
Strafferettslige sanksjoner - seksjonsmøte

Referenten, regeringsråd Esa Vesterbacka, Finland: I mitt skriftliga referat har
jag behandlat samhällspåföljdernas utveckling och innehållsförändringarna i
verkställigheten av fängelsestraff. Då vi nu har begränsad tid skall jag bara ta upp
tre frågor som jag anser vara viktiga att diskutera. Den första frågan är: Har sam-
hällspåföljder verkligen utvecklats som alternativ till ovillkorligt fängelse?

Samtidigt som samhällspåföljder har utarbetats och tillämpningen av dem har
expanderat, har antalet fångar snabbt ökat i USA och i flera västeuropeiska län-
der. Därför vore det intressant att utreda i vilken utsträckning samhällspåföljder-
na har ersatt ovillkorliga fängelsestraff och i vilken utsträckning de tillämpas som
sanktioner för gärningar som tidigare inte överhuvudtaget medförde något straff.
I detta sammanhang har det inte varit möjligt att genomföra en sådan utredning,
men frågeställningen aktualiseras av fångpopulationens utveckling t.ex. i
England och Holland.

Här kan vi se att fångarnas medeltal i Danmark och Norge under 90-talet varit
mycket stabilt. Detta gäller också Island. I Sverige började antalet öka i början
av årtiondet men är nu på samma nivå som i början av 90-talet. I Finland har
antalet fångar betydligt minskat. Däremot har antalet fångar i t.ex. England och
Holland explosivt ökat, i England från 42 000 till 66 000 och i Holland från 6500
till 12 000. Holland hör ur denna synpunkt nuförtiden (så att säga) till medel-
klassen och i England finns det nästan lika många fångar per 100 000 invånare
som i de östeuropeiska länderna.

För Finlands del kan jag svara jakande på frågan jag ställde. Under 1990-talet
har tillämpningen av samhällstjänst kontinuerligt expanderat och antalet fångar
samtidigt regelbundet minskat. Vi kan se att antalet som dömts till samhällstjänst
har ökat och samtidigt har antalet personer som dömts till under åtta månader
fängelse minskat.

Sedan till den andra frågan som kanske är den viktigaste för oss just nu: Vilken
roll spelar domstolar och kriminalvårdsmyndigheter med tanke på både valet av
och innehållet i påföljder som ingriper i friheten?

Det är en klar regel att domstolarna utövar den dömande makten. Domsrättens
innehåll uppfattas emellertid i olika länder på högst olika sätt. I några länder
innebär domsrätten att domstolen bestämmer fängelset och rentav cellen där ett
fängelsestraff skall verkställas. Å andra sidan kan den verkställande myndighe-
ten besluta att ett fängelsestraff som ådömts av en domstol skall verkställas i
form av samhällspåföljd. Bl.a. de svenska kriminalvårdsmyndigheterna bestäm-
mer om den dömde skall förordnas till elektronisk övervakning i stället för fäng-
else.

Min egen ståndpunkt är att domstolarna skall ha till sitt förfogande en till-
räcklig mängd olika former av straff som ingriper i friheten. När en domstol väl-
jer slaget av straff, skall den förutom det begångna brottet beakta den dömdes
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personliga egenskaper och förhållanden. Vid behov bör en påföljd kunna bestå av
en kombination av flera olika slag av straff. Ansvaret för straffverkställigheten
skall emellertid hänskjutas till kriminalvårdsmyndigheterna som har den största
möjligheten att känna den dömde, välja medlen som tillämpas och följa den döm-
des utveckling under verkställighetens gång. Endast på så sätt kan man effektivt
utnyttja metoder som syftar till att främja den dömdes möjligheter att anpassa sig
till samhället efter frigivningen och till att reducera risken för återfallskrimina-
litet.

Också beslut om villkorlig frigivning från fängelse och innehållet av därmed
förknippad övervakning bör ingå i kriminalvårdsmyndigheternas behörighet. På
detta sätt gör man det möjligt att åtgärderna under anstaltstiden och åtgärderna
under villkorlig frihet bildar en sammanhängande helhet.

Man kan säga att likställdheten bäst förverkligas när samma brott alltid leder
till likartat straff. Människor i olika livssituationer upplever emellertid samma
straff på högst olika sätt, och en absolut likställdhet kan i denna mening inte fin-
nas till. När vi känner till de skadliga verkningarna av ovillkorliga fängelsestraff,
är det ur individualpreventiv synpunkt motiverat att så mycket som möjligt til-
lämpa andra former av straff.

Av samma skäl bör man vid verkställigheten av ovillkorligt fängelse bevara ett
vitt spektrum av förhållanden i anstalterna, från ytterst öppna till ytterst slutna.
Kravet på likställdhet ställer upp gränser både i valet av straff och i anstaltsför-
hållandena. Dessa gränser bestäms genom lagstiftningen eller genom domstols-
praxis och förvaltningspraxis.

Den tredje frågan gäller samhällspåföljdernas framtid. När man frågar med-
borgarna om deras åsikter om straffpåföljder, blir svaret vanligen att straffen är
alltför milda. Enskilda brott behandlas på ett alltmer uppseendeväckande sätt i
massmedia och domstolsavgöranden kritiseras på ett helt annat sätt än tidigare.
T.ex. enligt en undersökning som 1999 gjordes i Finland hette det att krimina-
liteten var ett allvarligare samhällsproblem än den rådande arbetslösheten på
över 13 procent. Också undersökningar som mäter ungdomars attityder ger vid
handen att inställningen till förbrytare håller på att bli hårdare. Som en lösning
på problemet med kriminaliteten framför man i allmänhet strängare påföljder och
i synnerhet långa ovillkorliga fängelsestraff. Det är en frestelse för politiker att
dra nytta av medborgarnas ökade otrygghetskänsla i syfte att öka den egna popu-
lariteten. I ett sådant opinionsklimat föreligger risken att kriminalpolitiska beslut
börjar styras av andra faktorer än expertis i branschen och rationella grunder.

Å andra sidan befinner sig samhällspåföljderna alltjämt i snabb utveckling. En
intressant modell är bl.a. den engelska, som innebär att elektronisk kontroll före-
nas med villkorlig frigivning i ett tidigare skede än normalt. Sedan januari i år
har 8500 fångar frigivits genom denna s.k. Home Detention Curfew, av frigiv-
ningarna har 95 procent varit lyckade.

I den närmaste framtiden kommer en annan viktig faktor antagligen att bli för-
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likning av brott. European Committee on Crime Problems (CDPC), som är
underställd Europarådet, antog vid sitt sammanträde i juni ett utkast till rekom-
mendation om förlikning. En av de grundläggande principerna i rekommendati-
onen är att förlikningen skall vara en autonom del av det straffrättsliga systemet.
Fördelen med förlikning är bl.a. att målsäganden och hans/hennes känslor beak-
tas på ett bättre sätt än vid normala straffrättsliga processer.

Korreferenten, hovrättslagman Martin Borgeke, Sverige: I Esa Vesterbachas
referat anges att den angelägna uppgiften för kriminalvården enligt förhärskande
uppfattning är att skydda samhället. Möjligen borde man här se lite vidare på
frågan och fråga sig vilken som är uppgiften för straffsystemet över huvudtaget.
Varför ställer vi i lagen upp förbud och indskrider med sanktioner mot dem som
bryter mot de här förbuden? Den här frågeställningen borde det egentligen inte
vara så väldigt svårt att svara på, tanken är väl att vissa handlingar är skadliga på
ett eller annat sätt och dessutom så allvarliga att vi är beredda att ingripa mot
förövarna. Nästa fråga blir då: Vad tror vi oss kunna uppnå med ingripandet? Och
då menar jag att det inte bara rör sig om att skydda samhället som det står i upp-
satsen. Även andra synpunkter gör sig gällande, till exempel är människornas
intresse av att rättvisa skipas viktigt. Att lagöverträdaren få sitt straff tror jag är
nödvändigt för att sammanhållningen i samhället skall bestå och laglydnaden
hållas på en tillräckligt hög nivå. Dessutom är det väl diskutabelt i vilken
utsträckning som ett fängelsestraff rent faktiskt skyddar samhället. Att man med
fängelse skall kunna reducera återfallsrisken, som sägs på ungefär samma ställe
i uppsatsen, är det i vart fall i Sverige inte så många som tror på. Åtminstone tidi-
gare forskning har antytt att fängelsestraff snarare har en negativ än en positiv
effekt för den som genomgår ett sådant. Det hindrar naturligtvis inte att man
inom verkställighetens ram skall göra vad man kan för att den intagne inte på nytt
skall begå brott, men ambitionsgraden bör alltså vara rimlig.

