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Hovrättslagman ERLAND ASPELIN, Sverige:

Att återfallsproblematiken tagits upp till diskussion på det här jurist-
mötet tycker jag är välmotiverat med hänsyn till att det ju är fråga om ett
mycket aktuellt ämne som ändå rönt förvånansvärt liten uppmärksamhet
i den kriminalpolitiska debatten. När kriminologen Leif G. Persson för ett
tiotal år sedan kunde konstatera, att 144 personer svarade för 50 °/o av de
uppklarade inbrottsstölderna i stor-Stockholm så väckte det frågan om man
inte borde inkapacitera den här hyperkriminella gruppen. Det blev en de-
batt om det men när det sedan stod klart att en sådan åtgärd troligen skulle
bli ganska verkningslös med hänsyn till att det finns en ganska stark åter-
växt inom den här gruppen och inkapacitering skulle strida mot humanitä-
ra krav så verkar det som om den här debatten föll i glömska och intresset
för åter f allsbrottslingar avklingade. Som framgår av det lilla PM som pub-
licerats till grund för den här debatten så var ju situationen annorlunda vid
sekelskiftet. Då var återfall i brott ett ämne som föranledde en hel del
diskussion och lärda avhandlingar.

Nu förhåller det sig ju så att varje domstol i de allra flesta brottmål ställs
inför frågan vilken betydelse det har för påfölj ds val och straf f mätning att
den tilltalade tidigare har begått brott. Frågan om återfalls betydelse berör
också åklagaren när han har att besluta om åtalsunderlåtelse eller när det
gäller processuella tvångsåtgärder. På verkställighetsplanet förekommer inte
sällan situationer då man vid beslutsfattandet påverkas av frågan om fån-
gen är åter f allsförbrytare. Samtidigt står det klart att man i det praktiska
rättslivet ofta har en ganska diffus uppfattning om vad som egentligen av-
ses med återfall och vilken betydelse återfall har när det gäller straffrättsliga
insatser, påföljdsval och straf f mätning. Det finns här inte någon enhetlig
fast bedömning utan det verkar som om inställningen varierar mellan olika
domstolar och också mellan olika domare.

Vi befinner oss alltså i en situation där vi inte har några egentliga fasta
regler att hålla oss till. Jag tycker därför att en grundläggande uppgift mås-
te bli att försöka precisera vad som egentligen ska förstås med återfall. Det
krävs en operativ bestämning som ska kunna användas i praktiska straff-
rättsliga sammanhang.

Vi menar att för återfall måste man till en början förutsätta att brotts-
lingen tidigare har dömts för brott och att det har skett genom en lagakraft-
vunnen dom. Icke uppklarade och icke lagförda brott saknar alltså intresse
i det här sammanhanget. Det ställer naturligtvis skärpta krav på domsto-
larna när det gäller att ta upp personalia och att begränsa informationen
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om den tilltalades tidigare kriminalitet. Ytterligare förutsättning för åter-
fall bör vara att det återfallsgrundande brottet inte ligger alltför långt till-
baka i tiden i förhållande till det nya brottet. Vidare menar vi att man måste
förutsätta att det återfallsgrundande brottet har viss styrka, viss svårhets-
grad. Det ska vara brott, inte förseelse och det återfallsgrundande brottet
bör dessutom vara av samma slag eller i varje fall av samma kategori som
det nya brottet. Den som t.ex. dömts för skattebedrägeri bör alltså inte
betraktas som återfallsbrottsling om han senare begår t.ex. en misshandel.
Inte heller bör det bedömas som återfall om den som döms för rattfylleri
senare gör sig skyldig till stöld eller om en checkbedragare smugglar in
narkotika.

Om återfall preciseras på det här viset så kommer det, när det gäller på-
följdsval och st r af f mät ning, att i praktiken aktualiseras vid våldsbrott, för-
mögenhetsbrott och vissa allmänfarliga brott. Dit räknar vi då också nar-
kotikabrott. Det är ju alldeles klart att återfallet är en omständighet som
man inte kan bortse ifrån och i allmänhetens ögon betraktas säkerligen åter-
fallsbrottslingen som mer kvalificerad än den som tidigare är ostraffad. Det
är något som talar för att straf f nivån blir högre vid återfall.

