. om påtalemyndigheten skal stå for etterforskning og ha
avgjørelsesmyndighet når det er begått lovbrudd som er »avgiftsbelagt»,
eller om hele saksbehandlingen skal legges til andre organer. Man kan
også spørre om avgiftstruselen vil være tilstrekkelig effektiv når man
ikke har noen subsidiær frihetsstraff som et ytterste pressmiddel. Dersom
man skulle gå til det skritt å avpenalisere grupper av mindre vinnings-
förbrytelser, hvilket jeg stiller meg skeptisk til, kan det muligens være
mer tilfredsstillende å satse på erstatningsretten — noe referenten var
inne på idag — enn på pønale avgifter som ikke formelt er »straff». Om
erstatningsplikten ble en realitet for lovbryteren, ville man i en viss
utstrekning kunne tilgodese både prevensjonshensynet og hensynet til
fornærmedes behov for gjenopprettelse av det lidte tap.

Fordi min tilmålte tid er knapp, har jeg for en stor del måttet nøye
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meg med å peke på endel problemer i det store emnet vi har fått oppgitt.
Begrensningens kunst ble ikke mindre vanskelig ved den tankevekkende
innledning som referenten har levert. Jeg håper andre deltakere vill
kunne berøre sider ved problematikken som jeg har måttet la ligge.

Fængselsdirektør H. H. Brydensholt, Danmark:

Ærede forsamling,

hr. ordstyrer,

Vi er jo til stede her i Nordisk Forsamling, og det er naturligt, som også refe-
renten, professor Anttila gjorde det, at gøre sig visse overvejelser om, hvad vi
egentlig har haft af nytte af det nordiske samarbejde på dette område. Jeg kan
umiddelbart sige at jeg er enig med fru Anttila i at en traditionel sammenligning
umiddelbart mellem lovregler inden for det strafbelagte område, er af mindre
interesse. Jeg vil gå et skridt videre og sige, at selv om man også sammenligner
praksis, kan det dog være af mindre interesse i et nordisk samarbeide. Det har
været en vis tendens til at det nordiske strafferetlige samarbejde har beskæftiget
sig med problemer som var af overordentlig stor interesse for teoretikere, og
som var af mindre interesse for praktikere. Nogen af de senere fællesnordiske
udredninger har gået på problemer som konfiskation, forældelse, og har medført
i sig selv værdifulde justeringer i de enkelte landes retssystemer, men der er netop
kun justeringer som vedrører teknik. Man har ikke haft fat i selve substansen i
de kriminalpolitiske problemer. Det er for mig karakteristisk og et punkt der
kan kritiseres — og kritikken falder jo bl.a. tilbage på mig selv fordi jeg også
har været med i dette nordiske samarbejde, — at man aldrig i det nordiske regie
har taget fat på et problem som dette: hvordan går det til, at vi i Danmark har
mellem 3 og 4 tusinde frihedsberøvede og små 6.000 der er undergivet kriminal-
forsorg i frihed. Mens de tilsvarende proportioner i Sverige er mellem 4 og 5
tusinde frihedsberøvede og 22.000 i den frie kriminalforsorg. Og jeg kan føje til
at denne skævhed i proportionerne ikke afspejler en tilsvarende skævhed i kri-
minalitetsvolumen som man kunne kalde det, idet det er således at man i Dan-
mark har imellem 200.000 og 300.000 anmeldte straffelovsovertrædelser om året
og i Sverige har en halv million. Det er altså i selve sanktionssystemet at
skævheden er til stede.

Men netop dette at man på et nordisk juristmøde nu har tage fat på proble-
met omkring afkriminalisering og nedkriminalisering, behandlingen af de mindre
lovovertrædelser, er for mig at se et tegn på, at man drejer den nordiske diskus-
sion i en mindre teknisk, men til gengæld fra en sociologisk betragtning mere
relevant retning.