Det här resonemanget för oss in på frågan vad domstolen bör ha för kriterier
för valet av fängelse som påföljd i det enskilda fallet, och med mitt sätt att se det,
bör aldrig individualpreventiva skäl, och för övrigt inte heller några andra typer
av effektresonemang, få anföras för fängelse, utan fängelse bör som jag ser det
få ådömas bara om hänsyn till brottets svårhet eller den tilltalades tidigare brotts-
lighet gör det omöjligt att välja någon annan påföljd.

Den individualpreventivt övertygade kan här invända att fängelsestraffet har
den effekten att den dömde inte kan begå nya brott så länge han är intagen. I prin-
cip är väl detta riktigt. Så länge någon rent faktiskt befinner sig i ett fängelse är
han i stor utsträckning inkapaciterad. Men de allra flesta fängelsestraffen är
korta, på någon eller ett par månader. Och alla som undergår fängelse, bortsett då
från problematiken med livstidsstraffet, skall en dag friges. Vad man uppnår i
inkapacireringseffekt och mer därtill kan man mycket väl förlora i en ökad risk
för återfall i brottslighet efter frigivningen. Dessutom har inkapaciteringsresone-
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manget andra svagheter. Ett argument mot det är att det är svårt att i förväg bedö-
ma återfallsrisken i det enskilda fallet. Ett annat är att inkapaciteringstanken i alla
fall delvis bygger på att människor far vara frihetsberövade inte för vad de har
gjort utan för vad man misstänker att de kommer att begå i framtiden.

Vi talar här om effekter och då frågar man sig: Allmänpreventionen, gäller inte
den? Jo det framstår ju naturligtvis som högst rimligt att fängelsestraffet har all-
mänpreventiva effekter. Men det är inte så väldigt lätt att fastslå hur stora de är.
Det finns mycket annat i det straffrättsliga systemet som vid sidan av påföljden
har allmänpreventiva effekter. Vi behöver bara tänka på upptäcktsrisken, polis-
ingripandet, rättegången, de sociala följderna av lagföringen osv. Allmän-
preventionen är alltså en vansklig grund för valet av fängelse. De flesta håller väl
med om att det är inte rimligt att i det enskilda fallet använda allmänpreventio-
nen för straffmätningen, dvs. döma ut längre fängelsestraff om man tror att all-
mänpreventionen just i det aktuella fallet har någon form av verkan.

I avsnitt 1.1 i uppsatsen sägs att en nyttighetsaspekt är utmärkande både för
fängelsestraffet och för samhällstjänsten. Inte heller här kan jag hålla med, om
man med nyttighet menar att påföljden skulle vara bra för den dömde.
Naturligtvis är tanken att man skall utforma de olika straffrättsliga påföljderna på
ett sånt sätt att de negativa följderna av ingripandena blir så små som möjligt. Når
det gäller alternativ till fängelse är det också en självklarhet att de skall vara
utformade dels så att de tillgodoser kravet på att brott skall leda till en för brotts-
lingen någorlunda kännbar reaktion, dels så att de kan ha en positiv effekt för den
dömde. I Sverige har man, i det sammanhanget, som argument för samhällstjänst
anfört att det kan vara bra för den dömde att han far umgås med vanliga männis-
kor, i ideella föreningar och liknande. Att någon skulle dömas till samhällstjänst
i stället för några av de lindrigare påföljderna med argumentet att han behöver
samhällstjänst för att inte på nytt begå brott, är däremot enligt min mening inte
rimligt och så är inte heller förhållandet i Sverige. Det skulle strida mot propor-
tionalitetsprincipen och i vart fall vara orimligt med tanke på att effekten av sam-
hällstjänsten när det gäller förekomsten av återfallen inte är bättre än den av
skyddstillsyn. Det har en utvärdering, som brottsförebyggande rådet gjort, visat.

Också när det gäller samhällstjänst menar jag att man bör vidga diskussionen
och ställa frågan: I vilka fall skall vi döma ut samhällstjänst? Och mitt svar är att
det inte bör bli några andra kriterier än brottets svårhet och tidigare brottslighet.
Det kan naturligtvis finnas kontraindikationer, indikationer mot samhällstjänst,
och hur dessa skall hanteras, är ju naturligtvis en problematik för sig. När det gäl-
ler samhällstjänsten så kan jag, med tanke på det som står i uppsatsen, upplysa
att Straffsystemkommitténs förslag att samhällstjänsten skall bli en egen påföljd,
inte inom överskådlig tid kommer att genomföras. Man har emellertid utökat
antal timmar samhällstjänst till 240 - det var 200 tidigare - och tillämpningsom-
råde så att samhällstjänsten kan användas till ett års straffvärde. Så skall jag
också tillägga att i Sverige har man numera möjlighet att döma ungdomar, unga
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lagöverträdare, till ungdomstjänst i 20 till 100 timmar, och det är kommunernas
socialtjänst som har hand om denna.

Esa Vesterbacka tar i avsnitt 1.1 också upp frågan om att vidga användningen
av samhällstjänst. Och då bör det naturligtvis nämnas att man i Sverige numera
har möjlighet att kombinera även villkorlig dom med samhällstjänst, och det
innebär att den tilltalade inte längre behöver ha något övervakningsbehov för att
kunna dömas till samhällstjänst. Den här nya kombinationsmöjligheten, villkor-
lig dom och samhällstjänst, har på ett radikalt sätt ökat antalet samhällstjänstdo-
mar. De brott som främst blir aktuella för den här nya kombinationspåföljden, är
väl grovt rattfylleri, misshandel och den typen av brott. Rättstillämpningen har
inte stabiliserats riktigt än, men på vissa håll så dömer man ut samhällstjänst i
mycket stor utsträckning. Vesterbacka är som jag förstår det skeptisk till möjlig-
heten att använda samhällstjänst för mer allvarliga brott än man gör idag. Ett
alternativ som jag tycker på rätt så goda grunder kan förkastas, är att kombinera
samhällstjänst med kortare fängelsestraff, och argumentet här går ut på att det
väntande fängelsestraffet skulle minska den dömdes ambition att genomföra
samhällstjänsten, med påföljd att samhällstjänstens allmänna trovärdighet skulle
lida skada. Det andra alternativet skulle vara att kombinera med missbruksbe-
handling, men behövs sån behandling, så kanske inte samhällstjänsten är rätta
påföljden utan kanske istället kontraktsvård.

I Sverige så finns det möjlighet att kombinera samhällstjänst - särskild sådan
som ådöms i förening med villkorlig dom - med böter. Några närmare anvis-
ningar beträffande vilka fall som avses ges varken i lagen eller i motiven.
Domstolarna är också påfallande vilsna när det gäller tillämpningen av böter vid
sidan av samhällstjänst. Här ser vi ytterligare ett skäl till skepticism när det gäl-
ler den här typen av kombinationspåföljder; de riskerar att leda till oenhetlig
rättstillämpning. Hur skall man i Esa Vesterbackas första alternativ avgöra hur
mycket av fängelse det skall vara och hur mycket av samhällstjänst? Och hur
skall man i det svenska systemet avgöra hur mycket böter det skall vara vid sidan
om samhällstjänst? Det är ingen lätt uppgift, och jag tror att det kan bli rätt så
vildvuxet innan Högsta domstolen tar hand om den frågan.

