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Sektionsmøde

Frihedsstraffens plads i
fremtidens strafferet

Se bilag 8

Debatleder: Højesteretssagfører Jon Palle Buhl, Danmark:

Debatlederen indledte med at oplyse, at forløbet af dette møde vil
være det, der er bestemt af De nordiske Juristmøder, at først får
referenten ordet for et kort indlæg, hvor han trækker nogle af hoved-
punkterne i det skriftlige indlæg op, derefter får korreferenten ordet
for et kort (måske lidt længere indlæg, hvor korreferenten tager
stilling til synspunkter i referentens indlæg. Og derefter er der åbent
for debat. Debatten vil så slutte med et indlæg fra korreferenten og
referenten.

Selve rækkefølgen af talerne beror på debatlederen, og det gør
indlæggenes varighed også. Der er mange i denne forsamling, som
kunne have godt af at prøve, hvad det er, at være udsat for tidsube-
stemt straf, og derfor var det fristende at lade indlæggene løbe så
længe det nu kunne falde nogen ind. Men meningen er, at vi skal
igennem så mange indlæg som muligt, og det forudsætter, at der er
korte.

Referenten, professor, dr. jur. Knud Waaben, Danmark:

Emne for denne diskussion er »Frihedsstraffens stilling i fremtidens
strafleret« og groft sagt kan man sige, at der under en etikette som
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den ligger to hovedproblemkredse. Den ene angår frihedsstraffens
anvendelse i domstolenes praksis, altså navnlig det aktuelle spørgs-
mål om, hvorvidt vi ønsker og finder det forsvarligt at anvende færre
og kortere frihedsstraffe. Den anden problemkreds omfatter alt, hvad
der hører til frihedsstraffens fuldbyrdelse, altså anstalternes indret-
ning, de indsattes rettigheder, friheder og muligheder, deres retsga-
rantier, kriminalforsorgens opgaver (hvis der overhovedet skal være
nogen kriminalforsorg inden for murene) o.s.v.

I mit skriftlige oplæg til diskussion har jeg helt overvejende be-
skæftiget mig med spørgsmålet om frihedsstraffens anvendelse. Del-
tagerne må nødig tage det som udtryk for, at jeg undervurderer
betydningen af problemerne omkring frihedsstraffens fuldbyrdelse.
Det er problemer af stor betydning for dem, der mener, at man bør
fremme en liberalisering af afsoningsforholdene, men det er naturlig-
vis også af stor betydning for dem, der omvendt mener, at der i disse
år foregår en udhuling af frihedsstraffen, som er en fare for retssyste-
mets auroritet. Min afgrænsning i det trykte oplæg bunder i den enkle
betragtning, at det er frihedsstraffens antal og længde, der er det
aktuelle hovedproblem for den brede kreds af fagligt interesserede.
Der foreligger en række nordiske betænkninger om dette spørgsmål,
og ingen kan tage fejl af, at et krav eller et ønske om at trænge
frihedsstraffens plads tilbage er kerneproblemet i den aktuelle krimi-
nalpolitik. Det ytrer sig under nøgleord som alternativer til friheds-
straf,nedkriminalisering og på andre måder, men i grunden er det jo
det samme, man vender tilbage til hver gang.

Vi må naturligvis være opmærksom på, at der er en nær sammen-
hæng mellem de to problemkredse: Frihedsstraffens anvendelse og
dens fuldbyrdelse. Lovgiveres og domstoles holdning til frihedsstraf-
fen kan være påvirket af, hvordan de opfatter frihedsstraffen. Kan den
gøres til et godt og positivt middel til påvirkning af lovovertrædere,
eller skal vi snarere regne med, at den helt overvejende og måske
udelukkende har skadelige virkninger?

Mit eget udgangspunkt er det sidste, men det kan jeg kun formu-
lere i de aller enkleste vendinger. For så vidt angår spørgsmål om
skadevirkninger og individualpræventiv påvirkning har jeg ikke haft
noget nyt bevismateriale at byde på. Og det gælder også den anden
side af problemet, de almenpræventive betragtninger og betænkelig-
heder. Der er et tredie punkt, hvor det nok ville have været ønskeligt
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at forsyne en diskussion som denne med et lidt mere solidt eller i
alt fald mere konkret grundlag. Det gælder spørgsmålet om, hvilke
frihedsstraffe det egentlig er, vi kan undvære eller forkorte, hvis
tendensen skal være den, som jeg her taler om.

Der er ikke noget synderlig originalt i at fremsætte almindelige
synspunkter vedrørende en reduceret brug af frihedsstraffen. Det er
der mange, der gør, jeg har oven i købet i det skriftlige grundlag
tilladt mig at forudsætte, at alle deler dette ønske. Man kan heller
ikke udelukke, at gentagen fremsættelse af disse almindelige rekom-
mandationer kan få en virkning i praksis. Men det er et spørgsmål,
om vi ikke må vænne os til at være mere specifikke i kritikken af
retspraksis og i forslagene om, hvad det er for frihedsstraffe, vi kan
undvære eller reducere. I den henseende må man være opmærksom
på, at forholdene kan stille sig noger forskelligt fra det ene nordiske
land til det andet. Vi kan ikke uden videre gå ud fra, at det er den
samme baggrund, vi prøver at reagere imod, og at det er det samme,
der er opnåeligt i alle de nordiske lande. En relativt specificeret
problemstilling har vi for eksempel set i Danmark inden for de senere
år, når det gælder problemet alkohol i trafikken, som jo er et kvan-
titativt stort område inden for frihedsstraffens anvendelse. Jeg vil tro,
at det også, når det gælder den ordinære straffelovskriminalitet, vil
tegne sig som ønskeligt, at man gennem forskning og på andre måder
vænner sig til at specificere sine forslag og sin kritik i højere grad.

Jeg tror ikke, at vi inden for nogen overskuelig tid kommer til at
opleve eller planlægge hverken en afskaffelse eller en dramatisk
reduktion af frihedsstraffens rolle. Hvis det er rigtigt, har det vist nok
også nogle heldige virkninger for drøftelsen af de øvrige kriminalpo-
litiske midler. Det betyder for eksempel, at vi stadig med mening kan
anvende den betingede dom, hvis begrebsmæssige forudsætning det
jo er - i alt fald i de hidtige former - at der eksisterer en frihedsstraf,
som vil eller kan blive anvendt i recidivtilfælde.

Nogle vil måske sige, at fremtiden slet ikke tilhører de traditionelle
alternativer til frihedsstraf, og at vi skal til at tænke i helt nye baner.
Det kan nok være nyttigt at sondre imellem det, man simpelthen må
afvise, og det der kan tænkes at have en fremtid. Det er meget et
vurderingsspørgsmål, men jeg ville for mit eget vedkommende afvise
forslag om mere straf i form af pønal konfiskation, pønal rettigheds-
frakendelse, offentliggørelse af navn foruden naturligvis også korpor-
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lig straf, som man vitterlig engang imellem ser eller hører nogen
nævne. Jeg har også en meget begrænset sympati for den udpræget
pønale tilsynsform, som man under forskellige navne har set bragt
frem, navnlig i Sverige og i Finland, og jeg vil være mere tilbøjelig
til at give visse chancer til de nye afsoningsformer, natfængsel og
week-end-fængsel, og til det såkaldte samfundsarbejde. I det danske
straffelovråd, hvor vi arbejder med disse ting, har vi bestemt os for
grundigt at undersøge de praktiske muligheder for at gennemføre de
tre sanktionsformer, jeg sidst har nævnt. Lad det så samtidig være
fremhævet, at indførelse af natfængsel og week-end-fængsel jo ikke
er en afskaffelse af frihedsstraf. Alt i alt tror jeg ikke på, at vi befinder
os på et stadiumm, hvor det er den store opfindsomhed med hensyn
til nye sanktionsformer, men vi vil forhåbentlig komme til at se en
mere udstrakt villighed til at erstatte frihedsberøvelsen med mere
velkendte alternativer, navnlig bøde, betinget dom og tiltalefrafald.

Korreferenten, hovrättsfiskalen Sten Heckscher, Sverige:

Mina damer och herrar,
Enligt vägledningen för debattdeltagarna vid juristmötet är det

korreferentens uppgift att kritiskt analysera referentens tryckta inled-
ning och att lägga särskild vikt på punkter där referent och korrefe-
rent är oeniga. Det skall göras i ett klart och kort föredrag.

Uppgiften är problematisk. För det första är Knud Waaben och
jag överens i många och principiellt viktiga hänseenden, t ex när det
gäller kritiken av frihetsstraffen, önskvärdheten av att begränsa dem
och även delvis om hur det skall gå till. För det andra är Knuds referat
välawägt och inte särskilt provocerande. För det tredje skulle en
rättvisande analys av de meningsskiljaktigheter som trots allt finns
kräva en viss utförlighet. Slutligen vet jag inte om jag kan leva upp
till önskemålet om klarhet. Men jag skall i alla fall försöka kompen-
sera vad som brister i andra avseenden genom att inte använda så
mycket tid.