Man kunne så for at gå direkte over til dagens emne spørge: Hvordan kan
det være at dette problem om en ændret behandling af de mindre lovovert-
rædelser inden for beiigelsesområdet er blevet så aktuelt i den kriminalpolitiske
debat? Der kan man finde mange forklaringer. Professor Anttila tager
nærmest sit udgangspunkt i det synspunkt, at man bør mindske lidelsen for love-
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vertrædere, man bør ikke påføre medborgere større lidelse end højst nødvendigt,
altså en egentlig humanitær betragtningsmåde. Det er klart, det er et udmærket
udgangspunkt for denne diskussion. Men man kunne også tage et andet udgangs-
punkt. Man kunne nemlig spørge: Hvorfor har vi folk siddende i vore fængsler
og andre fængselsinstitutioner? Hvilken rolle spiller troen på, at man igennem
en sådan anbringelse har været i stand til at mindske en recidiv-risiko, altså
gennemføre en tilpasning til det almindelige samfunds normer. Specialpræven-
tive synspunkter har altid været i forgrunden når man talte om formålet med
straf fuldbyrdelsen.

Det er imidlertid i de senere år stillet alvorlige spørgsmålstegn ved rigtig-
heden af denne betragtning. Jeg skal blot nævne at man i Danmark inden for
militærpsykologien har arbejdet med problemer om tilpasning af adfærdsvanske-
lige, og resultatet er blevet, at den dårligst tænkelige løsning er at sætte
udprægede adfærdsvanskelige sammen. Den rigtige løsning vil være den størst
mulige spredning i en iøvrigt nogenlunde normal samfundsgruppe. Og det vil
sige at vi nok idag må konstatere, at en del af grundlaget for den hidtidige sank-
tionspolitik er skredet væk.

Man kan udtrykke det på den måde, at selv om man under et anstaltsophold
ofrer meget for at opnå en social påvirkning af lovovertrædere, skal man løbe
enormt hurtigt for blot at opretholde status quo i forholdet til situationen som
den var, da den pågældende person blev indsat på anstalten.

Nu har man naturligvis altid været klar over, at sanktionssystemet som helhed
tjente andre formål end de specialpreventive—navnlig understøttelse af den almin-
delige lovlydighed i samfundet. Her kommer imidlertid også økonomiske betragt-
ninger ind i billedet, idet man må spørge, om de enormt dyre institutionsanbrin-
gelser totalt set giver samfundet et utbytte som står i forhold til de ressourcer
der placeres i dem.

Det er klart at man med en sådan begyndende viden bør se sig om efter alter-
nativer. Det er det den kriminalpolitiske diskussion går på i disse år. Hvad
er det for alternativer vi kan forestille os?

Der er netop i sidste uge i Danmark udkommet en betænkning vedrørende
nogle af- og nedkriminaliseringsspørgsmål. I denne betænkning griber man proble-
met an på to måder: får det første behandler man en række enkeltgrupper f.
eks. arbejdspladstyverier, socialbedragerier, butikstyverier, hvor man fremsætter
forslag om ændrede sanktioner.

Men endnu vigtigere er det efter min opfattelse, at man i et andet afsnit
diskuterer en generel neddæmpning af samfundets straffattitude over for beri-
gelseskriminalitet, en kriminalitet som samfundet har mindst gene af. Og for-
slaget går her ud på at man på alle niveauer, nedtoner udmålingen af friheds-
straffe med det resultat, naturligvis, at i bunden af systemet presses der en række
frihedsstraffe over til andre ting, i første række den betingede dom med tilsyn af
forskellig art.

Tiden tillader ikke at gå i yderligere detailler med dette, men jeg vil blot
slutte med at sige, som jeg begyndte med at sige, at jeg finder det overordent-
lig glædeligt at den nordiske diskussion nu er kommet ned til de sande realiteter i
kriminalpolitikken.

Tak.
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Landsretssagfører Arnold Rothenborg, Danmark:

Hr. ordfører,
Ærede forsamling,

Jeg vil gerne begynde med at takke indlederen, ikke mindst for det vidun-
derligt korte og vidunderligt inciterende oplæg der er. Det var en nydelse at
læse de, og det rejser mange problemer.