Vi har här talat mycket om behovet av kriterier för tillämpning av olika straff-
rättsliga påföljder. Någon undrar kanske varför det är så viktigt att i lag faststäl-
la kriterier för påföljdsbestämningen? Enligt min mening faller detta tillbaka på
den grundläggande legalitetsprincipen. Det straffrättsliga ingripandet görs stort
sett undantagslöst mot den tilltalades vilja och innebär något för honom negativt;
det hjälper inte att en och annan hävdar att ingripandet är för den tilltalades bästa.
Rättssamhällets principer förutsätter då att ingripandet är lagreglerat och förutse-
bart, annars så öppnar vi för godtycke och bristande enhetlighet.

Elektronisk övervakning tas också upp i uppsatsen. Det står att informationen
skulle vara satellitöverförd i Sverige - det är den inte utan den går via det vanli-
ga telenätet och man kan alltså inte, om någon bryter mot föreskrifterna och inte



134 Seksjonsmøte

befinner sig där han ska, ta reda var han rent faktiskt är, utan det blir en fråga som
man far kontrollera senare. Vad man vet är bara att han inte är där han skall vara.
Att orsaken till att elektronisk övervakning infördes i USA var överbeläggning i
anstalterna tror jag står ganska klart, men i Sverige var, som jag bedömer det, inte
detta huvudanledningen. I stället tycker jag att man kan koppla den elektroniska
övervakningens införande till en diskussion som förts under många år och som
rört möjligheterna att ersätta kortare fängelsestraff med andra reaktioner.
Ungdomsfängelseutredningen talade redan på 1970-talet om tillsynsdom, som
skulle ligga i ingripande mellan den vanliga övervakningspåföljden och fängelse.
I BRÅ-rapporten Nytt straffsystem som kom år 1977 så talar man om intensiv-
övervakning som ett alternativ. Jag tror Frivårdskommittén på 1980-talet lanse-
rade termen villkorligt fängelse. Det har alltså funnits en önskan att ersätta fäng-
elsestraff med något som är intensivare än skyddstillsyn, för att på det sättet min-
ska bruket av fängelse. Men alla dessa förslag stupade på att det inte gick att
skapa någon trovärdighet i den här intensivare övervakningen. Man fick helt
enkelt inte tillräcklig stor skillnad mellan skyddstillsynen och den nya frivårds-
påföljden, och det har att göra med att skyddstillsynen också skall kunna vara
ganska ingripande, särskilt då för den som inte följer de givna reglerna. Det skall
varnas och erinras och omhändertas och ges föreskrifter osv. Men så kom då den
elektroniska övervakningen, och i ett slag ändrades bilden. Med teknikens hjälp
blir det möjligt att åstadkomma den här intensiva kontrollen utan inlåsning i
anstalt. Sett i ljuset av den tidigare diskussionen är det då inte så konstigt att den
svenska lagstiftaren nappade på kroken. För egen del är jag mycket positivt
inställd till elektronisk övervakning som ett alternativ till fängelse. Enligt mitt
sätt att se utgör den elektroniska övervakningen det största framsteget i modern
tid när det gäller att minska bruket av det i mångt och mycket otidsenliga fäng-
elsestraffet. Och det är väl här då bara att gratulera övriga nordiska länder till
denna ännu inte utnyttjade möjlighet att sänka fångtalet.

Det intressanta i frågan när det gäller elektronisk övervakning, som
Esa Vesterbacka tog upp, är enligt min mening inte om man skall ha den eller
inte, utan vem som i det enskilda fallet skall besluta om att det skall vara elek-
tronisk övervakning, domstolen eller kriminalvården. En annan fråga är natur-
ligtvis också vilka kriterier som skall tillämpas. Här föreslog den statliga
Straffsystemkommittén att uppgifterna att fatta beslut skulle läggas på domsto-
len, precis som när det gäller annan påföljdsbestämning. Kriterierna skulle sedan
vara ungefär desamma som vid valet av fängelse, men ligga på en lite lägre nivå
eftersom det rör sig om en mindre ingripande reaktion. Men så blev det alltså inte
utan istället är det kriminalvården som bestämmer vilka fängelsestraff upp till tre
månader som skall verkställas i anstalt och vilka som skall verkställas genom
elektronisk övervakning. Och visserligen är det så att det kan göras gällande att
innebörden av ett fängelsestraff som domstolen dömer ut generellt är oklar för
domstolen eftersom det kan verkställas i olika typer av anstalter, från öppen
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lokalanstalt till sluten riksanstalt. Men den största skillnaden som jag ser det är i
alla fall den mellan straffrättsliga ingripanden som innebär inlåsning i anstalt och
sådana som man verkställer när man fortfarande bor hemma. Det viktigaste mot-
argumentet mot en ordning där domstolen fattar beslut är att domstolen inte kan
veta om det finns praktiska förutsättningar för att verkställa påföljden och man
tänker då framför allt på att den tilltalade skall ha bostad, det skall finnas elek-
trisk ström och telefon. Det lustiga är då att de som förespråkar den nuvarande
ordningen anser att den elektroniska övervakningen är helt jämställd med fäng-
elsestraff. Men fängelsestraff dömer domstolen ut utan att förvissa sig om att det
finns en lämplig anstaltsplacering och då borde motsvarande gälla för den elek-
troniska övervakningen. Sen fick det bli kriminalvårdens sak att se till att det gick
att verkställa precis som man ser till att det går att verkställa ett fängelsestraff i
anstalt. För den bostadslöse får man alltså sörja för att det under verkställigheten
finns en lägenhet med telefon osv. Den motsatta ordningen, dvs. den vi har i dag,
riskerar att leda till social diskriminering; de sämst ställda straffas hårdare i och
med att de inte kommer ifråga för elektronisk övervakning.

När det så gäller diskussionen kring «nothing works - something works» är
det naturligtvis så att åtgärder som sätts in inom ramen för verkställigheten av en
straffrättslig reaktion ibland kan ha positiv effekt, men kunskap om effekten av
straffrättsliga ingripanden är generellt sådan att det knappast är möjligt att låta
domstolarnas påföljdsval styras av funderingar kring vad som kan behövas för
den tilltalades tillrättaförande i varje särskilt fall. Påståendet att domstolen myck-
et väl kan förutsäga de dömdas beteende i tjänstgöringen vid samhällstjänst stäl-
lerjag mig skeptisk till. Så det vill jag gärna se belägg för. Generellt gäller ju att
det är svårt att göra prognoser på individnivå, så är det något annat man använ-
der sig av än kriminalregistret och frågan om personen är missbrukare eller inte,
så skulle det vara intressant att veta vad det är. Det är som jag ser det allmänt sett
klokt att begränsa prognostänkandet till fall där det verkligen är alldeles nödvän-
digt, som vid handtering av psykiskt störda lagöverträdare.