Låt mig utgå från Waabens postulat (tes 1) om att det är önskvärt
att minska bruket av frihetsstraff. Jag kan då också vara enig (tes 3)
om att det är nödvändigt att förflytta sig från de vackra och övergri-
pande målformuleringarnas nivå ner till den konkreta och bistra
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verkligheten. Vi måste börja tala om de situationer som i dag brukat
leda till frihetsstraff och fråga oss i vilka fall vi kan vara beredda att
minska bruket.

Det är två brottstyper som dominerar, nämligen trafikonykterhets-
brott som leder till korta straff, och traditionella förmögenhetsbrott
som medför medellånga straff.

Jag anser att det är särskilt angeläget att göra något åt den andra
kategorin, förmögenhetsbrotten. Fängelsestraffen för förmögenhets-
brott är betydligt längre än straffen för trafikonykterhetsbrott, och vår
straffmätningspraxis är enligt min uppfattning också mer orimlig på
den punkten.

Oavsett hur man ställer sig till den saken, så krävs det delvis olika
strategier. Det beror på att de som får fängelse för förmögnehetsbrott
ofta har straffats flera gånger tidigare. För den gruppen fungerar
straffsystemet som en trappa, där man småningom efter ett antal
domar väljer fängelse. Detta är mer en funktion av antalet tidigare
domar, än av att brotten i den aktuella domen skulle vara speciellt
grova. Men när man till slut dömer till fängelse, kan straffet ofta bli
ganska långt, delvis på grund av relativt höga straffminima i några
av våra länder, eller på grund av praxis, och på grund av reglerna
om påföljdskonkurrens.

En möjlighet är då att försöka förlänga den här trappan som leder
till det första frihetsstraffet t ex genom att föra in nya steg. Det är
en tanke som dyker upp i flera av de aktuella nordiska betänkandena
på området. Frågan här är vilka mer eller mindre nya reaktionsformer
som skall kunna införas i påföljdsstegen. Det återkommer jag till.

Den andra metoden är att helt enkelt använda kortare straff när
man slutligen dömer till fängelse. Ibland förutsätter det ändringar i
gällande straffskalor så att domstolarna får det utrymme de behöver
för att kunna sänka straffen. Den metoden finner jag egentligen rätt
oproblematisk och tämligen självklar.

Men skall man gå så långt som Waaben förespråkar (tes 5), när
han säger att särskilda straffminima i regel bör kunna undvaras helt?

Jag är mycket tveksam på den punkten. En av strafflagens uppgifter
är att ange olika lagbrotts förhållande till varandra. Dessutom finns
en skyldighet att lämna gärningsmannen vissa upplysningar om kon-
sekvenserna av lagbrott. Det talar mot Waabens uppfattning och för
att man inte avstår från att redan i lagstiftningen göra en del sådana
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avvägningar. När ett brott är indelat i olika svårighetsgrader är det
också naturligt att använda straffminima. Och som jag ser det bör
även särskilda minima anges i andra fall då maximum är relativt högt,
bl a för att undvika alltför vida strafframar.

Det betyder inte att många nuvarande minima bör kunna sänkas.
För svensk del gäller det speciellt vissa traditionella förmögenhets-
brott. I en del fall kan minima också undvaras helt men i andra fall
måste de finnas kvar, bl a för att främja en enhetlig rättstillämpning.

Bruket av korta frihetsstraff har mer sällan direkt att göra med
tidigare kriminalitet. Det hindrar inte att det också här blir fråga om
att dels använda andra påföljder, dels ännu kortare straff. Den senare
vägen kräver att vi i några av de nordiska länderna sänker allmänna
straffminimum. Inte heller det finner jag problematiskt, och jag kan
vara ense med Knud om att en vecka kan vara en lämplig riktpunkt.
Sådana förslag finns för övrigt i flera nordiska länder.

Jag vill här gärna markera två saker. Dels är jag avsevärt mindre
skeptisk till korta frihetsstraff än till långa. Dels tror jag att vi bör
vara beredda att fortsätta att använda korta frihetsstraff i en del
situationer där vi gör det i dag. Jag blir t ex avsevärt mindre indig-
nerad av ett kort frihetsstraff för ett kvalificerat trafikonykterhetsbrott
än för ett medellångt straff för återfall i tämligen trivial förmögenhets-
brottslighet. Samma inställning kommer till uttryck i den nordiska
stortingsmeldingen om kriminalpolitiken.

Vad skall avgöra om vi kan använda andra eller kortare straff än
nu? Personligen har jag svårt att se att det kan ske på annat sätt än
genom en värdering av de gärningar som nu leder till frihetsstraff.
Själva grunden för straffnivån för enskilda brott är en bedömning av
deras respektive skadlighet eller straffvärde, en gradering av deras
förkastlighet. Straffsystemets ändamål skall ju vara att begränsa de
handlingar som kriminaliserats, inte att komma åt de människor som
har begått handlingarna. Brottskatalogen och straffskalorna är i sista
hand en utgångspunkt för att diskutera vilka värderingar samhället
bygger på.

Jag måste medge att jag inte riktigt förstår var Waaben står på den
här punkten när han hävdar att om man önskar sänka straffnivån
måste man acceptera mindre utrymme för proportionalitet. Waaben
utvecklar inte detta närmare, men för min del vill jag ha sagt att en
förutsättning för en sänkt straffnivå med hyggliga garantier för att
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bli bestående och som kommer stora grupper till del ligger i att vi
värderar de brott som begåtts på ett annat sätt än nu. Waaben säger
heller inget om på vilket sätt man skall göra avsteg från proportio-
nalitet. Jag antar att han menar att lagbrytarens individuella förhål-
landen liksom nu i en del fall skall leda till att man gör undantag
från det frihetsstraff som egentligen skulle följa, men han säger inget
om vilka individuella faktorer, hur mycket hänsyn eller på vilket sätt.
Och han talar heller inte om att den andra sidan av saken är att andra
individuella omständigheter leder till att andra människor åker i
fängelse för samma brott.

Inget rimligt straffsystem kan helt bortse från gärningsmannens
förhållanden. Det är snarare så att de bör räknas och inverka på ett
annat sätt än de gör i dag.

Grovt uttryckt inverkar många individuella faktorer helt olika
beroende på om utgångspunkten är ett individualpreventivt, behand-
lingsorienterat system eller ett med mer betoning av straffvärde,
ansvar och rättvisa straff. En faktor som i det första systemet anger
vissa behov hos lagbrytaren som skall täckas genom straffrättsliga
sanktioner leder då till ett mer märkbart ingripande, medan samma
faktor i det andra systemet kan leda till lägre grad av ansvar, blir en
förmildrande omständighet som pekar mot en lägre straffnivå. Men
den person som lever under sämre sociala villkor och som begått ett
brott i en situation där hans handlingsalternativ varit starkt begrän-
sade, bör kunna bestraffas mildare än de som begått ett likvärdigt
brott i en mer gynnsam situation. Det är möjligt att man på det sättet
också kan begränsa de negativa verkningarna av en nödvändig åter-
fallsreglering. Jag kan av tidsskäl inte gå in på detta viktiga område
utan måste nöja mig med att påpeka att en möjlighet att i någon mån
balansera detta kan ligga just i ökat bruk av förmildrande sociala
omständigheter vid straffbestämningen.

Vilka krav skall då ställas på de påföljder som skall kunna använ-
das i stället för fängelse? Jo, för det första skall det verkligen vara
något annat än fängelse. För det andra skall alternativen vara mindre
skadliga och ha färre olägenheter än fängelse. För det tredje skall de
inge sådan tilltro att politiker och domstolar tar dem på allvar och
verkligen är villiga att begagna dem. För det fjärde bör alternativen
ha ett någorlunda brett användningsområde och inte inbjuda till en
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socialt skev tillämpning. Dessutom bör de inte komplicera straffsyste-
met så mycket att lagens budskap riskerar att gå förlorat.

Jag vill däremot gärna rikta några invändningar mot det krav på
»meningsfullhet« som Waaben tycks ställa upp på reaktioner som
skall träda i stället för frihetsstraff.

Det är oklart för vem reaktionen skall vara meningsfull. Man bör
också fråga sig i förhållande till vad alternativet skall vara menings-
fullt. Waaben använder begreppet utan att närmare precisera det i
något av dessa avseenden.

Jag misstänker att han menar att det skall vara meningsfullt för
den som straffas. Det vore naturligtvis önskvärt men jag tycker att
det är ett krav som är både orealistiskt och orättvist. I ett sådant krav
ligger också en antydan om att frihetsberövandet, som alltså skulle
ersättas, skulle vara meningsfullt för den som blir inlåst. Och det är
det naturligtvis inte. Och jag har svårt att tro att vi kan finna straf-
former som är meningsfulla eller nyttiga för den vi straffar. Det finns
inte heller något empiriskt stöd för att det skulle vara möjligt. Våra
försök att tro att bestraffningen är meningsfull eller nyttig för lagbry-
taren har ju alla efter hand misslyckats. Och jag tror att det är ett
ofrånkomligt drag i våra straffsystem, och att det är en fördel att öppet
erkänna den saken.