Et af de vigtigste problemer finder jeg jo nok ligger i det der står på side 7:
at man tænker ikke altid på at det til syvende og sidst alene beror på det straf-
feretlige system, hvilke forbrydelser der betragtes som små. Indlederen nævner
der at det kan være belagt med dødsstraf at tage et forkert dansetrin hos nogen
primitive stammer. Ved at læse det erindrede jeg selv at jeg engang har læst
om en stamme der hedder hopperne og som lever nordøst for Timbuktu, at der
er det belagt med dødsstraf at stjæle et almindelig landbrugsredskab, for deraf
afhænger deres liv. Derimod er det ikke strafbart at begå et mord, for det kan
enhver af os jo under tragiske omstændigheder komme til. Så den der begår et
mord, ham skal der i stedet tages hand om i psykologisk og menneskelig henseende.

Jeg var for et par år siden deltager i et seminar hvor ganske unge mennes-
ker, gymnasiaster og jura- og sociologistuderende deltog, og som bl.a. beskæfti-
gede sig med spørgsmålet om prioritering af strafbarhed. Det var overordentlig
interessant, idet disse unge mennesker fik udleveret 10 forskellige forbrydelser
som de skulle prioritere i forhold til hinanden. Og det viste sig at de øverst på
skalaen satte trafikforseelser, som nr. 2 skatteforseelser, som nr. 3 vold, men at
f. eks. en forbrydelse som voldtægt den kom først som nr. 8. Det er altså en
helt anden vurdering end den vi traditionelt ser på.

Nu skriver indlederen heri med hensyn til afstrafningen af disse ensartede
masseforbrydelser at »faran med schematiska straff är inte stor ifall man överger
den föråldrade uppfattningen om det individualiserade straffet som ett ideal».
Og det er unægteligt lidt vanskeligt for en forsvarer at acceptere. Det beror
naturligvis på hvad man vil kalde småforbrydelser, og hvad man ikke vil kalde
småforbrydelser. For så vidt angår det mest aktuelle på dette punkt, nemlig
trafikforseelserne, da kan vi allesammen være enige om at den rene parkerings-
forseelse er en latterlig bagatel, og den er jo altså også både i Norge, Finland og
Danmark — jeg ved ikke om den er i Sverige — gået ud af det strafbares område,
og det synes jeg er vidunderligt at det er det, for det tjener kun til at give infla-
tion i straffen at man fører den slags småbagateller ind under det strafretlige.

Men hvis vi ser på det alvorligere, ja, for først at gå til det alleralvorligste,
er der vel ingen der vil påstå at ratfylderi og spirituskørsel ikke er nogest yderst
alvorligt. Men det ligger jo stadig sådan, at man også for mindre forseelser end
det kan blive fradømt kørekortet, idet det hedder i den danske lov, og da jeg
ved at der er tilsvarende bestemmelser i både østrigsk og tysk Strassenverkehrs-
ordnung, at man har pligt til at opføre sig således i trafikken at der ikke opstår
ulempe eller fare for andre. Det er jo i virkeligheden en ganske absurd bestem-
melse. Thi det er intet menneske givet at efterkomme en sådan ordre fra lovgiv-
ningsmagtens side. Ikke desto mindre er det altså således at også forhold som
vi sådan set alle kan komme ud for, ud fra den forudsætning at vores hjerneind-
retning og vores reaktionsmulighed ikke altid er den optimale, — at vi for forseel-
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ser som vi alle kan komme ud for bliver alvorligt straffet, ikke så meget gennem
bøden, for det kan være en naturlig massereaktion over for dette, men at folk
kan blive fradømt kørekortet for færdselsuheld som i hvert fald i betænkelig
grad nærmer sig det hændelige, til trods for at det i loven står at det skal være
groft uforsvarligt, altså »grov vårdslöshet», så er fortolkningen af dette udtryk
således at der findes utallige domme hvor folk er blevet fradømt kørekortet for
situationer som de allerfleste automobilister har været ude for. Og lad nu det
være hvis reaktionen så var ens. Men der er 30 det katastrofale at for den ene
spørgsmålet om at miste kørekortet simpelthen det enten at holde sig hjemme
eller tage et offentligt trafikmiddel, men for den anden gælder det eksistensen.
Og derfor mener jeg at det er umådeligt vigtigt at man er opmærksom på hvad
vil man karakterisere som »småbrotslighet» og hvad er det alvorlige. Det er
meget vigtigt at denne linie også føres igennem i praksis.