Av det som jag har sagt framgår att jag inte instämmer i vad som sägs i avsnitt
3 i uppsatsen, att domstolen skall finna en balans mellan individualpreventiva
aspekter å ena sidan och rättvisekrav och strafiftro värdighet å andra sidan. Med
tanke på svårigheten att göra prognoser på individnivå, och den låga effekten av
straffrättsliga ingripanden på återfallsrisken bör individualpreventiva tankegång-
ar inte ingå i domstolarnas beslutsskäl. I stället menar jag att brottets svårhet får
bilda utgångspunkt. Härutöver bör man ta hänsyn till tidigare brottslighet. Därtill
måste beaktas billighetsskäl, dvs. sådana omständigheter som innebär att det är
oskäligt att döma till påföljd med beaktande endast av brottets svårhet och tidi-
gare brott. Exempel på sådana skäl finns i rikt mått i den svenska lagstiftningen.
Det är sådant som Sanktionskumulation i form av förlust av arbete, låg eller hög
ålder, i handling visad ånger, frivillig angivelse, och många fler. Jag tycker att
beaktandet av den tilltalades personliga förhållande på detta sätt mycket väl kan
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vara frikostigt. Tanken att den som skadar sig själv allvarligt i en olycka bör få
ett lindrigare straff för det trafikbrott han begick än den som kom undan oskadd,
tror jag att människor i allmänhet kan ansluta sig till. Han har ju så att säga redan
fått sitt straff. Men att mycket osäkra individualpreventiva bedömningar, som
ofta kommer på skam, skall ha ett avgörande inflytande över påfoljdsbestäm-
ningar, är enligt mitt synsätt ohållbart. Med den typen av kriterier blir straff-
systemet inte trovärdigt. När detta går upp för domstolarna, finns det en risk för
att de ersätter lagreglerna med egna hjälpregler för påfölj ds valet, till exempel att
vid villkorlig dom görs inga prognoser om framtida brottslighet utan påföljden
används i stället som en förstagångspåföljd vid inte allt för allvarlig brottslighet,
och skyddstillsyn används inte för man gör bedömningen att påföljden kan mins-
ka risken för fortsatt brottslighet utan i stället för att den tilltalade tidigare har fått
en villkorlig dom och nu återkommer i brottslighet inom inte alltför lång tid. Man
kan här jämföra med de svenska påföljderna ungdomsfängelse och internering,
som utsattes för sådan kritik att de i praktiken hade avskaffats av domstolar innan
lagstiftaren själv fann för gott att upphäva dem. Och allt detta tror jag i grund och
botten hänger samman med att det inte är möjligt att hävda att de viktiga rätt-
visekraven tillgodoses i ett individualpreventivt system.

Det är alltså min förhoppning att människor i allmänhet, i alla fall de som är
kriminalpolitiskt intresserade, så småningom skall upptäcka att individualpre-
ventiva kriterier inte håller. De flesta domare har nog redan gjort det.
Engelskmännen brukar väl säga som så: «You can fool all the people sometime
and some of the people all the time, but not all the people all the time.» Det hop-
pas jag gäller här också. Jag är medveten om att alla inte tycker som jag, och
också klar över att det kan anföras motargument mot det som jag har sagt. Det är
nog så att man kan inte vara så säker på varken det ena eller det andra på det här
området - varje ståndpunkt man framför behöver förses med olika typer av reser-
vationer. En sak är dock säker: Alla famlar vi mer eller mindre efter lösningen på
de allvarliga problem som vi här diskuterar.

Dommer Valtyr Sigurdsson, Island. Jeg vil først sige noe om hva fengelsestraf
indebærer i dag; er det forsvarligt og berettiget med hensyn til strafens stærkt
varierende indhold, at fortsat anvende ordet fængsel? I de sidste år er forholdene
i de islandske fængsler blevet underkastet kolossale forbedringer og ændringer.
Boligforholdene har fået en høj standard og ældre og umoderne faciliteter er ble-
vet nedlagt. Man har lagt større vægt end tidligere på fangernes beskæftigelse i
fængslerne, studiemulighederne er blevet udvidet, mulighederne til at dyrke sport
er forbedret, psyklogisk og psykiatrisk bistand samt anden specialbistand er ble-
vet forøget, etc. Alle fanger har fået deres enmandsceller, hvor de blandt andet
kan have sine computere, som de benytter i høj grad. Man kan således nævne en
lang række områder hvor fangerne har fået det meget bedre nu end tidligere.
Desuden findes der nu langt flere alternativer for fangerne end før, og i dag afso-
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ner en stor del af fangerne deres frihedsstraf helt eller delvis uden for fængsler-
ne eller i et åbent fængsel.

I året 1994 indgik Kriminalforsorgen en aftale med en privat forening -
«Vernd» - om at Kriminalforsorgen kan tillade at en frihedsberøvet person i en
periode på 3-4 måneder kan indkvarteres i foreningens hybelhus. Dette gælder
på den ene side fanger som: for det første er blevet idømt længere straf og har
afsonet en del deraf i fængsel og for det andet har udvist eksemplarisk optræden
under afsoningen og for det tredje har hverken begået alvorlige eller grove for-
brydelser og anses ikke for at være vaneforbrydere. Desuden gælder dette ophold
også for korttidsdømte som har været i fast arbejde eller studerer og som kun har
afsonet en kort tid. Der indgås en kontrakt med hver enkelte fange, hvor der stil-
les bestemte vilkår angående opførsel og tilstedeværelse i hybelhuset, navnlig om
natten. Det er en betingelse at fangen har fast beskæftigelse. Det som er helt unikt
for denne ordning er at fangerne betaler selv for kost og logi, som nu for tiden er
er beregnet til ca. 3000 danske kroner om måneden. Kriminalforsorgen yder
derpå månedlige bidrag til foreningen. De indsatte er underkastet streng kontrol,
specielt angående stofmisbrug, mødetider og at de passer deres arbejde ordent-
ligt. Hvis de overtræder nogen af vilkårene bliver de omgående ført tilbage til
fængslet.

1 betragtning af dette skulle man tro at fængselsstraffen nu har en anden betyd-
ning end tidligere og at det måske var lettere for fangerne at udstå straffen end
tidligere.

Efter min mening er dette ikke tilfældet. Frie personer har i dag langt større
muligheder til at nyde stadigt flere og mere vidtløftige aktiviteter der bydes på i
det moderne samfund end der fandtes for nogle år siden. Frihedsberøvelsen i sig
selv er derfor mere belastende nu end den var tidligere. Vedkommende går fak-
tisk glip af langt flere muligheder end de gjorde tidligere. En ung mand som nu
spærres inde i et fængsel i nogle år går derfor glip af langt flere udviklingsmu-
ligheder og al slags ændringer som sker i samfundet end det ville have været til-
fældet tidligere da samfundet kun ændredes lidt i årenes løb.

Frihedsberøvelse derimod er og bliver frihedsberøvelse og fængselsophold er
og bliver fængselophold. Dette er et faktum som ikke kan ændres. Der har været
gjort flere forsøg på at kalde straffeanstalterne noget andet end fængsel. Som
mange af de tilstedeværende sikkert er bekendt med blev der i Norge omkring
1960 oprettet en institution som kaldtes Arbeidsskole. Her anbragtes unge dom-
fældte, som skulle lære at arbejde og få al mulig slags behandling. Efter nogle år
blev denne skole ændret til et ungdomsfængsel, sådan som det faktist havde vir-
ket hele tiden.

Jeg vil så gå over til at sige noe om kompetancefordelingen mellom domsto-
len og den fuldbyrdende myndigheden (Kriminalforsorgen); hvem skal fastsette
straffens reelle indhold?

I henhold til lov om fængsler og fængselsophold nr. 123/1997 er det tilladt at



138 Seksjonsmøte

fuldbyrde helt optil 6 måneders ubetinget fængselsstraf med samfundstjeneste
der kan vare fra 40 timer optil 240 timer. Domfældte må selv fremsætte skriftligt
ønske herom til Kriminalforsorgen senest to uger inden straffens skal begynde at
afsones. Kriminalforsorgen foretager herefter en vurdering af hvorvidt vedkom-
mende findes egnet til samfundstjeneste. I Island er det således en forvaltnings-
myndighed og ikke domstolene som bestemmer hvorvidt frihedsstraf skal udstås
i form af samfundstjeneste. Efter min mening har forvaltningsafgørelse bestem-
te fordele fremover domstolsafgørelse, bl.a. kan nævnes effektiv sagsbehandling
og lave omkostninger. Desuden må det antages at der bliver større ensartethed
mellem afgørelserne hos én myndighed end det ville være hos mange forskellige
dommere. Resultaterne af samfundstjenesten har også været meget gode og
blandt de bedste som man har hørt om i de nordiske lande. Kun omkring 10 %
har ikke været i stand til at overholde vilkårene og har måttet tilbage i fængsel
for at færdigafsone straffen. Denne islandske løsning har efter min mening også
den fordel for domfældte at han muligvis har en større chance til at fa lov til at
afsone sin straf ved samfundstjeneste end hvis en domstol traf beslutning herom.
Jeg har således under mit arbejde hos Kriminalforsorgen stødt på nogle tilfælde
hvor det ikke ville være kommet i betragtning at tillade samfundstjeneste ved en
doms afsigelse. Efter domsafsigelsen er domfældtes øjne pludselig blevet åbne
og de næste fa måneder frem til afsoningen har han brugt til at ændre sin livstil
totalt, bl.a. ved at gennemføre afvænningsbehandling eller ved at påtage sig
arbejde, etc., hvorefter der er opstået omstændigheder til at tillade samfunds-
tjeneste. Og sandelig er hver eneste person som det lykkes at få tilbage ind i det
normale samfund som en nyttig borger, værdifuld for samfundet.