Frågan om vilka påföljder som skall kunna ersätta frihetsstraff
diskuteras i många delar av världen. »Alternativ till frihetsstraff« har
blivit något av ett fältrop. På sina håll prövar man vissa mer eller
mindre nya påföljdsformer, t ex samhällstjänst.

Sådana alternativ kan kanske vid första påseende te sig lockande,
men en närmare analys visar enligt min mening att de är högst
diskutabla. I alla korthet är huvudinvändningarna att de kan ge
straffsystemen en ny polityr som är lika falsk som den vi just har
lyckats skala bort, att de inbjuder till socialt sned tillämpning, att de
lätt blir alternativ till mildare straff än fängelse och att de skulle
komplicera och därmed försvaga straffsystemet.

Särskilt när det gäller samhällstjänst bör man också fråga sig om
det är rimligt att göra arbete till ett straff i en tid då arbete är en
förmån som det är ont om. Till detta kommer en lång rad praktiska
svårigheter.

Jag är inte särskilt förtjust i vare sig samhällstjänst eller t ex
anmälningsplikt. Det är över huvud taget tveksamt om man verkligen
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skall införa nya straff. Men jag har alltså mina antipatier fördelade
på annat sätt än Knud Waaben, även om vi är överens om att de
viktigaste alternativen blir böter och kontroll i frihet Vad som bör
stå i centrum är kanske framför allt hur kontroll i frihet kan utformas
för att i betydligt ökad utsträckning kunna ersätta frihetsstraff. Därvid
har man orsak att också överväga hur anspråken på bl a rättssäkerhet
kan tillgodoses, ett anspråk som är centralt när det gäller tvångsin-
gripanden mot människor.

Waaben är också inne på arbets- eller kompetensfördelningen
mellan lagstiftning, domstolar och verkställighetsmyndigheter (te-
serna 2, 5 och 6). Lite förenklat uttryckt förespråkar Waaben att
lagstiftningen skall hålla sig i bakgrunden och ge domstolarna mycket
stort utrymme och att verkställighetsmyndigheterna skall stå förhål-
landevis fria till domens innehåll. Här har vi olika uppfattning.

Jag anser att nedkriminalisering i första hand skall ske genom
lagstiftning och att det är så grunden för en sänkt straffnivå måste
läggas. Om domstolarna skall sänka straffnivån på ett sätt som ver-
kligen betyder något, så skall det ske med stöd av politiska beslut.
Det är inte domstolarna som skall bestämma om detta på egen hand,
utan de har både rätt att begära och skyldighet att efterkomma sådana
direktiv från politikerna. Det är också i första hand politikernas och
inte domstolarnas ansvar att se till att vi har en anständig straffnivå.
Och jag tror att det kan ha betydande olägenheter på sikt att välja
lösningar som fördunklar den ansvarsfördelningen. Om vi helt litar
på domstolarna här, måste de för övrigt logiskt sett ha samma möj-
lighet och rättighet att plötsligt höja i stället för sänka straffen.

När det gäller ansvars- och arbetsfördelningen mellan domstolar
och verkställighetsorgan bör man anlägga principiellt liknande syn-
punkter. Det får inte bli för stora skillnader mellan vad som döms
ut och vad som sedan verkställs, då riskerar systemet sin trovärdighet.
Man skall akta sig för administrativt skön, krångliga och svåröver-
skådliga regler och stora skillnader i behandlingen av personer med
likartade domar och alltså likvärdiga brott. Allt sådant minskar straff-
systemets genomslagskraft och ökar riskerna för rättosäkerhet och
ojämn tilllämpning. Domstolarnas ansvar för sina beslut bör inte
försvagas genom att de nominella straffet får för litet med det faktiska
att göra. Det här är en svår balansgång.
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Jag har nu glidit över till verkställigheten av frihetsstraff som
åtminstone perifert faller inom dagens ämne. En möjlighet att minska
dem är ju också att göra dem lindrigare, Betydande ansträngningar
har här gjorts i de olika länderna att åstadkomma lättnader under
verkställigheten och det bör hälsas med tillfredsställelse. Men också
här finns det risker.

Det starka individualpreventiva inflytandet har haft konsekvenser
för verkställighetsreglerna som man kanske inte tillräckligt vaket och
snabbt har varit beredd att ompröva nu när man har börjat få en mer
realistisk uppfattning om vad frihetsstraff innebär för den dömde.
Man har inte tillräckligt beaktat att myndigheterna och fången ofta
kan ha stridande intressen. Ytterst få rättigheter garanteras fången,
och reglernas tillämpning bygger i stor utsträckning på verkställig-
hetsmyndigheternas fria skön.

Man gör ett misstag när man överskattar den här intressegemens-
kapen och därmed underskattar de dömdas känsla av rättsosäkerhet
och deras — korrekta — konstaterande av att de bahandlas olika på
vaga och svårgenomträngliga kriterier. Det som uppifrån — från myn-
digheternas utgångspunkt — ter sig som ett fritt skön kan nerifrån —
från den som utsätts för det — ibland och kanske på goda grunder
framstå som godtycke.

I et fangelsesamhälle förstärks lätt skillnader mellan resursstarka
och resurssvaga.Och vi måste kanske framför allt akta oss för att de
socialt bättre ställda som döms till frihetsstraff för modern ekonomisk
brottslighet får fördelar under verkställigheten i förhållande till det
traditionella fangelseklientelet.

Man kan naturligtvis diskutera vilken rättslig position som bör
tillkomma den som har begått allvarliga brott och dömts till fängelse.
Men man borde kunna vara enig om att en rättighet han inte bör
berövas är att själv få veta gränserna för vad man har dömts till, att
t ex få veta hur långt straffet är och ungefar under vilka omständig-
heter det skall avtjänas.

Jag noterar med stor tillfredsställelse den markering professor
Waaben här har gjort alldeles i slutet av sitt referat om behovet av
att säkra rättsliga positioner för fångarna och jag skyndar mig att hålla
med!

Om vi nu skulle lyckas nedbringa fangelsebefolkningen i de nor-
diska länderna som vi ju önskar så tränger sig en viktig fråga på oss.
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Vilka blir kvar? Kommer det att bli alltmer resursfattiga och utslagna
medborgare med alltmer uttalade missbruksproblem och allt sämre
förutsättningar för en dräglig tillvaro? De som sitter inne ofta snarare
för att vi inte vet vad vi skall göra med dem och för att vi är oförmögna
att erbjuda dem en människovärdig tillvaro, än för att de begått de
särskilt allvarliga brotten som utgör verkliga hot mot våra samhällen.

Det här är en fråga som i mycket hög grad rör politikerna. Det
är en fråga om att använda de stränga straffen mot de brott som är
verkligt allvarliga och inte mot de människor sova redan är utslagna.
Men det rör också prioriteringar som inte i första hand hör hemma
inom straffrätten utan inom det mer allmänt politiska området, t ex
när det gäller sysselsättningspolitiken. Därmed snuddar jag också vid
en grundläggande förutsättning för att begränsa frihetsstraffen som
Waaben inte har nämnt. Vi måste kontrollera brottsligheten bättre.
Och vägen dit är svår och har mycket litet med traditionell kriminal-
politik att göra.

Det håller på att ske en ideologisk förskjutning i nordisk kriminal-
politik. Man kan som Knud och jag ha delade meningar om hur
kraftig den är eller bör vara. Men det står klart att behandlingsop-
timismen och den starka tron på straffens individualpreventiva effek-
ter håller på att tonas ner och alltmer avlösas av att man åter mer
uttalat söker motiven till straffen i en ideologi där rättfärdighet,
straffvärde, proportionalitet och sänkt straffnivå är nyckelbegrepp.
Frihetsstraffen betraktas med misstro.

Den här inställningen är i hög grad en följd av det livligare
nordiska meningsutbytet och har under de senaste två åren kommit
till tydliga uttryck bl a i betänkanden och rapporter i fyra av de fem
nordiska länderna. Vi har stora möjligheter att fortsätta att stötta
varandra i den här utvecklingen.

Men om vi verkligen vill minska frihetsstraffen märkbart och
bestående tror jag att vi måste ta till relativt genomgripande åtgärder.
Under det senaste decenniet har den utvecklingen kunnat ske snarast
tack vare en mer allmänt hållen kritik och en högst respektabel
humanism. Men det finns klara tecken i alla de nordiska länderna
på att vi inte kommer så värst mycket längre med sådana metoder.
Fångtalen sjunker inte längre, på sina håll ökar cle snarare. Och det
är inte minst på grund av ökade strafftider. De långa straffen blit
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vanligare. Vår skepsis mot frihetsstraffen måste nu förflyttas från de
allmänna uttalandenas område och rakt in i lagstiftningen.