Landsdommer Bjarne Frandsen, Danmark:

Direktør Brydensholt var inde på at man skulle overveje hvor meget man
af hensyn til specialpræventivet skulle gå ned i straf og man kunne se mil-
dere på lovovertrædelser. Men det er jo ikke sådan at specialpræventive hensyn er
det eneste hensyn man skal tage når man skal overveje anvendelsen af straf. For
det forekommer for den der skal træffe afgørelsen om straf eller ikke straf, at
man er i den situation, at man over for den der står foran én nok mener at man
kunne lade være med at straffe, hvis det ikke lige var af hensyn til andre mulige
lovovertrædere. Man er imidlertid nødt til at overveje om samfundshensyn
kan kræve at man straffer personer som af specialpræventive grunde måske ikke
behøvede straf. Man må altså finde en afvejning hvor man prøver at se hvor
meget hensynet til de lovlydige samfundsborgere kræver, afvej et over for hvor
små indgreb man kan nøjes med over for den enkelte. Og det er en meget vigtig
afvejning. Jeg tror at man i mange lande nu er klar over at det gælder om
at finde den balance. Man har mange steder i en årrække troet at man kunne
komme langt ved individuel behandling ågså i særanstalter, spevialpræventivt.
Men det er man flere steder ude over at tro på længere. Så det er den anden
afvejning der er mere aktuel. Jeg tror dog at man kan gå et stykke længere
end man allerede er kommet, men man må med forsigtighed afpasse hensynet til
den almindelige, lovlydige borger og altså ikke alene se på gerningsmanden, men
også på ofrene.

Länsåklagaren Klas Lithner, Sverige:

Herr ordförande, mina damer och herrar!

Tyvärr har jag inte kunnat komma på några bidrag i den riktning som
inledaren önskade, alltså positiva förslag eller redogörelser för aktuella erfaren-
heter. Därför måste jag inskränka mig till ett par spridda synpunkter i anledning
av rapporten i stället. Det sägs på sidan 6 under punkten 3 »Ett ökat bruk av
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åtalseftergifter och påföljdeftergifter» under rubriken Konklusion, att man kan
tänka sig en villkorlig anteckning i brottsregistret som automatiskt skulle strykas
t.ex. efter sex månader om inga nya anteckningar anmäls. Ett annat alternativ
där är väl att en anteckning får kvarstå tills preskriptionstidens utgång
eftersom det ju teoretiskt i varje fall kan komma i fråga att återkalla någon
åtalseftergift p.g.a. återfall. En hänvisning till den möjligheten finns ju i den
svenska 1964 års lag.

Vidare så namnes det på sidan 7 under punkt 5 »Dekriminalisering genom
att ersätta straffet med andra kontrollåtgärder», att fördelarna är att det blir
ingen anteckning i ett register. Även där vill jag sätta ett frågetecken för det
uttalandet, därför att om det är fråga om en åtgärd som är avsedd att ersätta
straff. Om man alltså ersätter ett bötesstraff med en bot eller vad som på tyska
kallas »gebührpflichtige Verwarnung» eller något i den stilen, då är det ju ett
straff i alla fall. Det är fråga om en ekonomisk påtryckning för att undvika, eller
för att försöka förmå någon att avstå från ett icke önskvärt handlande och det är
ju alltså fortfarande fråga om ett handlingssätt som av lagstiftaren anses icke
önskvärt. Då kan det ju bli frågan om att detta handlingssätt, om det upprepas
tillräckligt ofta, inom en kortare tidrymd, om det alltså blir tillräckligt många
återfall, kan antingen föranleda en påföljd i straff processrättslig ordning, eller
att det kan föranleda påföljder enligt andra lagar, det kan vara barnavårdslagen,
nykterhetsvårdslagstiftningen, utlänningslagen osv. Av den anledningen så
ifrågasätter jag om det inte är nödvändigt med även registeranteckningar be-
träffande dessa påföljder, med undantag givetvis för de rena bagatellerna, alltså
parkeringsförseelser där sanktionen ju riktas snarare mot fordonet än mot den
som har framfört fordonet eller som har parkerat det.