Dommere har derimod påpeget at lovbestemmmelsen om samfundstjeneste ad
forvaltnings vej en strider mod grundlovens bestemmelser, nemlig at det er dom-
mere som skal træffe domsafgørelser. Samfundstjeneste er en form for straf og
det er domstolenes opgave at fastsætte den. Hertil må jeg fremhæve at grundlo-
ven overlader det til lovgivningsmagten at definere begrebet straf og fuldbyrdel-
sesbestemmelse. Eftersom samfundstjeneste er defineret som en fuldbyrdelses-
mulighed kan man ikke med rette påstå at dette strider mod grundloven og at man
her er gået ind på domstolenes myndighedsområde. Det er efter min mening et
mere vigtigt spørgsmål hvorvidt Kriminalforsorgens afgørelser om prøveløsla-
delse af idømt straf ikke er et større indgreb i domsmyndigheden end afgørelser
om eventuel samfundstjeneste, men herom er der ingen tvist i Island.

Jeg vil til sist drøfte hvorledes en kan realisere princippet om lighed ved fuld-
byrdelsen (lige straf for lige forbrydelser, 21. dommerregelen). Når man stiller
store spørgsmål kan der blive småt med svar. Selvfølgelig dannes der domssæd-
vane angående bestemte grupper af forbrydelser, navnlig de mest almindelige
overtrædelser. Et klart eksempel herpå er straf for kørsel i spirituspåvirket til-
stand (rattfylleri). Det kan derimod i andre tilfælde blive sværere at svare på
spørgsmålet. Dommere prøver derimod altid at bedømme hver enkelt sag med



Strafferettslige sanksjoner 139

hensyn til tidligere domme. På den anden side indgår der tit i hver enkelt sag
mange forhold af betydning som må vurderes og overvejes, og som det kan være
vanskeligt at sammenligne med tidligere tilfælde. En mulig løsning af dette pro-
blem kunne være en opdeling af domstolene sådan at der for eksempel oprette-
des en særlig afdeling for skattesvigssager, osv., hvor den samme eller de samme
dommere sidder i en bestemt minimumstid. Dette mål bliver alligevel svært at
opnå, og efter de flestes mening kan man aldrig opnå dette mål fuldt ud.

Regeringsrådet Esa Vesterbacka, Finland: Jag instämmer helt med korreferen-
tens uppfattning om att fängelse har negativ effekt på fångar. När jag nämnde
nyttan av samhällstjänst och fängelsestraff, var det fråga om den ekonomiska
nyttan för samhället av oavlönat arbete i samhällstjänst och fängelse. Det gällde
inte straffets nyttighet för den dömde. Men faktum är att det finns ungefär 14 000
fångar i Norden, och fångvårdens plikt är att skapa förhållanden där fångarna
också kan ha positivt inflytande på sitt liv. Man har till exempel utvecklat nya
lovande metoder för att minska den dömdes risk för att begå nya brott. Men
såsom korreferenten sa bör ambitionsgraden vara rimlig. Att det kan vara möjligt
att också fä någon positiv påverkan i fängelset, får inte förestås vara grund för
fängelsestraff.

En annan sak som jag gärna vill precisera, gäller valet av påföljd. Det ser ut
som om korreferenten och jag på den här punkten inte är eniga. Jag vill försöka
uttrycka min uppfattning över former av straff som inskränker friheten. Man kan
också tala om att fängelsestraffet går från lindrigt till strängt. Så frågan är vem
som skall besluta. Jag anser att domstolen skall besluta formen av straffet, men
när det är frågan om vilken anstalt, öppen eller sluten anstalt, är det kriminal-
vårdsmyndighetens plikt att besluta.

När det sedan gäller kriterier och val av påföljd, är det först och främmst brot-
tet och tidigare kriminalitet och tidigare straff som måste vare avgörande, men
det finns också personliga aspekter, bland annat tillämplighet för alternativt straff
och också prognos för den dömdes beteende under verkställande av straff, och i
lämplighetsbedömningen är det viktig med den åtalades kriminalitet och tidigare
straff, men också andra saker som tillsammans kanske kan definieras som kon-
trollen över livet. Det kan vara situationer med narkotika- eller alkoholproblem,
förmåga att bevara arbete eller bostad, hans/hennes orealistiska framtidsplaner,
social omgivning och kanske några andra. Med dessa gör man prognoser om
hans/hennes framtid också.

Dommer Peter Garde, Danmark: I anledning af Den danske Kriminalistforenings
hundredårs jubilæum i november 1999, er jeg blevet bedt om at skrive forening-
ens historie og har med dette formål gennemlæst vort århundredes kriminalpoli-
tiske debat som afspejlet i foreningens forhandlinger. Det givne system ved
århundredeskiftet var den klassiske gengældelses skole i teorien og de mange
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korte, ubetingede straffe i praksis, og de nye mænd gik til angreb mod den gamle
skole og hævede feltråbet, at forbryderen snarere end forbrydelsen skulle straf-
fes. Karakteristisk var en debat i 1911, hvor man gik uhyre vidt i ønske om
Obligatorisk retspsykiatrisk Undersøgelse af visse Lovovertrædere. Foreningens
formand, professor Torp, nævnte som begrundelse for undersøgelse af recidivis-
ter «den 3die Domfældelses Betydning som et næsten ubedrageligt Indicium for,
at den paagældende er upaavirkelig af Straf». Retspsykiaterne, hvis indflydelse
var stor, krævede individualiserende sanktioner. Straffeloven af 1930 var slutste-
nen på denne udvikling med et mylder af forskelligartede sanktioner for snart
sagt alle persontyper.

Kort efter århundredets midte slog en reaktion ind, først og fremmest fordi
individualiseringen i det nye sanktionssystem var forbundet med lange og frem
for alt ubestemte frihedsberøvelser. Man kunne nok så meget fastholde, at den
lange frihedsberøvelse anordnedes for forbryderens egen skyld. Den dømte selv
var ikke spor begejstret for at sidde mindst 1 år og op til 3 år i ungdomsfængsel
for overtrædelser, som en person lige over aldersgrænsen til ungdomsfængsel fik
6 måneders fængsel for, uanset den gode hensigt med den længere frihedsberø-
velse, og samtidig kunne kriminologerne fortælle os, at de lange frihedsberø-
velser langt fra at have lykkelige virkninger tværtimod gjorde de dømte værre,
end de havde været før. Sluttelig afskaffedes i Danmark i 1973 størstedelen -
ikke alle - af de ubestemte sanktioner som også i de øvrige nordiske lande, og
hvad man har kaldt den neoklassiske skole kom i højsædet, i USA kaldt «Just
Desert»; man fik, hvad man havde fortjent. Proportionalitet blev et honnørord.
Den nye bevidsthed om langvarig frihedsberøvelses skadevirkninger medførte
dog samtidig, at det generelle strafniveau blev lavere end før.

Måske er tidevandet ved at vende for tredie gang til en accept af, at det lige
ikke altid er lige. Som praktiker vil jeg også sige, at vi dommere måske ikke altid
følger så hurtigt med, som teorien og lovgiverne gerne så det; det tager tid at lære
nye vaner, ligesom det varer adskillige sømil at fa et stort skib til at vende.
Arbejdshus, sikkerhedsforvaring og psykopatforvaring anvendtes ikke nær så
meget efter 1930 som ønsket af mændene bag den nye lov, men omvendt skele-
de dommeren også i 1960'erne og 1970'erne til den anklagedes personlige for-
hold, inden man afgjorde, om en sag i grænseområdet skulle straffes med ube-
tinget fængsel eller en ikke frihedsberøvende sanktion.