Docent, jur. o. fil. dr. Hans Klette, Sverige:

Sten Heckscher nämnde några viktiga samhällsstrukturella perspek-
tiv. Vi vet av olika erfarenheter att vi har viktiga faktorer i arbets-
marknadsmässiga och socialpolitiska åtgärder av brottsförebyggande
typ. Men sen har vi glömt bort en hel del, eftersom vi talar mycket
isolerat om straffen. Vi har kommit något in på straffverkställigheten
också men att begå brott det är att bli utsatt för hela brottsmålspro-
cessen, och den består av en hel del andra faktorer än att få ett straff
utdömt och att verkställa det på olika vis. Det börjar med at man blir
upptäckt och där kan vi notera att upptäcktsrisken är väldigt låg i
de flesta fall. Sedan kommer polisundersökningen. Att bli utsatt för
en polisundersökning är ett lidande, som en brottsling blir utsatt för
i brottmålsprocessen, en påverkningsmekanism som vi absolut inte
ska se bort ifrån. Det kan vara fråga om isolering och annat under
den perioden. Att bli registrerad hos polisen är också en viktig faktor
i brottmålsprocessen. Att gå och vänta på att få en dom är också en
mycket viktig faktor och många människor, framför allt förstagångs-
brottslingar, menar att detta är det besvärligaste i hela brottmålspro-
cessen. Man går och grubblar på det och ältar det om och om igen.
Att bli föremål för en huvudförhandling och alla besvärligheterna
med förhör och korsförhör, innebär också en svår position. Beträf-
fande straffverkställigheten kan vi notera följande: I fråga om bötes-
straff kan man otta få lägga upp avbetalningsplanen på flera år, vilket
borde minska strafflidandet. Vidare kan man verkställa sitt frihets-
straff på olika vis. Man kan få anstånd med frihetsstraffet och gå in
under den period, då det passar en bäst. Man behöver då inte förlora
sitt arbete och därmed inte få sin ekonomi förstörd. Ens sociala
relationer kanske blir lidande av att verkställa på ett visst sätt, inom
viss tid o.s.v. Hela brottmålsprocessen och dess olika faktorer måste
undersökas och inte bara straffet isolerat.
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Professor, dr. jur. Johannes Andenæs, Norge:

Professor Waabens innlegg var som man kunne vente grundig og
avbalansert og ga kanskje ikke oppfordring til sterkt temperaments-
fulle motinnlegg. Det var pregat av den ulyst og skepsis overfor
frihetsstraffen som har dominert den kriminalpolitiske debatt i de
senere år. Den var preget av dette, men på én moderat mate. Han
sier et sted i sitt referat at vi finner alle at utmåling av frihets straffene
i rettspraksis fra forrige århundre var urimelig, det var umenneskelig.
Og der er ingen sikkerhet for at nettopp vi har nådd et straffenivå
som ikke tåler å modifiseres. Det er sikkert nok. Men iallfall i prin-
sippet kan man heller ikke udelukke muligheten av motgående beve-
gelser. Det virker ikke sannsynlig i dagens situasjon, men når man
har levd lenge nok så har man sett så mange uventete endringer i
utviklingstendensene at jeg slett ikke synes man kan avskrive mulig-
heten for at den nedadgående tendens i anvendelsen av frihetsstraf-
fen, kommer til å avløses av en opadgående tendens. Knud Waaben
fremhever med rette, og det ble også understreket av korreferenten,
at nå vi snakker om reduksjon av frihetsstraffen, kan det ikke være
tale om en likemessig reduksjon. At man reduserer en 20, 25, 30 eller
for den saks skyld 50 % over hele linjen. Man må se de forskjellige
kategorier av lovovertredelser. Det som ble fremhevet særlig av kor-
referenten, og som også er særlig fremhevet i den kriminalmelding
som det norske Justisdepartement har sendt ut i år, er formuesforbry-
telsene, de tradisjonelle vinningsforbryteiser. At straffenivået der
burde senkes. Der er jeg noe usikker. Jeg har inntrykk av at den
norske praksis der går så langt i anvendelsen av påtaleunnlatelser
(tiltalefrafall) og betingede dommer at det kanskje ikke er så svært
meget å gjøre. Derimot er det andre kategorier hvor det står for meg
ganske klart at det bør bli tale om betydelige reduksjoner. Den ene
er rattfylleri, promillekjøring som vi sier, hvor situasjonen er anner-
ledes i Norge enn i de andre nordiske land, og annerledes enn i noe
annet land i verden. Ja, nemlig det prinsipp at i det øyeblikk man
er kommet over grensen 0,5, blir det som den store hovedregel
ubetinget frihetsstraff med én gang. Ubetinget frihetsstraff i mindst
21 dager. En annen kategori hvor jeg tror også Norge står i en
særstilling i strenghet, er ikke-betaling ^v merverdiavgift. Også for
dem som i og for seg har gitt riktige oppgaver, de har ikke ment å
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ville snyte på dette, men økonomien har vært svak. De disponible
penger er gått der hvor de mest trengtes for å holde bedriften i gang,
til leverandører og til arbeidslønner. Og så en vakker dag går det over
styr, og der er et stort udekket avgiftskrav som skulle ha vært betalt.
Hvis det er noe større beløp, blir det også der ubetinget frihetsstraff.
En tredje kategori er en del sedelighetsforbrytelser hvor jeg synes at
vår praksis har lange frihetsstraffer på et nokså tvilsomt grunnlag. I
Danmark leser jeg meg av referatet at en utredning om nedkrimina-
lisering har gjort beregninger om hvor langt ned man kune komme
i fangetallet hvis de forslag som gruppen foreslår blir realisert. Man
kommer til en reduksjon av 25—30 % av den samlete straffemasse. I
Norge er det ikke gjort noen slike beregninger. Man har holdt seg,
også i departementets kriminalmelding, på det meget generelle plan.
Man har i grunnen ingen översikt over hva det vil komme ut av det
om man nu realiserer disse planer.

La meg si et ord om behandlingsdeologien. Det er utvilsomt riktig
som Waaben gjør oppmerksom på at i den strafferettslige praksis har
behandlingsideologien spilt en relativt begrenset rolle. Grunnstruk-
turen i vår strafferett er bestemt av forestillingen om proporsjonalitet.
Behandlingsideologen har vært betraktet som et fremtidsprogram.
Det har i noen menneskealdre i vår vestlige verden vært slik at det
å komme bort fra et bakutrettet proporsjonalitetssystem og over til
et individualpreventivt behandlingssystem har vært betraktet som
det progressive. Og at behandlingsideologien i denne forstand er død,
det synes jeg er en meget viktig ting å konstatere nettopp når man
diskuterer fremtidens strafferett og frihetsstraffens plass i en fremtidig
straff. Men jeg er også enig med Waaben i at mulighetene for å oppnå
behandlingseffekter ikke bør afskrives. Man bør ikke stå barnet ut
med vaskevannet selv om man er meget dempet i sin tro på hva man
kan oppnå.

Til slutt, i håp om å være noe kontroversiell, la meg sette et
spørsmålstegn ved den sidste av Knud Waabens teser (nr. 12) at man
bør støtte kriminalforsorgens bestrebelser for å fremme bruken av
åpne anstalter, arbeid og utdannelse utenfor anstalten, permisjon etc.
Det finnes så vidt jeg kan se ikke noe empirisk grunnlag for at de
moderne bestrebelsr i denne retning har bedre behandlingseffekter
enn den tradisjonelle straffullbyrdelse. Disse endringene må derfor
bygge på et rent humanistisk grunnlag. Og da stiller jeg meg selv
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spørsmålet, om det ikke er bedre å søke humaniseringen gjennom
korte straffetider, enn gjennom en indre oppløsning av frihetsstraffen.

Referendarieråd Klaus Helminen, Finland:

Herr Ordförande!
Jeg vill för Finlands del framföra några synpunkter om diskus-

sionsfrågan. I referentens tryckta föredrag nämns det, att mycket
tyder på att Finland är det strängaste landet i fråg om användning
av frihetsstraff. Detta är tyvärr sant. Det genomsnittliga fångantalet
i Finland har t. ex. i början av det här året varit i medeltal ca. 5200
fångar. Någon betydande minskning kan man inte heller skönja
åtminstone i den närmaste framtiden.

Enligt vår farskaste brottsstatistik, som gäller året 1976, dömdes
i vårt land nästan 30.000 personer till frihetsstraff. Och av dessa
domar var hälften villkorliga. Om frihetsstraffens längd i Finland kan
jag nämna, att visserligen 75% av domarna var under 6 månader,
men ca. 7 % d.v.s. ungefar 2000 personer dömdes till fängelse på ett
år eller mera. Vårt höga fångantal jämfört med de övriga nordiska
länderna beror i främsta rummet på det att våra fihetsstraff är betyd-
ligt längre än i de andra länderna. För vilka brott dömdes dessa
frihetsstraff? Det var 4 5 % för rattfylleri, 37% för egendomsbrott,
framför allt stöldbrott, 5 % för våldsbrott och 13 % för övriga brott.
Vi har i Finland sedan gammalt en jämförelsevis sträng strafftradition
av orsaker vilka jag i detta inlägg inte kan närmare gå in på. Person-
ligen anser jag att fångantalet i Finland är bedrövligt högt.