Professor Alvar Nelson, Sverige:

Herr ordförande!

Jag finner det otillfredsställande, att man inom straffrätten och kriminologin
skjutit de kvantitativa problemen åt sidan till förmån för de kvalitativa. Det
synes ha funnits någon slags romantik kring de grova brotten, som sällan före-
komma; detta till skillnad från den dagligdags tristessen kring de många små
brotten. Detta är ur två synpunkter oroväckande. Man har till en början
ignorerat den oerhörda ökningen av bagatellbrotten. När den uppmärksammats,
har man strävat att förenkla lagföringen antingen med införande av ett avgifts-
system eller genom någon slags eftergift av den möjliga påföljden.

Såsom referenten själv betonat, är det vi själva, samhället, som bestämmer
vad som är brottsligt eller icke. Finner man något vara straffvärt, är det anled-
ning att låta samhället ingripa med en brottspåföljd. Det är överdrivet att tala
om om stigmatisering, när det gäller ingripanden med anledning av bagatellbrott.
Jag ser framför mig många trafiksyndare, som icke blivit förlamade av samhällets
tvångsmakt utan lämnat sitt erkännande och betalat böterna utan vidare sam-
vetskval. Man kan emellertid fråga sig, om brott verkligen alltid föreligger, när
det summariska strafförfarandet (ordningsföreläggande eller strafföreläggande)
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tillgripes. Ännu mera tveksamt är det i fall av åtalseftergift eller rapportefter-
gift.

Jag har i en artikel om lagöverträdelse och samhällsingripande (NTfK 1972,
s. 1—15) påvisat, huru liten del av straff rättskipningen som faller på domstolarna.
När man träffar nämndemän, får man ofta det intrycket, att det är just dessa
lekmän, som skipar rätt. Endast några få erkänner sin maktlöshet. Ser man
till kvantiteten av lagöverträdelser, handlägges det överväldigande flertalet i
administrativ ordning av polismän på gatan eller på kontoret och av åklagare.
Andra brottmål handläggas utan medverkan av nämnd. Jag har frågat mig, om
man icke därigenom i det långa loppet åstadkommer en minskande respekt för
de riktningslinjer, som samhället velat påvisa genom kriminaliseringen av vissa
gärningstyper.

I ännu högre grad gäller detta de fall av skenbar avkriminalisering, där man
övergått till ett avgiftssystem. Av praktiska skäl släpper samhället alla anspråk
på bevisning om uppsåt eller oaktsamhet från den skyldiges sida. I själva verket
föreligger intetdera i många fall. Avgiften blir bara en allmän omkostnad för
den enskilde eller det företag, där han är anställd. En möjlig effekt av avgifts-
systemet är, att medborgaren kalkylerar med upptäcktsrisken och utan sam-
vetskval tillsidosätter regelsystemet.

Det har numera blivit populärt att kalla in företagsekonomer, som kan reda
ut samhällets intäkter och utgifter för bagatellbrottsligheten. Det är just cost-
benefit-systemet som leder fram till summariska strafförfaranden. rapport- eller
åtalseftergift eller avgiftsbeläggning. Tanken är så bestickande; rättskipningen
får icke kosta mera än vad som inflyter genom böter och avgifter. Hade vi inrättat
sjukvården efter samma system, skulle vi idag ha slakthus i stället för sjukhus.
När det gäller åldringsvården, vågar jag icke tänka på hur den skulle se ut.

Jag tror icke att samhället har gott av en rättskipning som består däri, att
en flock tjänstemän sätter på stämplar och märken. Det är tid att återvända till
en ordning, där lagöverträdelsen blir föremål för fullständig domstolsbehandling
med verklig bedömning av gärningsmannens skuld. Detta förutsätter emellertid,
att vi på allvar fråga oss, vilka gärningstyper vi fortsatt önska ha kriminaliserade.
En sådan önskan kan icke bestå, om man med andra medel än straffhot kan mot-
verka dylika samhällsföreteelser.