Det første nye, der kom til Danmark, var samfundstjeneste. Det begyndte som
en forsøgsordning i enkelte dele af riget, derefter som forsøgsordning i hele riget,
i alle tilfælde med grundlag i en beslutning i Folketinget uden lovsform og med
formel hjemmel i de almindelige regler om betingede domme med vilkår. I 1992
fik vi endelig udtrykkelig lovgivning i Straffeloven, og i 1997 fik vi mulighed for
at kombinere end kortere ubetinget straf, op til 3 måneder, med samfundstjenes-
te. Den praktiske anvendelse har ikke været problemløs. Lad mig antyde nogle
tvivlspunkter og grænser: Samfundstjeneste skal anvendes i sager, som er for
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alvorlige til almindelig betinget dom, men alligevel ikke alvorlige nok til ube-
tinget dom. Anklageren vil i disse tilfælde kæmpe for en regulær dom til fæng-
sel og ikke lægge sagen op til samfundstjeneste, medens forsvareren vil tilstræ-
be en betinget dom uden vilkår om samfundstjeneste. Dommeren kan befrygte,
at når sagen er moden til dom, foreligger der simpelthen ikke de nødvendige
oplysninger til afgørelse af, om samfundstjeneste bør idømmes, og kan muligvis
kun nå den rette løsning ved at udsætte sagen, hvilket ofte er en rigtig dårlig løs-
ning, særlig hvis mange mennesker skal kunne mødes igjen. Fristelsen til at
afslutte sagen med en anden løsning er stor, særlig hvis ingen af parterne af sig
selv ønsker undersøgelse. I en periode for ca. 5 år siden var det galt, og antallet
af samfundstjenestedomme var ligefrem faldende. Nærlæsning af statistik viste,
at det drejede sig om nogle enkelte dele af riget og således kunne tilskrives men-
neskelige årsager, hvilket atter gav mulighed for bedring. De seneste års statistik
viser, at antallet af domme er i pæn stigning; i 1998 var der 767 rene domme og
47 som kombination med kort ubetinget straf. Samfundstjeneste er vel indarbej-
det, for så vidt angår kerneområdet for samfundstjeneste, dvs. (i) sager om klas-
siske formueforbrydelser, tyveri, hæleri, bedrageri m.v., dog ikke røveri, (ii) for-
ventet alternativ straf på under alle omstændigheder op til 8 måneder, ubetænke-
ligt op til 1 år, helst ikke mere, selv om det ikke er umuligt, (iii) ikke for mange
tidligere domme dvs. at efter en dom, i sjældne tilfælde to domme med sam-
fundstjeneste vil nye sager inden for et par år fra dommen føre til ubetinget straf,
(iv) egnethed og villighed hos den tiltalte. Der kan være tale om at udvide sam-
fundstjenestens område i mange retninger: Den kan udvides (i) indad, dvs. i ker-
neområdet. Assurancesvig, som i tidligere praksis næsten altid medførte ubeting-
et straf, giver nu i de mindre belastende tilfælde betinget dom, typisk med sam-
fundstjeneste, og i de centrale sager vil rigsadvokaten påse, at anklagemyndig-
heden altid indhenter de for dommeren nødvendige oplysninger. Den kan udvi-
des i (ii) recidivtilfælde, således at man venter endnu en gang med ubetinget lang-
varig straf. Ganske vist er der naturligvis grænser, men særlig efter 1997-
ændringen er det min opfattelse, at man må kunne vente endnu en gang ved at
indskyde den korte ubetingede straf i kombination med samfundstjeneste, som
næste trin efter samfundstjeneste, så at fængselsdøren rykkes endnu et trin bagud.
Den kan udvides (iii) opad til endnu længere straffe. På dette punkt er jeg og
andre, i hvert fald ældre dommere, nok for konservative til at gå så langt, som
entusiastiske kriminologer måtte ønske. Har tiltalte begået forbrydelser, der for-
tjener straf af fængsel i halvandet år og opefter, får han ikke samfundstjeneste i
min ret bortset fra mindre typiske tilfælde, f.eks. hvis straffen kun når disse høj-
der ved indregning af en meget lang betinget dom, og den nye sag er af beske-
dent omfang. Den kan udvides (iv) udad ved inddragelse af forbrydelsestyper,
som tidligere har været holdt udenfor, særlig volds- og narkotikaforbrydelser,
forsigtighedsområdet, som det kaldes i dansk jargon. Her er givetvis noget at
hente, særlig med hensyn til den mindre belastende del af voldsforholdene,
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knytnæveslaget på beværtning i drukkenskab efter skænderi, hvor 30 dages
fængsel fortsat er hovedreglen, måske en smule højere. Ved narkotikaforbry-
delser er mulighederne mindre, men ikke helt udelukkede.

Endelig kan samfundstjeneste udvides (v) nedad ved inddragelse af de helt
korte straffe, først og fremmest spirituskørsel, hvor praksis indtil nu har været
helt uniform: Bøde ved de mindre førstegangsovertrædelser op til 2 %o, i alle
andre tilfælde hæfte eller fængsel fra 10 dage og opefter, i virkeligheden også
kørsel trods frakendt førerret, hvor praksis i dag er bøde første gang, stadig sti-
gende hæfte- og fængselsstraf derefter. Ganske vist har vi en storartet ordning om
betinget benådning for frihedsstraf ved spirituskørsel - den kommer jeg til om
lidt - men den forudsætter både behandlingsbehov og en aktuel behandling. Det
eksempel, jeg plejer at give, er, at medens alkoholikeren, som ofte er i social
deroute, kan få muligheden for benådning gennem behandling, kan kontorchefen
i Kirkeministeriet, som anholdes under hjemkørsel fra studenterjubilæet, hvor
han for første gang har drukket sig fuld siden studentertiden, aldrig komme i
betragtning. Social retfærdighed bør ikke tvinge til denne forskelsbehandling,
ligeså absurd som utiltalende. Justitsministeriet har nu fremsat lovforslag, som
muliggør samfundstjeneste i færre timer end det sædvanlige minimum på 40
timer, helt ned til 20 timer, hvilket muliggør samfundstjeneste i disse sager også
uden behandling. Samfundstjeneste ledsages af en stor bøde, og frakendelse idøm-
mes fortsat, så Danmark forfalder ikke til overdreven mildhed ved sanktioner
imod spiritusførere. En sådan ændring vil meget vel medføre en fordobling af
antallet af domme til samfundstjeneste, fra ca. 800 til opimod 1500-2000 pr år.

En anden hyppigt anvendt alternativ sanktion er som antydet tidligere benåd-
ning for frihedsstraf i sager om spirituskørsel på vilkår af behandling mod mis-
brug af alkohol. I alle tilfælde, hvor straffen ikke overstiger 60 dage, gives tilbud
herom. Det forudsætter en ansøgning samt en vurdering hos Kriminalforsorgen,
dvs. som før antydet, den socialt veltilpassede, som ikke har daglige spirituspro-
blemer, kan ikke købe sig til en benådning ved at underkaste sig en behandling.
Endvidere skal den dømte naturligvis overholde behandlingen, og nye overtræ-
delser i behandlingstiden eller en kortere prøvetid derefter - benådningen er
nemlig betinget med prøvetid typisk 1 år udover behandlingen - udløser straffen.
Ordningen er en succes: I 1998 gik 1017 ind i programmet, 716 gennemførte og
benådedes, 79 fik deltagelsen annulleret. Tallene har været stabile de senere år.
En undersøgelse af de 1829 personer, som indgik i ordningen de første halvtre-
die år (1. juli 1990 til udgangen af 1992) viser et lavere tilbagefald end for dem,
der fik samme udmålte straf, men ikke indgik i ordningen (4,5 % mod 7,4 % for
mænd, 0,8 % mod 2,6 % for kvinder). Hertil kommer de mere uhåndgribelige,
men utvivlsomme heldige følger af at undlade fuldbyrdelse af frihedsberøvelse
for et så stort antal personer. Antallet af sager om spirituskørsel er i øvrigt støt
faldende, så man kan ikke sige, at mildnelsen i reaktionerne har haft uheldige
konsekvenser. På dette felt forberedes den i realiteten ikke betydningsfulde, men
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i formen vigtige ændring, at det fremtidig skal være muligt at idømme straffen
betinget på de samme vilkår, som i dag knyttes til den betingede benådning.
Baggrunden herfor er det principielle syn, som også er mit, at øvrighedens
benådning af en domfældt bør være en undtagelseshandling, ikke en generel
ændring af retspraksis. Hvis ændringen er heldbringende - hvad den utvivlsomt
er i denne saggruppe - bør den indarbejdes i retspraksis. Dette bliver også til-
fælde efter gennemførelse af den påtænkte lov.