Den finska straffrättskommittén har för ett par år sedan avgivit ett
betänkande om principerna för totalreform av vår straffrättsliga lag-
stiftning. Kommittén har i klara ordalag tagit avstånd från den s.k.
behandlingsideologin. Enligt kommitténs uppfattning bör man näm-
ligen inte specielt framhäva strävandena att genom särskilda behand-
lingsåtgärder minska återfallsrisken. Men detta innebär dock inte att
kommittén skulle förhålla sig negativ t. ex. till behövlig sjuk- eller
mentalvård eller till yrkesskolning av fångar. I fråga om fängelsestraf-
fets funktion framhåller kommittén de allmänpreventiva verknin-
garna. Kommittén betonar dock att det här inte innebär någon sats-
ning på stränga straff. Enligt kommitténs uppfattning bör proporti-
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onalitets- och likvärdighetsprinciperna särskilt betonas vid uppbyg-
gandet och tillämpningen av sanktionssystemet.

Straffrättskommittén uttalar att användandet av frihetsstraff borde
minskas, dock med beaktande av att sanktionssystemets allmänpre-
ventiva effekt inte forsvagas. I detta sammanhang hänvisar kommittén
även till att fångelseväsendet vållar betydande utgifter för staten. I
dag kostar en fångdag i Finland ungefar 70 Fmk netto. Kommittén
menar att fängelsestraffen ofta är onödigt långa i Finland och för den
skull foreslås det, att fängelsestraffets allmänna minimum skulle sän-
kas från det nuvarande 14 dygn till 6 dygn. Det borde även i prak-
tiken utdömas kortare än en månads fängelsestraff. I fråga om straf-
fverkställigheten vill kommittén öka antalet öppna anstalter, som i
Finland kallas »öppna fängelser« och »arbetskolonier«. Tyvärr har
den här reformen ganska kraftigt bromsats av statsekonomiska orsa-
ker.

Kommittén har bemödat sig med att finna brukbara alternativ till
fängelsestraffet. Och resultatet består närmast i två konkreta förslag
till nya straffarter: för det första anmälningsplikt under viss i domen
utsatt ganska kort tid och för det andra kortvarig arrestpåföljd. Enligt
betänkandet skulle arreststraffet användas såsom alternativ verkstäl-
lighetsform av korta fangelsestraffdomar. Arrestpåföljden kunde
verkställas även i etapper t. ex. i form av veckoslutsarrest.

Jag vill ännu nämna kommitténs ståndpunkt i en delfråga som
även berörs i professor Waabens referat. Det är frågan om förvand-
lingsstraff för böter. Straffrättskommitténs majoritet har uttalat att
man på längre sikt bör sträva till att helt avskaffa förvandlingsstraffen.
Detta förutsätter enligt kommittén dock att indrivningen av böter
effektiveras. Jag själv är av den åsikten, att det varken av principiella
eller av praktiska skäl är möjligt att helt slopa bötesförvandlingen.
Situationen i Finland är nu den att bötesfångarna utgör endast en
liten bråkdel av vårt fångantal.

I Finlands straffrättsliga lagstiftning har på 1970-talet gjorts vissa
ändringar, vilka uttryckligen har motiverats med syftemålet att min-
ska antalet fangelsedomar. Ar 1972 ändrades stadgandena om stöld-
brotten varvid straffskalorna för dessa brott sänktes. För två år sedan
reformerades stadgandena om trafikfylleri. Genom denna reform
sänktes å ena sidan straffbarhetsgränsen för rattfylleri men å andra
sidan möjliggjordes användning av bötesstraff för detta brott i större
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utsträckning, än tidigare. Genom lagändring samma år skärptes bö-
tesstraffet så, att detta förmögenhetsstraff skulle bilda ett reellt alter-
nativ till korta frihetsstraff. Ar 1976 genomfördes även en ändring
av lagen om villkorlig dom. Förutsättningarna för frihetsstraffets vil-
lkorlighet utvidgades något och närmast med tanke på trafikfylleri-
brotten möjliggjordes samtidigt dömandet av ovillkorligt bötesstraff
— s.k. biböter — i kombination med villkorligt frihetsstraff. Dessa
reformer har dock ännu inte förmått nämnvärt minska vårt höga
fångantal, men dock hindrat det från att ytterligare stiga.

Slutligen några ord om villkorlig frigivning av fångar. Den finska
straffrättskommittén har fattat samma ståndpunkt som referenten
förordat, nämligen att den villkorliga frigivningen bör bevaras och
utvidgas. Men å andra sidan har även det laternativet många föres-
pråkare, att institutet villkorlig frigivning helt borde slopas. Och det
skulle givetvis förutsätta att frihetsstraffens längd i domstolspraxis
skulle förkortas i motsvarande mån. Personligen anser jag, att frihets-
straffen borde hellre förkortas genom att domstolarna utdömer kor-
tare fängelsestraff än att straffen allt mera förkortas i administrativ
väg på skönsmässiga grunder.

Direktør Hans Henrik Brydensholt, Danmark:

Frihedsstraf, institutionsanbringelse af kriminelle, er ikke den eneste
form for institutionsanbringelse, man kender. Hvis vi sammenligner
fængselssystemet med andre institutionsområder: sindssygeforsor-
gen, åndssvageforsorgen, børne- og ungdomsforsorgen, vil vi se, at
også på de andre områder søger man at mindske anvendelsen af
indespærringen. I Danmark ser man således, at Børne- og ungdoms-
forsorgens institutioner er nedlagt i stort tal, og at man i stedet for
har søgt over mod for eksempel familiepleje.

Men der er kommet en anden ting til, som i hvert fald i Danmark
er yderst interessant. Der er kommet noget, der er kaldt kollektiv-
bevægelsen. Det er en bevægelse, som placerer sig sådan nogenlunde
midt imellem Christiania og Tvind skolerne. Christiania er jo også
fra et kriminologisk synspunkt et interessant fænomen. Det er af
Balvig og andre gjort gældende, at det synes at være kriminalitets-
dæmpende. På den anden side har vi en bevægelse som Tvind sko-
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lerne, hvor man opretholder meget strenge normer i forhold til det,
der i øvrigt er gældende i Danmark. De unge mennesker accepterer,
når de går ind i disse uddannelser, at de må være absolut afholdende
også i relation til spiritus, hvad der jo ellers ikke er nogen almindelig
norm i det danske samfund. Men ind imellem disse alternativer,
findes kollektivbevægelsen, som er beskrevet nærmere af professor
Tore Jakob Hegland fra Aalborg Universitetscenter. Hegland mener
at kunne påvise, at der er sket en betydelig afkriminalisering af de
personer, som har været optaget og levet i disse kollektiver. Der bliver
betalt for dem af de sociale myndigheder, men det karakteristiske er,
at der i øvrigt ingen afstand er mellem behandlerne og det, vi ville
kalde klienterne, men som i miljøerne selv kaldes de unge. Man kan
jo hævde, at det er en form for institutionsanbringelse at leve i et
kollektiv. Det er i hvert fald et sted, hvor der er meget nøje kontrol
med, hvad den pågældende laver, så længe han eller hun er der. Det
giver altså nogle nye muligheder for at gøre noget ved det krimina-
litetsproblem, som jo er det endelige mål for vor virksomhed. Vi må
også prøve i vore traditionelle institutioner at drage nytte af denne
viden om, at der opnås nogle resultater i disse kollektiver, som man
ikke har kunnet opnå i nogen anden institutionstype.

Inden for det traditionelle fængselssystem er det, der interesserer
os mest for øjeblikket, vel vore forsøg på at lægge undervisningen
om og lade nogle indsatte komme ud i det almidelige samfund og
deltage i undervisningen, den såkaldte Skadhauge-plan. Det er ikke
helt rigtigt, som Johannes Andenæs var inde på, at vi slet ikke har
nogen vejledning med hensyn til virkningen af sådanne nye tiltag.
Der er faktisk nu i år kommet en forskningsrapport om Skadhauge-
planens resultater. Rapporten skal naturligvis tages med den forsig-
tighed, der ligger i, at det er noget nyt. Men de tal, der er fremkommet,
tyder i hvert fald på en nedgang i recidivet.

Hvis vi så prøver at sammenligne det, der sker her, med selve
hovedthesen i både Waabens og Sten Heckschers indlæg om en
begrænsning af anvendelsen af frihedsberøvelse, hvad er det så for
fælles faktorer, der ligger bag disse forskellige reformtanker?

Hvad er det så for en fællesnævner, vi kan prøve at finde frem til?
Jeg er overbevist om, at det, der er så typisk for vores klientel, det
er deres manglende tro på, at de kan få hold på deres egen tilværelse.
Det går igen i kollektivbevægelserne, i Tvind skolerne og i vort eget
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forsøg med uddannelse, at vi hele tiden siger til folk: I kan godt, I
har langt større ressourcer til at komme til at bestemme Jeres egen
fremtid, end I selv har regnet med hidtil. Kan vi få denne større
selvtillid frem i mennesker, så er det vel derved, vi har mulighed også
for at indvirke på deres fremtidige tilbøjelighed til at falde for de
nemme fristelser. Omvendt ved vi, naturligvis, at fængselsstraf er
nedbrydende på selvfølelsen. Så der er en god indre sammenhæng
mellem reformbevægelsens forskellige dele. Lige som der ikke er
noget overraskende i det traditionelle systems miserable resultater.