Dommer Eli Caspersen, Danmark:

Jeg er ikke videnskabsmand, men praktiker som dommer gennem snart mange
år. Og der er en ting der har slået mig her, både i diskussionen og også ved
indledningen, og det er, at man slår så mange forskellige typer af småforbrydel-
ser sammen. Efter min mening er det ikke helt rigtigt. Man bør, såvidt jeg kan
se, udskille trafikforseelser, færdselsforseelser som en særlig gruppe som overhove-
det ikke ligner disse andre småforseelser man har, mindre berigelsesforbrydelser,
fylderi, visse seksualforseelser, pornografi og voldtægt.

Det er en helt anden type mennesker vi har i to forskellige kategorier. Det
er folk, der motiveres fuldstændig forskelligt, i hvert fald efter min erfaring som
praktiker. Derfor synes jeg det ville være mest hensigtsmæssigt om man helt
holdt færdselsforseelser og trafikforseelser uden for et emne som dette og nøje-
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des med det, som i virkeligheden interesserer os, nemlig hvorledes vi nedbringer,
hvorledes vi afkriminaliserer, de små berigelsesforbrydelser. For det er jo i vir-
keligheden dem man tænker på i sidste instans.

Jeg talte med fængselsinspektør Brydensholt om spørgsmålet om en sammen-
ligning mellem danske og svenske forhold med hensyn til statistik. Jeg tror at
man skal være meget varsom med at overføre og sammenligne forskellige landes
statistikker, fordi statistikkerne meget ofte hviler på helt forskellige grundlag.

Jeg har lejlighed til for tiden at konstatere dette, idet jeg sidder i et udvalg,
hvor man bl.a. undersøger spørgsmålet om fængselspraksis i forskellige lande, og
det viser sig, at statistikkerne slet ikke kan sammenlignes. I Sverige f.eks., som
jo skulle have langt færre fængslinger end Danmark, der kan man holde en mand
i indtil 9 dage, uden at han kaldes for fængslet. Det kan man ikke i Danmark.
Jeg tror at måske — det er ikke sikkert i dette tilfæde — måske kunne det
tænkes, at noget af forklaringen på at der sidder mange flere forholdsvis i Dan-
mark end i Sverige, er en forskel i statistikken.

Byråchefen Thorsten Cars, Sverige:

Herr ordförande!

Jag skall försöka att hålla mig till ämnet som professor Alvar Nelson önskade
att vi skulle göra. Det talas i professor Anttilas skriftliga referat om att det
slutligen enbart är beroende av det straffrättsliga systemet vilka brott som upp-
fattas som stora och vilka som små. Jag undrar om inte detta mycket beror på
folks uppfattning, den genomsnittliga människans uppfattning. Låt oss göra en
jämförelse mellan trafikbrott och smärre förmögenhetsbrott, framförallt snat-
teribrotten, butikssnatterierna. Där är det nog onekligen så att väldigt många
människor upplever ett snatteribrott som betydligt mera defamerande än ett tra-
fikbrott, och det har åtminstone i Sverige varit mycket tal på senare år om de
svåra följder för den enskilda människan som åtal och rättegång för ett butiks-
snatteri för med sig, det har talats om en hel del självmord i det sam-
manhanget. Det har också varit föremål för lagstiftarens intresse att det göra
något åt just beivrandet av butikssnatterier. Man har diskuterat att avkrimi-
nalisera dem och i stället föra över dem till ett avgiftssystem av ungefär samma
typ som gäller på tunnelbanan i Stockholm. Upptäcks någon utan giltig biljett
får han eller hon erlägga en extra avgift, som ligger betydligt högre än biljett-
priset, men ändå irite är alltför förskräckande. Men man avstod ifrån att genom-
föra det försöket när det gällde snatterier. Man ansåg inte att det fanns till-
räcklig kontroll för att undvika missbruk bl.a. Man kom också in på sådana
saker som professor Anttila berör i sitt inledningsanförande nämligen att man
avkriminaliserar gärningen men bibehåller möjlighet till skadestånd. Det har
förekommit i vissa fall i Sverige att en affärsidkare har avstått från att agera
vidare mot det att den upptäckte snattaren betalat ett skadestånd, kanske på
rätt många hundra kronor, och det var en hel del människor som föredrog, att
betala detta än att bli utsatta för ett domstolsförfarande. Det finns alltså stora
möjligheter för utpressning i sådana fall och exemplen har inte manat till efter-
följd.
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Enligt vissa ändringar som har genomförts i den svenska lagstiftningen på
senare år har det blivit möjligt att ingripa mot snatterier på ett enklare sätt
än tidigare. Enligt gällande lag kan för ett snatteri dömas till böter eller fän-
gelse. Fängelse tillämpas nog i utomordentligt sällsynta fall, regelmässigt blir
det böter. När det gäller det processuella förfarandet så använder man numera
i största möjliga utsräckning strafföreläggande. Det är möjligt att använda
strafföreläggande för alla brott, där endast böter kan följa och även vissa upp-
räknade brott, där det i latituden ingår både böter och fängelse, men där man i
det konkreta fallet bara räknar med böter som påföljd. Och till de här upp-
räknade brottstyperna hör snatteri.