Men då är det att märka att brottet med hänsyn tagen till svårhetsgrad,
förkastlighet, skada osv. inte förändras genom att det bedöms som åter-
fall. Objektivt sett är gärningen densamma hur belastad brottslingen än må
vara. Om man anser att straffet bör bestämmas i relation till brottets
straffvärde och att principen »lika brott — lika straff» bör upprätthållas fullt
ut så är det svårt att acceptera att återfallet ska påverka straffbestämning-
en. I så fall kan man tvingas att ge åter fallsbrottet ett högre subjektivt
straffvärde därför att brottet återspeglar en farligare brottslig vilja hos gär-
ningsmannen. En sådan manöver verkar ändå något långsökt och något
konstruerad.

Att man bör se allvarligt på återfallsbrottslingen kan vara ideologiskt
motiverat. Ur allmänpreventiv synvinkel är det viktigt att allmänhetens för-
troende för straffsystemet upprätthålls. Med hänsyn till straffets avskräc-
kande, moralbildande eller moralförstärkande funktion så kan det därför
vara nödvändigt att straffet höjs vid återfall. Annars kan det finnas risk
för att samhällets sanktionsordning uppfattas som svag och ineffektiv. Den
som i stället ansluter sig till en individualpreventiv uppfattning — särskilt
då den sk. behandlingstanken — kan uppfatta återfallet som ett tecken på
ökad farlighet hos brottslingen eller misslyckad behandling. Återfallet tyder
alltså på att brottslingen inte fått en tillräcklig dos av de behandlingsinsatser
som planerats för att hålla honom borta från fortsatt brottslighet. Detta
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medför att insatserna bör öka vid återfall ungefär på samma sätt som man
gör när en patient behöver starkare medicin vid recidiv.

I Sverige är sanktionssystemet i realiteten uppbyggt som en trappa där
böter och villkorlig dom är de lindrigaste påföljderna, sedan kommer skydds-
tillsyn med övervakning, eventuellt kombinerad med ett kort fängelsestraff,
och slutligen kommer då fängelse som är den allvarligaste påföljden. Vill-
korlig dom förutsätter i princip att det är fråga om förstagångsbrott. Man
har alltså svårt att döma till villkorlig dom vid återfall, i varje fall vid upp-
repade återfall. Inte heller skyddstillsyn är i princip användbar vid återfall
i brott, i varje fall inte om skyddstillsyn tidigare misslyckats och man kan
säga att fri vårdens resurser är uttömda. Man har då hamnat på det högsta
trappsteget där det bara finns fängelse att tillgå. Det finns naturligtvis un-
dantag då även en förhärdad återfallsbrottsling kan anförtros en skydds-
tillsyn men i så fall uppfattas det för det mesta som ett behandlingsexperi-
ment och det inger i allmänhet inga större förhoppningar.

Av särskild intresse för frågan om återfallet är om det bör påverka
straffmätningen när domstolen bestämmer sig för att döma till fängelse. Det
är väl den frågan som vi särskilt kommer att syssla med här idag. För varje
brott finns ju en straffskala som ger utrymme för upptrappning av fängel-
sestraff. Man kan säga att systemets uppbyggnad bäddar för att man vid
straf f mätning ska ta hänsyn till återfall. Vid förstagångsbrott eller vid mindre
straf f värda gärningar så håller man sig vid eller mycket nära straf fminimum.
Man kan ta som exempel grov stöld där straffminimum är sex månader.
Det visar sig att straf f mätningen i mycket hög utsträckning ligger just vid
sex — åtta månader för grov stöld. Straffmaximum är sex år så det finns
alltså en betydande spännvidd att hålla sig till. Vad är det då som skulle
motivera att man går upp i straffskalan? Det skulle vara att gärningsman-
nen visar särskild farlighet dvs. att han har tidigare kriminell belastning och
att brottets svårhet motiverar det. Ur rättvisesynpunkt är det betänkligt att
brottslingen ska dömas inte för att brottet har ett visst straffvärde, utan
därför att han tidigare begått brott som i princip alltså är sonade. I Sverige
har vi tidigare haft regler som medgav domstolarna att vid återfall gå ut-
över den straf f skala som bestämts för brottet. Dessa regler är nu utmönstrade
ur systemet, utom när det gäller de allra allvarligaste brotten, t.ex. grovt
narkotikabrott. Där kan alltså straffhöjning ske med två år utöver maxi-
mistraffet som är 10 år.