Statsadvokat G. Rieber-Mohn, Norge:

Spørsmålet om å redusere bruken av frihedsstraff har vært et gjen-
nomgangstema i den kriminalpolitiske debatt i de siste 10 år og et
ledende mål for de fleste kriminalpolitiske bestrebelser. Det er en
human og god tankegang å redusere bruken av frihetsstraff, fordi
denne strafform bryter med idealer vi ellers verdsetter høyt i vårt
samfunn. Og det ville på denne bakgrunn være nærmest kjettersk
ikke å slutte seg til dette ønske. Det må også være tillatt å ha ønske-
drømmer på dette området, og vi må vel kunne si at en svensk
justitsminister for få år tilbake hadde slika ønskedrømmer. Men mer
interessante er ønsker på realitetens grunn. Og da blir det straks
vanskeligere. En viktig realitet vi må ta i betraktning allerede i
utgangspunktet, er at vi i de nordiske land, iallfall om vi holder
Finland utenfor, synes å ha gått lenger i å redusere bruken av frihets-
straff enn mange andre lande vi pleier å sammenligne oss med.

Ønsket om å redusere bruken av frihetsstraff gjør seg sterkest
gjeldende overfor unge lovbrytere som hovedsakelig forøver vin-
ningskriminalitet. Overfor denne kategori føles inngrepet sterkest, og
mulige skadevirkninger av fengselsstraffen synes særlig nærliggende
her. Men nettopp overfor disse lovbrytere er utgangspunktet for
liberaliseringer ofte vanskeligst. Iallfall med sikte på norsk praksis så
står vi her overfor et restklientell. De har regelmessig fått en rekke
sjanser. De har gjerne begynt med kriminalitet før den kriminelle
lavalder og fortsat videre med påtaleunnlatelser og overføringer til
barnevernet og betingede dommer før de til slutt idømmes en ube-
tinget fengselstraff. Fordi dette gjennomgående er et særdeles belastet
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klienteil med høy kriminell aktivitet og høy tilbakefallsrisiko, blir det
jo desto vanskeligere å finne liberaliserende alternativer til fengsel-
straff. Jeg nøyer meg i denne forbindelse med å peke på disse van-
skeligheter. Jeg er ikke fremmed for at man overfor dette klientell også
skal forsøke nye innfallsporter og nye eksperiment, men det forutset-
ter iallfall at man företar en grundig gjennomgang av rettspraksis og
gjør seg virkelig kjent med tilbakefallsforbryternes belastningsgrad.
Og akkurat på dette punkt synes jeg at den norske kriminalmelding
svikter.

Jeg er enig med professor Andenæs i at det på andre områder er
grunnlag for reduksjon av fengselsstraff i Norge. Men, og nå bryter
jeg känslige med tese 1 i Waabens skriftlige redegjørelse, jeg deler
ikke uten videre ønsket om å redusere bruken av frihetsstraff for alle
kategorier lovbrytere. Sten Heckscher fremholdt i sitt inniegg at man
må vokte seg for å gjøre forskjell under fullbyrdelsen mellom innsatte
fra sosialklasse 1 og de underpriviligerte. Det er rigtig nok, men hvor
mange har vi av disse i fengsel fra sosialklasse 1 ? Det er et stort
mærketall når det gj elder endog grovere former for skatteunndragel-
ser, valutasvindel, avanserte bedragerier o.l. Dersom vi får et mer
effektivt kontrollsystem, mer effektivt og dyktig politi til å ta seg av
den slags saker, må følgen også bli at fengselsstraff kommer til anven-
delse i større utstrekning. Og jeg ser heller ikke bort fra at en del
av disse lovbrytere som i dag oppdages og får sin sak behandlet av
skattemyndigheter, påtalemyndighet og domstole, slipper fengsels-
straff hvor dette känslige var den mest adekvate reaksjon.

Justitieråd Erkki Ailio, Finland:

Avskaffandet av frihetsstraffet från straffesystemet hör till de evighets-
frågor som är onödigt att närmare dryftas. Däremot ger det allmänna
lindrandet av straffen genom att minska de dömda frihetsstraffens
antal och förkorta straffetiden för min del orsak till följande konsta-
terande. Det finns skäl att noga överväga varför det är nödvändigt
att skrida till en dylik allmän lindring av straffen. Det kan inte vara
ett medel med vilket man försöker minska brottsligheten. Även utan
forskning förelägger det mig klart att det endast leder till ökad
brottslighet. Ett allmänt lindrande av straffen får ej heller förorsakas



Frihedsstraffens plads i fremtidens strafferet 305

av, att betydelsen och värdet har minskat för en del brott, nämligen
egendomsbrotten, i takt med levnadsnivåns allmänna stegring.
Nämnda omständighet borde endast leda till at lindra straffskalan för
dessa brottskategorier. Då värdet av den personliga friheten stigit,
torde det ej heller i sig själv ge anledning till att överlag lindra
straffen. Denna värdehöjning blit beaktad vid straffmätningen påver-
kad av den förändrade allmänna opinionen. Ett allmänt lindrande av
straffen skulle leda till minskning av betydelsen för generalpreven-
tion, som även för specialprevention, vilken betydelse man nu vill ge
det sistnämnda. Dette skulle inte verka vara ett förnuftigt bekäm-
pande av brottsligheten. Den enda orsak som jag kan se, som har lett
till ett sådant förslag, är den dyra frihetsstraffens verksställighet för
samhället och de otillräckliga fangelseutrymmena under nurådande
brottslighet. Är inte följden härav, att man försökt lösa frågan från
fel håll. Man har försökt minska brotsligheten utan brottens straff.
Min åsikt är att utgångspunkten borde vara att minska antalet brott
och slutsatsen borde dras på denna grund. Då man får borten att
minska, minskar brottsligheter och med den verkställighetskostna-
derna.

En annan fråga, som jag önskar kommentera, är frågan om dom-
stolarnas inflytande på straffmätningen. Det är klart, att straffmätnin-
gen sker inom brottets straffskala och att inom domstolarna har
bildats ett konstant praxis, som i regeln följs. Att påverka denna
praxis på det sätt som nämnts i inledningen är visserligen möjligt,
men i praktiken, såsom jag ser det faktisk ganska minimalt. Domarens
utbildning samt livs och världsårskådning inverkar på straffmätnigen,
men därtill inverkar även, kanske mera än man kunde tro, den all-
männa opinionen som märks i massemedia. Den allmänna opinio-
nens inverkan framhäves då rättegången sker offentlig. Offentlig rät-
tegång ökar inte bara förtroendet för domstolens beslut utan den
inverkat rent av beslutets innehåll. Så här speciserat kan man säga
att straffmätningen beror i främsta rummet på domstol.

Till slut konstaterar jag, att jag skulle förhålla mig positivare än
professor Waaben i det förslag som gjorts i Finland och Sverige för
att avskaffa den villkorliga friheten. Jag skulle inte heller se det som
en dragkamp mellan domstolen och justitieförvaltningen, vars syfte
skulle vara att inskränka förvaltningens inflytande, utan snarare att
befria fangelseförvaltningen från dess pinsamme uppgift, som i my-
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eket är beroende av prövning frå fall till fall. For den till frihetsstraff
dömda, skulle det från dag till dag lidandet verka meningsfullt, isyn-
nerhet om straffetiden med detta skulle kunne förkortas. Den dömda
skulle på förhand veta tidpunkten för straffets slut. Genom att förver-
kliga detta förslag skulle man också komma ifrån de pinsamme »ef-
terhångade straffen« såväl inom fångvården som för de dömda. För
min del skulle jag närmast understöda det nyklassiska straffrättsliga
programmet som nämns i inledningen. Det verkar här och nu bäst
försvara sin plats i framtidens straffrätt.

Advokat Arnold Rothenborg, Danmark:

Det er noget meget spændende og forholdsvis sjældent at være så
nær på selve rygmarven af strafferetten, som vi er her, meget nær ved
spørgsmålet om straffens berettigelse overhovedet. Og så er det vel
naturligt, at der også kommer en talsmand for dem, der gerne ser
frihetsstraffen totalt afskaffet i fremtidens samfund. Jeg kan dog be-
rolige Waaben med, at jeg ser fremtiden over et perspektiv på nogle
hundrede år og ikke hører til dem, der siger: Nu afskaffer vi straffe-
retten fra på torsdag, og på fredag indfører vi så en lov, hvor der bare
står, at det er forbudt at gøre dit og dat.