Åklagaren har också möjlighet att meddela åtalseftergift för brott där endast
böter kan följa i det konkreta fallet. Vidare har polismannen möjlighet att efterge
rapport; rapporteftergift som var på tal här förut. Detta innebär alltså att när
en snattare upptäcks så kan butiksidkaren själv avstå från att anmäla till poli-
sen och då händer det ingenting. Om det likväl görs en anmälan till polisen så
kan polisen avstå från att rapportera ärendet till åklagare. Och går det ändå
rapport till åklagare så kan åklagaren avstå från att åtala. Vill han inte avstå
från att åtala så kan och bör han i de flesta fall utfärda ett vanligt strafföre-
läggande och först om detta strafföreläggande inte godtas, så går det alltså till
åtal och rättegång. Och därmed har man, såvitt man hoppas i Sverige, kunnat
eliminera de svåraste nackdelarna för den enskilde i fall av snatteri. De här
sista ändringarna, särskilt när det gäller möjligheten ett medgiva rapportefter-
gift från polisens sida, är mycket färska, så vi kan ännu inte uttala oss om resul-
tatet, det återstår att se.

Tack!

Professor Inkeri Anttila:

I diskussionen har kommit fram så många viktiga saker att jag här bara tar
fram några av dem.

Först cost-benefit-tänkesättet. Korreferenten, betonade, såsom jag själv
just det här tänkesättet. Och när jag nu närmare tänker efter, så tror jag verk-
ligen det är närmast systemet i sin helhet det gäller. Det är alltså lagstiftarens
och inte så mycket domstolens sak att välja mellan olika alternativ.

Sedan en annan sak. Korreferenten nämnde en mycket viktig synpunkt.
Han sade nämligen att många fördelar och nackdelar har en olik betydelse, om
man tänker på olika sanktioner. Det är alldeles riktigt. Situationen kan vara
alldeles olik om man tänker på frihetsstraffen å ena sidan och böter å andra
sidan.

I fråga om det individualiserade straffet, vet jag att jag talar emot en
traditionell uppfattning när jag säger det inte är så viktigt. Det som jag utgår
ifrån är alltså en ny ideologi enligt vilken man helt enkelt inte kan välja det
bästa sättet att vårda eller behandla en lagöverträdare. Jag tror into att jag har
möjlighet att säga mera om den saken, men om någon skulle vara intresserad
så härvisar jag till en artikel som jag har skrivit just om detta ämne i 'Abstracts
on Criminology and Penology'.
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Och till sist vill jag påminna om att när man talar om förnyandet av lagar
så är det ju alltid en politisk fråga vad man kan göra och vad man vill göra.
Experternas uppgift är att analysera situationen genom att ta fram både för- och
nackdelar av planerade reformer och presentera resultaten för dem som har mak-
ten att besluta.

Tack så mycket!