Efter en sådan lovændring vil fremtidig alle mindre graverende tilfælde af
spirituskørsel blive fjernede fra fængslerne, bortset fra tre grupper, hvor jeg ikke
tror, at vi kan komme uden om det: De meget hurtige tilbagefald, de mange til-
bagefald og - værst - kombinationen af spirituskørsel med alvorlig personskade,
særligt uagtsomt manddrab, eller andre forbrydelser, typisk brugstyveri.

Udover udvidet samfundstjeneste og anden lempelse i regler om spirituskør-
sel, er i 1995 igangsat geografisk begrænset forsøg - bl.a. omfattende min rets-
kreds, Hillerød - om behandling af narkomaner, som måtte forvente en ube-
tinget straf fra et halvt til et helt år, således at disse kan idømmes betinget dom
på vilkår af døgnbehandling og senere udslusning med dagbehandling. Den ret
snævre afgrænsning skyldes, at personer, som idømmes lavere straffe, normalt vil
foretrække afsoning frem for et meget langvarigt behandlingsforløb, medens per-
soner, som idømmes længere straffe, normalt har begået så alvorlige forbrydelser
eller må anses for at være så farlige, at de allerede af den grund ikke bør komme
i betragtning. Omkring 80 personer er optaget de første 3 år; 12 har gennemført
en behandling, 18 er stadig i behandling, men resten er altså faldet ud. Som det
ses, er de statistiske tal ikke alt for gode. Mine egne tre sager er symptomatiske:
Den første var et håbløst tilfælde, opimod 30 tidligere domme for tyveri, men alle
var indstillet på at forsøge; det varede en uge, så var han stukket af fra behand-
lingshjemmet og havde begået nye indbrud, og så var det slut. Den anden sag var
en ung kvinde med masser af villaindbrud for at skaffe penge til narkotiske stof-
fer; hun stak af flere gange fra behandlingshjemmet, men var hver gang villig til
at forsøge på ny, og behandlingen gennemførtes. Men bagefter har hun begået
nye forhold, dog mindre alvorligt end før. Den tredie sag, atter en kvinde med tid-
ligere lange fængselsophold trods meget ung alder; her gik behandlingen perfekt,
og hun er ikke faldet tilbage. Jeg mener, at man skal fortsætte forsøgene og gerne
indarbejde dem som permanent foranstaltning - en ikke ringe del kan jo hjælpes
- men man skal næppe have forventning om, at det kan blive en hyppigt anvendt
foranstaltning.

Den sidste alternative foranstaltning vedrører behandling af visse sædelig-
heds forbrydere som alternativ til straf, forventelig en ubetinget straf mellem 4
måneder og halvandet år. Der tænkes særlig på overgreb over for eget barn,
incest. Behandlingen skal begynde med et 3-6 måneders ophold på en institu-
tion, hvorefter følger først en ambulant behandling igennem et år og endelig til-
syn i en periode. Ordningen kan gennemføres på to forskellige måder: (i) som



144 Seksjonsmøte

betinget dom med vilkår som her refererede, eller (ii) som ubetinget dom begyn-
dende med ophold på Anstalten ved Herstedvester med observation og behand-
ling, hvorefter der kan blive tale om anbringelse m.v. som efter den første ord-
ning, idet den formelle hjemmel er straffelovens § 49 stk. 2 om udstationering
under teknisk afsoning af en ubetinget dom. Ordningen omfatter p.t. 50 personer
og er endnu så ny, at der ikke er færdige resultater.

Jeg nævnte straffelovens § 49 stk. 2, der lyder således. «Findes det hensigts-
mæssigt på grund af domfældtes alder, helbredstilstand eller andre særlige
omstændigheder, kan justitsministeren bestemme, at den pågældende midlerti-
digt eller for resten afstraffetiden skal overføres til hospital eller til egnet hjem
eller institution til særlig pleje eller omsorg.» I 1997 anbragtes i alt 321 personer
på denne måde.

Som det ses, er den genkendelige uniforme straffastsættelse, «lige straf for
lige forbrydelse», ikke længere den absolutte regel. På den anden side skal man
ikke overdrive. Der er fortsat en mængde sager, utvivlsomt det store flertal, hvor
strafudmålingen følger faste retningslinjer. Udviklingen er kritiseret fra flere
synspunkter.

For det første kan det hævdes, at det strider imod retfærdigheds idealet, at der
ikke idømmes lige straf for lige forbrydelse, og særlig kan det gøres gældende,
at en fortrinsstilling for den socialt bedre tilpassede er uretfærdig - så vidt jeg
véd, havde denne kritik betydning for, at samfundstjeneste indførtes senere i
Sverige end i de øvrige nordiske lande. Jeg finder dog denne kritik lidet overbe-
visende. Selvom nogle er så dårligt udstyrede, at de går til bunds, nødvendiggør
det ikke, at vi lader alle gå til bunds. Naturligvis er der grænser for den accep-
table forskelsbehandling, men disse grænser er ikke overskredne med udvikling-
en indtil nu.

For det andet er det gjort gældende af den danske kriminolog Ida Elisabeth
Kock, i en afhandling Behandling som alternativ til frihedsstraf(1995), at hvis
en dømt ville kunne hjælpes til en alternativ anbringelse efter § 49 stk. 2 gennem
intensiv døgnbehandling, er der et juridisk krav herpå, ja hun hævder endog, at
hvis den dømte er psykotisk afvigende, vil det stride imod Den europæiske
Menneskerettighedskonventions art. 3 om «umenneskelig eller vanærende
behandling eller straf» at lade ham afsone på normal vis. Jeg finder modsat
hende, at der ikke eksisterer sådanne juridiske krav. Særlig må de kommunale
social- og sundhedsforvaltninger kunne rationere de meget bekostelige og mand-
skabskrævende behandlinger - ikke-kriminelle syge m.v. skal ikke nødvendigvis
nedprioriteres. Og at psykisk afvigende afsoner straf, anser jeg ej heller for brud
på menneskerettighederne, når afvigelserne ikke er så alvorlige, at de skal frita-
ges for straf.

For det tredie og sidste kan det hævdes, at efterfølgende afgørelser med hjem-
mel i § 49 stk. 2 strider imod straffedommens endelighed, og at disse afgørelser
på en eller anden måde bør blåstemples af retten. Der kan være noget om det
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synspunkt. Som jeg har nævnt det, fremsættes nu lovforslag om betinget dom
med behandlingsvilkår i visse sager om spirituskørsel i stedet for som nu benåd-
ning en masse, og i mange år er ophævelse af foranstaltninger for afvigende sket
ved retskendelse. En lignende ordning burde måske indføres, hvis afgørelser
efter § 49 stk. 2 udvides stadig mere. Jeg tror ikke, det vil få den største betyd-
ning i praksis, men af prinsipielle grunde kan det hævdes, at lempelse anordnet
af den administrative øvrighed skal have undtagelsens karakter, medens generel-
le ændringer bør indarbejdes i loven og gennemføres af domstolene.