Det er da venligt, at Waaben for diskussionens skyld stiller op, at
det er et generelt ønskværdigt synspunkt at forkorte frihedsstraffene.
Heckscher udtrykker det på den måde, at vi er ved at forlade de
fortvivlende præventionsteorier, selv om Andenæs meget gerne vil
genoplive den gamle almen-præventionsteori for at gå over i det
synspunkt, at det skal være en retfærdig gengældelse, som vil medføre
et ønske om en strafnedsættelse. Det, mener jeg, er fuldstændig ure-
alistisk. Lad os skrælle det af og se, hvad der ligger bag ved hele dette.
Skal vi sige det hårdt og brutalt, så kommer diskussionen frem ved
forslag om nogle samfundstjenester af forskellig art, hvor man straks
måtte rejse spørgsmålet: Vil befolkningen overhovedet kunne forstå
dette? Hvad er befolkningens krav da i virkeligheden?

Det er jo således, at til trods for at frihedsstraffen kun er nogle få
hundrede år gammel, så går folk rundt og tror, at det er noget, der
har eksisteret siden oldtiden. Den er et led i vor almindelige kultur-
billede, og vi må være klar over, at der fra den almindelige befolk-
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nings side er et ganske enkelt og simpelt hævnkrav over for krænkel-
ser af samfundets normer, og at dette hævnkrav normalt giver sig
udslag i et krav om frihedsberøvelse. Og dermed kommer vi ind på
spørgsmålet, som man diskuterer, hver gang man siger:Jeg vil gerne
have frihedsstraffen afskaffet. Hvad er da alternativet, hvad vil du
stille i stedet? Men det er et sekundært spørgsmål. Det primære
spørgsmål bliver at gå ud i befolkningen og gøre den forståelig, hvad
frihedsstraffen er, nemlig noget, som vi ikke tror ret meget på, og som
i hvert fald giver lige så store skadevirkninger, som den giver gavn-
virkninger.

Folk bliver meget fornærmede, når man siger det til dem, for det
er i strid med hele deres historisk nedarvede kulturbillede. For et par
år siden var der en enquete i Berlingske Tidende om disciplinkrisen
i skolen, og en journalist rettede uden i øvrigt at komme med kom-
mentarer af nogen art det spørgsmål til forældrene: Hvordan skal vi
komme disciplinkrisen i skolen til livs? Uden nogen former for reflek-
sion svarede 70% af forældrene: Ved strengere straffeforanstaltnin-
ger i skolerne. Vi må være opmærksom på, at vi må helt ned på dette
grundlag, før vi giver os til at lave så fundamentale ændringer, selv
om de er nok så ønskværdige.

Professor Ulla Bondeson, Sverige:

Det är svårt att spå, speciellt om framtiden, som en klok kines sade.
Referenten gör en försiktig prognos då han skriver att man kan gissa
att frihetsstraffen kommer att bestå långt in i framtiden men att deras
relativa användning tills vidare kommer att följa en fallende kurva.
Det framgår emellertid inte klart vad denna framskrivning baserar
sig på, men jag antar att det är utifrån den kritik i fyra punkter som
senare anges i texten. Som framkommit här både av inlägg och
diskussion så har historiskt frihetsstraffen kommit till ökad använd-
ning först under de senaste två århundradena. Det kan väl vara värt
att påpeka att kroppsstraffen, som vi trott att frihetsstraffen ersatt, inte
heller tidigare använts i den utsträckning som vi har inbillat oss. Man
kan alltså konstatera en viss modemässighet inom sanktionsområdet
men också en bristande kunskap om vad vi gör och effekterna av vad
vi gör.

20*
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Under den allra senaste tiden har det emellertid vuxit fram en
sociologisk forskning kring påföljder och inte minst olika behand-
lingsformers effekter. En fråga blir då i hur hög grad rättssystemet
bör ändras utifrån dessa nya systematiska feed-back-processer. Här
kan man väl tyvärr konstatera att rättssystemet hittills mera baserats
på tradition än på rationalitet, och då vi kan tala om rationalitet har
enligt Max Weber denna varit av det formella slaget. Man kan
knappast tala om en materiell rationalitet i meningen att det skulle
gjorts en verklig målmedelanalys inom kriminalpolitiken.

Professor Waaben skriver att frihetsstraffen sällan eller aldrig på-
verkar människorna i gynnsam riktning, men tvärtom ofta verkar
skadliga. Denna kritik kan i icke ringa grad stödja sig på forsknings-
resultat. Denna konklusion stämmer mycket väl med mina egna an-
staltsstudier redovisade i Fången i fångsamhället, som bygger på de
flesta typer av korrektionsanstalter i Sverige. Jag har studerat ung-
domsvårdsskolor, ungdomsfängelser, fängelser och interneringsan-
stalter för både män och kvinnor, och jag har genomgående funnit
att de negativa socialisationsprocesserna klart överväger de positiva.
Eftersom jag på samtliga de studerade anstalterna, sammanlagt ett
dussintal, kunde fastställa olika kriminaliseringsprocesser, myntade
jag termen negativ individualprevention för dessa fynd. Jag vill emel-
lertid påpeka att forskningen på detta område totalt sett är ganska
begränsad. Det är kanske av vikt att säga för denna församling, som
mest består av jurister, att det metodiskt-statistiskt är mycket enklare
att studera effekten av enskilda behandlingsformer inom en påföljd
än att kartlägga effekten av en hel påföljd eller ett påföljdssystem. Det
är också lättare att konstatera noll-effekter än att konstatera negativa
effekter. Om vi utgår ifrån att frihetsstraffen har en negativ indivi-
dualpreventiv effekt, d.v.s. en effekt motsatt den lagstiftaren har före-
ställt sig, vilken betydelse skall vi då tillmäta dessa data? Som ett
tankeexperiment kan vi också föreställa oss att allmänpreventionen
för den reducerade grupp lagbrytare vi skulle ha kvar på våra fän-
gelser inte hade någon större positivt verksam effekt. Skulle vi då, som
den svenska justitieministern Geijer menade, anta att endast några
hundra farliga brottslingar behövde vara på våra anstalter utav rena
inkapaciteteringsskäl? Om lagstiftaren vore rationell, skulle det kan-
ske vara en möjlig konklusion. Geijers uttalande visar åtminstone att
kriminalpolitiken kan styras av åtminstone sådana till synes rationellt
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motiverade inslag, och det är intressant att konstatera att det också
hade effekt på kriminalpolitiken, så tillvida att fångtalen hastigt och
kraftigt minskade. Som korreferenten antydde så har situationen
emellertid senare förändrats och jag tycker att det är viktigt att redan
idag fråga sig vad de åter uppgående fångtalen i Sverige kan bero
på. Det är för tidigt att komma med några svar men jag tycker att
det är väsentligt at vi söker efter förklaringar.

I det sammanhanget vill jag uttrycka min uppskattning utav refe-
rentens kritiska synpunkter på den s k nyklassiska straffilosofin, som
brett ut sig på senare tid och inte minst i Sverige vunnit terräng
genom betänkandet Nytt straffsystem. Det framförs av en nästan enig
kriminalpolitisk grupp inom BRA (Brottsförebygganderådet) och dess
synnerligen skickliga sekreterare har hjälpt till att göra betänkandet
säljande och väl spritt. Anrättningen är aptitlig genom att gruppen
samtidigt för fram progressiva idéer om en lägre straffnivå och, vågar
jag säga, mer reaktionära om att straffskall kallas straff och att straff
skall vara obehagligt. Frågan är emellertid om dessa för mig åtmin-
stone konträra idéer går att förena. Erfarenheterna från USA, där
nyklassicismen haft några fler år på sig att breda ut sig, tyder inte
på att Doing justice, som denna rörelse där kallas, har haft en straff-
sänkande effekt, snarast tvärtom. Trots de stora förtjänster som betän-
kandet har, vilket också framkom i sekreterarens, korreferentens
muntliga framställning, så tycker jag att betänkandet — och det gäller
den neoklassiska skolan överhuvud taget men även en del andra
framställningar utav straffilosofisk karaktär - bygger på flera logiska
och empiriska misstag. För det första utgår gruppen ifrån att straffrät-
ten är rationell, d v s man resonerar endast utifrån en individual
respektive en allmänpreventiv teori och bortser helt ifrån kraftiga
inslag utav tradition som finns inom straffsystemet. För det andra
antar den att straffrätten utmärks av en behandlingsideologi, vilket
ju också professor Andenaes här påpekat är högst tveksamt. För det
tredje bortser den ifrån den negativa individualpreventionen. Man
nämner att straffen kan vara skadliga men i sina konklusioner tar man
inte hänsyn till dessa fynd. För det fjärde bortser den ifrån att, även
om vi inte skulle tro på den negativa individualpreventionen, så finns
det inga självklara samband mellan en individual- och en allmänpre-
ventiv teori, vare sig vi uppfattar dessa deskriptivt eller normativt.
Det finns enligt min uppfattning ingen anledning att hoppa från en
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ideologisk tuva till en annan, från en förment behandlingsideologi till
en outrerad straffideologi. Slutligen vill jag endast tillägga att utred-
ningen inte heller synes mig särskilt konsekvent då den vill tillmäta
återfallet en straffskärpande effekt trots att den generellt vill bortse
från brottslingen som person. Jag anser det värdefullt att professor
Waaben i sitt skriftliga inlägg visat vilken kraftig effekt återfallet får
på den totala straffnivån och där skulle jag vilja tillägga att återfallet
också har en synnerligen kraftig effekt på den totala brottsnivån.

Fuldmægtig Jytte Fredensborg, Danmark:

Jeg er klar over, at emnet for diskussionen i dag er frihedsberøvelsens
plads i den fremtidige strafferet. Diskussionen om det fremtidige kan
dog næppe afskære mig fra at henlede opmærksomheden på et om-
råde, hvor man allerede for år tilbage er gået ind for et princip, der
radikalt afviger fra, hvad man kender inden for normal kriminallov-
givning med hensyn til anvendelsen af frihedsstraf.

Den lov, jeg gerne vil henlede opmærksomheden på, er den grøn-
landske kriminallov fra 1954. Loven er karakteriseret ved, at beskri-
velsen af de enkelte lovovertrædelser svarer til, hvad man kender i
andre kriminallove, medens reglerne om sanktionsfastsættelsen ad-
skiller sig derved, at der ikke er fastsat bestemte sanktioner for de
enkelte forbrydelser. Domstolene er således frit stillet med hensyn til,
hvilken sanktion der skal idømmes samt rammen for denne. Ved
opregningen af de sanktioner, der kan anvendes, indtager frihedsbe-
røvelsen en tilbagetrukket plads i systemet, medens hovedvægten er
lagt på bøder og kriminalforsorg i frihed, og den form for sanktion,
der i den grønlandske kriminallov går ud på frihedsberøvelse hedder
»anbringelse i anstalt«. Anbringelse i anstalt er karakteristisk ved, at
den dømte kun opholder sig i anstalten om aftenen og om natten,
men om dagen søges beskæftiget på arbejde ude i det åbne samfund
til normal løn.

Lovens princip for sanktionsfastsættelse består i, at man bl.a. under
hensyntagen til lovovertræderens personlige og sociale situation skal
søge at finde frem til den sanktion, der må antages at afholde ham
fra at begå forbrydelser i fremtiden, og lovens hovedprincip bygger
således på specialprævention og resocialisering. Ved vedtagelsen af
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den grønlandske kriminallov blev den fra mange sider karakteriseret
som verdens mest moderne. Jeg har gennem diskussionen her i dag
fået en klar fornemmelse af, at de principper, der blev knæsat i den
grønlandske kriminallov, kunne have en væsentlig interesse i forbin-
delse med de overvejelser, man gør sig i de nordiske lande, og jeg
håber, at denne meget korte omtale af den grønlandske kriminallov
på en eller anden måde kan virke inspirerende.

Advokat Henry Herlin, Finland:

Jag kan förena mig med de många talare om det att frihetsstraffet blir
dyrt och att den ideologiska fantasin om att frihetsstraffet skulle ha
en förbättrande inverkan på brottsligen nog inte stämmer. Hur då,
frågar man sig, hur skall man kunna komma till ett mindre fångantal
dock sålunde att man inte enbart tänker på humanisering av fangel-
seväsendet och daltande med banditer och fångar utan också kommer
ihåg att det finns sådana som de knivhuggna och bestulna och de
också måste ha vissa rättigheter. Sen kommer man ju till två differen-
ser, nämligen de korta och de långa frihetsstraffena. De korta är säkert
rätt så ineffektiva och där skulle jag också förena, og med de föregå-
ende talarna om det att de korta frihetsstraffena kanske borde ersättas
med några nya straffmetoder. Speciellt kanske när det gäller ungdo-
mar.

Hovrättsråd Per Ryding, Sverige:

Jag vill främst understryka — något som delvis har framskymtat förut
här - att kriminalpolitiken bara är en liten del i samhällsutvecklingen
och att brottsligheten kan bero i mycket större utsträckning på andra
förändringar än på ändrad kriminalpolitik. Vi lever ju nu i en värld
ur balans med ekonomiska och politiska kriser, befolkningsexplosio-
ner, livsmedelsbrist på många håll, en teknik som gör mänsklig ar-
betskraft alltmer överflödig etc - alltså med en hel rad faktorer, som
innebär risk för katastrofer med verkningar även här.

I detta läge kan vi behöva vara återhållsamma i två olika riktnin-
gar. A ena sidan får vi inte vidta några kriminalpolitiska åtgärder som
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ger ett lillfinger åt mera inhumana metoder vilka i en krissituation
lätt kan växa ännu mer. Här måste vi vara på vakt mot risken för

o l

barbarisering. - A andra sidan kan - om det kommer en allvarlig
samhällskris, som leder till kaotiska förhållanden och kraftigt ökad
brottslighet - experiment i mycket mildrande så att säga behand-
lingsideologisk riktning lätt få skulden för kriminalitetens tillväxt,
oavsett om de bidragit därtill eller ej. Följden kan då bli att i en kraftig
reaktion pendeln slår över långt åt andra hållet. Detta är kanske den
största faran för en utveckling i inhuman riktning och motiverar
försiktighet i experimenterandet.

Et ytterligare skäl till aktsamhet vid behandlingsideologiskt orien-
terade experiment just nu är, att åtgärder, som skulle göra stor nytta
under en lugn och balanserad samhällsutveckling, kan komma att
förkastas som ineffektiva och otillräckliga, därför att de icke klarar
uppdykande nya problem som de aldrig varit avsedda att lösa. Kom-
mer vi en gång ur kriserna, kan det finnas anledning att ta upp till
omprövning åtskilliga åtgärder och förslag som nu kasserats eller
kommer att kasseras.

Korreferenten, hovrättsfiskalen Sten Heckscher, Sverige:

Mycket av det som har sagts under diskussionen förtjänar utförliga
kommentarer, men det finns det inte tid till. Det är intressant att se
hur kraftigt åsikterna bryts för närvarande. Det har märkts här och
kanske ännu tydligare i remissutfallet i Sverige nu i sommar på
ungdomsfangelseutredningens betänkande och BRA-rapporten Nytt
straffsystem. Det är välgörande. I bästa fall håller vi på att få en
diskussion där motsättningarna syns tydligt. Det är en bra grund för
genomtänkta kompromisser.

Hur stort behandlingstankens inflytande har varit kan diskuteras,
och spelar kanske inte så stor roll. Johs. Andenæs pekade på det
centrala, nämligen att vi i varierande grad har kriterier för straffval
och verkställighet som går på prognoser och behandling. Och oavsett
hur starkt det empiriska stödet är för vad Ulla Bondeson kallar den
negativa individualpreventionen, så är hennes slutsatser därav väl
förenliga med de önskemål om sänkt straffnivå som jag har gett
uttryck för. Straff är obehagliga, och det skall man erkänna. Jag har
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svårt att se varför sådan realism skulle vara reaktionär. En annan sak
är att man inte alltid kan välja sitt sällskap.

Aterfallsproblematiken är central men svår. Man har inte ägnat
den tillräcklig uppmärksamhet, t ex när man 1975-76 i Sverige av-
skaffade den formella återfallsregleringen. Dogmatiskt kan återfall
hänföras till både gärning och gärningsman. Jag tror, kort sagt, att
det är svårt att undvika återfallsreglering helt. Ett skäl bland flera är
att förstagångare annars skulle behöva straffas hårdare. Det betyder
inte att skärpningen behöver vara sträng. Och jag tror också att den
kan balanseras med hjälp av andra kriterier. När man väl har nått
nivån frihetsstraff, så behöver straffet knappast bli längre för varje
återfall. Det här måste också ses tillsammans med regler och praxis
om villkorlig frigivning, eftersom återfall är vanliga, och den tidigare
villkorliga frigivningen då ofta medför straffskärpning.

Inte heller jag är särskilt optimistisk beträffande framtiden. Tren-
den med fallande fångtal har vänt. De långa straffen blir fler, och
åtminstone i Sverige ökar antalet fängelsestraff. Vi måste särskilt värja
oss mot inkapaciteringstanken som på nytt sticker upp sitt fula huvud.
Den är etiskt tvivelaktig och empiriskt problematisk på grund av
svårigheterna att förutsäga återfall på individnivå.

Rothenborg var inne på något viktigt. Vi måste bekämpa de falska
bilderna om att fangelset ger en pensionatstillvaro, där alla får utbild-
ning och kommer och går som de vill. Det är särskilt farligt - om
än förståeligt - om de ansvariga myndigheterna ger en alltför ljusblå
bild av vad det innebär att sitta i fängelse. Vi måste inse att det är
svårt — också för oss som sysslar med de här frågorna — att verkligen
sätta oss in i hur det är, att känna det på kroppen och känna hur det
luktar. Och även om vi inte riktigt kan det, så måste vi i varje
ögonblick fråga oss om varje inlåsning verkligen är nödvändig och
ofrånkomlig, och om den inte är det, ja då skall vi låta bli den.