Justitierådet Per Lindholm, Finland: Det är domstolen som dömer ut samhälls-
tjänst hos oss efter att det har utförts en lämplighetsbedömning av kriminal-
vårdsföreningen. Föreningen är inte en myndighet i egentlig bemärkelse utan en
offentligträttslig förening som har vissa myndighetsfunktioner. Den allra största
gruppen av dem som har dömts till samhällstjänst är uttryckligen rattfyllerister-
na (ungefär 80 %). Så har det varit ända från början och så kommer det uppen-
barligen att fortsätta.

Hovrättslagman Martin Borgeke, Sverige: Jag håller med Peter Garde om att
tyngdpunkten måste ligga på domstolarna när det gäller den här typen av frågor.
Naturligtvis är det så att det är massor med frågor som skall beslutas från det att
man har funnit en person ansvarig för ett brott och påföljden skall dömas ut, och
sen verkställas, men någonstans måste man dra en gräns och då menar jag att det
är domstolen som skall besluta; skall det vara övervakning eller inte övervak-
ning, skall det vara samhällstjänst eller skall det inte vara samhällstjänst, skall det
vara kontraktsvård eller skall det inte vara kontraktsvård, skall det vara elektro-
nisk övervakning eller skall det vara anstalt? Det är så stora skillnader att det kan
man inte rimligen lägga på verkställande myndigheten. Bland annat har ju åter-
fallssituationen betydelse i sammanhanget, och skall man låta återfallet styra om
en person skall få elektronisk övervakning eller verkställighet i anstalt så är det
knappast rimligt att lägga det på verkställighetsmyndigheten. Trots allt har vi det
så i Sverige - jag är medveten om detta, men jag tycker inte att det är en bra ord-
ning.

Sedan så fick vi invändningen att det här med villkorlig frigivning är ju ett väl-
digt stort ingripande i det som domstolen har bestämt, och det har vi ju svalt
under många år. Det finns fortfarande kvar i Sverige, men i Sverige är det nume-
ra så - lyckligen - att det är mycket fasta tider och det finns egentligen inget spel-
rum utan två tredjedelar gäller för alla. Man kan säga att det har blivit i stort sett
en obligatorisk villkorlig frigivning, så att det argumentet håller inte så bra tyck-
er jag. Esa Vesterbackas uppfattning om vem som skall besluta om elektronisk
övervakning stämmer uppenbarligen med min och det gläder mig mycket.

Avslutningsvis skulle jag vilja säga att frågeställningarna utkristalliseras här
väldigt tydligt. Är det så att man skall satsa på individualpreventiva bedömning-
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ar och prognostänkande eller skall man inte göra det? Jag tror att ju mer man sat-
sar på prognostänkande och individualpreventiva bedömningar, desto mer blir
det så att man väger över mot att beslut skall fattas under verkställigheten och
därför är det väl då naturligt att jag tycker att beslutet skall fattas tidigare.

Det Peter Garde sa inledningsvis var väldigt bra, men sen när det här kom upp
med alternativ avsoning blev det en del frågetecken hos mig: Vad är det här för
alternativ avsoning? Det är uppenbarligen inte domstolen som beslutar om det,
det är kriminalvården, och då närmar vi oss en modell som vi har i Sverige med
elektronisk övervakning, som kriminalvården beslutar om, och det kännsju inte
riktigt.

Rättschefen på justitiedepartementet, Fredrik Wersäll, Sverige: Jag tänkte ge
några korta kommentarer till frågor Per Lindholm ställde med anledning av fäng-
elsestraffets framtid, och också i anknytning till det som talarna har sagt här tidi-
gare. Vi kan ju se några grundelement när det gäller fängelsestraffets framtid, och
det första är de principer som vi skall använda oss av. Vi kan se en påtaglig renäs-
sans för sådana klassiska värden som rättvisa, förutsebarhet, konsekvens och lik-
nande och att behandlingstanken har kommit i bakgrunden. Men behandlings-
tanken som grundval för att bestämma påföljden har ju i mångt och mycket
ersatts av ett gemensamt för de nordiska länderna humanistiskt betraktelsesätt
under medvetande om att fängelsestraffet har betydande skadeverkningar, så på
det sättet så verkar det här humanistiska betraktelsesättet för att få ner repres-
sionsgraden i systemet. Den tredje principen är allmänhetens tilltro till det straff-
rättsliga systemet och man kan säga att de här principerna verkar i helt olika rikt-
ning.

Vi har i Sverige använt oss av ny teknik - elektronisk övervakning - för att
försöka skapa ett alternativ till fängelse som uppfyller de här principerna om rätt-
visa och lika behandling, genom att den elektroniska övervakningen skall vara
jämförbar med fängelse; ett humanistiskt betraktelsesätt under medvetande om
fängelsestraffets skadeverkningar och tilltron till systemet. Om man då ser fram-
åt, så tycker jag att man kan säga att fängelsestraffet - korta fängelsestraff i varje
fall - är en mycket primitiv strafform och egentligen så är det väl bara vår fanta-
si som kan sätta gränser för hur långt vi kan komma när det gäller att utforma
alternativa former för straff. Vi har till exempel satellitteknik som inom några år
kommer att kunna medföra att man kan upprätthålla ett frihetsberövande, eller
man kan upprätthålla en rätt total kontroll över var en person befinner sig utan att
han överhuvudtaget behöver vara inlåst.

Enligt min bedömning så bör vi arbeta vidare på att hitta likvärdiga alternativ
till fängelse med användande av ny teknik, men som inkluderar ett visst mått av
frihetsberövande som gör att man rimligtvis kan säga att det är jämförbart med
fängelse. Enligt min bedömning så finns det inget som hindrar att man ger alla
de här alternativa verkställighetsformerna hatten av fängelse - art man kallar det
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för fängelse alltihop. Om man lyckas med att göra alla de här alternativen tro-
värdiga i jämförelse med en inlåsning i anstalt, som många talare pekar på kan se
ut på väldigt många olika sätt, så är det enligt min uppfattning heller inte fel att
lägga beslutandemöjligheterna i alla fall i viss utsträckning inom kriminalvården.

Politiassessor Tove Langhoff Binzer, Danmark: Jeg har 25 års erfaring som poli-
tianklager i Danmark. Lige for tiden er jeg bl.a. beskæftiget med begrebet
Konfliktråd.

Dette er en institution, som i Norge er lovfæstet som et alternativ til straf.
I Danmark har vi for tiden et forsøg igång i tre politikredse, hvor det skal være
et supplement til straffesagen. Jeg har her i Norge de sidste to dage overværet tre
mæglinger, og er blevet overbevist om, at Konfliktrådsmægling er et alternativ til
straf, man bør tage med i sine overvejelser, når man ser på alternativer til almin-
delig straf.

Jeg er som den sidste svenske taler, overbevist om, at man i nogle tilfælde kan
forhindre recidiv ved at anvende elektronisk tilbageholdelse og elektronisk over-
vågning i forbindelse med en betinget dom. Jeg tror dog at sansynligheden for at
gerningsmanden undgår recidiv vil vokse betydeligt, såfremt det - i forbindelse
med disse elektroniske tiltag - tillige fastsættes som en betingelse, at gernings-
manden skal deltage i en Konfliktrådssamtale med ofret og en mediator.

Det er nok ikke alle sager, der egner sig til en sådan alternativ sanktionsfast-
sættelse, men hvor forbrydelsen har et personrelateret offer - selv i en mindre
grad - tror jeg på, at det skitserede alternativ, hvor gerningsmanden tvinges til at
tænke over og mundtligt gengive, hvad han har tænkt og gjort, vil være et godt
og anvendeligt instrument i kampen mod kriminelt recidiv.

Jeg håber, at I tager overvejelserne om anvendelse af Konfliktråd med hjem.
Jeg er som sagt overbevist om, at dette er vejen frem i mange sammenhænge.