Ja, bakom föreställningen att den som återfaller i brott bör dömas till
strängare straff än förstagångsbrottslingen ligger naturligtvis ett prognos-
tänkande; genom återfallet har brottslingen kvalificerat sig in på brottets
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bana och det finns en påtaglig risk för att han fortsätter att begå brott. Att
lägga en sådan prognos till grund för straffrättsliga insatser förefaller mig
betänkligt. Vad vi vet om den icke-uppklarade grövre brottsligheten gör ju
att vi kan anse det vara ren sinkadus om brottslingen klassificeras som åter-
fallsbrottsling eller inte. Att välja ut vissa individer som på grund av sin
återfallsbenägenhet anses behöva låsas in under längre tid är också diskuta-
belt därför att man inte med säkerhet kan säga att just dessa individer kom-
mer att fortsätta att begå brott. Annars är det ju en populär lösning att samla
ihop de brottslingar som har mer än 20 punkter i straffregistret och placera
dom på en rymningssäker öde ö. I den allmänna debatten i Sverige har det
nyligen halvt på allvar halvt på skämt förts fram förslag om att man skulle
använda en av de uttjänta oljeplattformerna för det här ändamålet.

Av vad jag har sagt framgår att vi är kritiska mot att införa regler som
innebär straffhöjning vid återfall men jag menar att vi måste skilja mellan
påföljdsval och straffmätning när det gäller den här problematiken. Vid på-
följdsval har vi en upptrappning, där man så småningom hamnar i fängelse.
Så är systemet uppbyggt och så ska det vara. Men när det gäller straffmät-
ning så finns det alltså inte idag några givna regler för straffhöjning. Man
kan säga att straffskalan i sig erbjuder möjlighet till sådan. Men att moti-
vera varför man här ska ge sig in på en straffhöjning vid återfall är svårt.
Vi har den uppfattningen att återfall bör mötas med någon annan form av
reaktion än med straffhöjning. Det är något som nu vännen Axel Lundq-
vist ska tala om.

Rådman AXEL LUNDQVIST, Sverige:

Jag tror inte jag ska redogöra för förslaget därför att dels står det i pap-
peret och jag utgår ifrån att ni har läst det, dels är det dessutom så skäligen
enkelt och okomplicerat att var och en får del av det mycket hastigt. Det
är enkelt och okomplicerat och det är också tanken bakom förslaget. Det
finns inget för den som söker ordning och reda och vill man ha ordentliga
skäl för förslaget så har man svårt att hitta det. Det är ett mycket pragma-
tiskt förslag, anpassat till svenska förhållanden och det vilar alltså inte på
någon genomgående ideologisk grund. Förslaget vilar på, som Erland var
inne på, den åsikten att man kan inte bortse från återfallets betydelse vid
påföljdsbestämningen. Fullständigt klart är detta vid påfölj ds valet. Får man
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en villkorlig dom så är det ju bara en varning där hotet om framtida fängel-
sestraff är det centrala och så småningom måste man alltså om den dömde
fortsätter begå brott döma ut någonting annat än icke frihetsberövande på-
följd och alltså övergå till fängelse. Alla är nog överens om den lösningen.
Man måste ha det på det viset. Vad sedan gäller straf f mätningen vid åter-
fall när man kommer upp på fängelsenivå så blir det en annan historia. Vårt
förslag syftar framför allt till att få till stånd en lagreglering. Det är nära
nog det väsentliga med förslaget, att man får en reglering av återfallets be-
tydelse på olika stadier inom påföljdsbestämningen. En så enkel reglering
som möjligt som bäddar för en enhetlig rättstillämpning och en enhetlig prax-
is, det är det som är det väsentliga och det är på den punkten som det finns
stora brister i förhållandena i Sverige och likartade problem finns även i
övriga nordiska länder. Detta har vi alltså sett som en central fråga, just
att få till stånd en lagreglering och det tror jag alla kan vara överens om
att en sådan måste man ha oavsett vilka principer man vill ha för återfallet,
oavsett man vill ha mycket straffskärpning eller litet straffskärpning eller
ingen straf f skärpning alls i olika situationer. Vid den här lagregleringen så
är enligt våra tankar en utgångspunkt att förslaget inte ska leda till ökad
användning av fängelse. Vi ser inget skäl att få ökad repression genom en
lagstiftning om återfall. Vi har alltså försökt att hålla oss mycket nära den
praxis som finns i Sverige och snarare minska återfallets betydelse. Detta
innebär som sagt att förslaget vilar på litet olika grunder i olika delar. Vi
menar att man ska kunna öka straffen på grund av återfall när man är på
bötesnivån och gå upp i trappan, alltså 30, 40, 50 dagsböter, efterhand som
den dömde återfaller och att återfallet också ska ha den betydelsen att man
så småningom går över från böter till fängelse, men sedan ska det i princip
vara slut. Man ska inte kunna skärpa straffen när man väl är uppe på fän-
gelsenivån och det kan för den som tänker efter litet grand och vill ha litet
ordning och reda förefalla märkvärdigt. Varför ska återfallet ha betydelse
på bötesnivån och sen helt plötsligt då man kommer på fängelse, då ska
det inte ha någon betydelse alls? Må så väl vara med den saken men det
är alltså i mångt och mycket praktiskt betingat av den praxis vi har i Sveri-
ge. Det förefaller vara en tendens till att det bland domare allt mer och mer
utbreder sig, inte minst bland de yngre, den tanken att återfall i sig inte bör
verka straffskärpande när man dömer ut fängelse på så sätt att man ökar
längden av fängelsestraffet just på grund av återfallet. Skulle man införa
en uttrycklig sådan reglering så skulle det därför mycket lätt kunna leda
till att man skulle få en ren straf f skärpning till stånd. Därför så föreslår
vi i stället att när man är uppe på fängelsenivån så ska man reglera frågan
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om återfall enbart genom förverkande av villkorligt medgiven frihet. Detta
kan naturligtvis med skäl kritiseras och har också mycket starkt kritiserats.
Många anser att det är ett fullständigt ohållbart system, en del tycker när-
mast det är något osunt över det. Man menar att det att man bara förver-
kar villkorligt medgiven frihet är ingen tillräcklig reaktion på återfallet. Där
tar man ju liksom bara tillbaka det som man en gång har skänkt efter och
det blir alltså ingen reell påföljd för återfallet, ingen verklig höjning. Men
vi anser att det bör räcka med förverkande som återfallsskärpning på fän-
gelsenivån, inte minst eftersom vi är rädda för att en annan reglering skulle
leda till en faktisk straf f skärpning. Det finns dock vissa svårigheter. För
närvarande så har vi det så i Sverige att alla inte blir villkorligt frigivna,
vi har en minimitid för erhållandet av villkorlig frigivning på två månader.
Efter korta frihetsstraff finns alltså inte något att förverka, där finns
ingenting som man kan ta till i dagens läge om man inte kan göra en skärpning
av den nya straffet vid återfall. Det finns också tidsmässiga regler för för-
verkande och hamnar man utanför dem så kan man heller inte skärpa straffet
genom ett förverkande. Och därför så är med det system som vi i har i dag
för villkorlig frigivning det egentligen mycket som talar för att man i det
behöver också ha en viss möjlighet till skärpning av just det nya straffet
i åter f allssituationer. Vårt förslag baseras på att alla blir villkorligt frigivna
obligatoriskt efter två tredjedelar av strafftiden, alla får en bit som går att
förverka i åter f allssituationer. Svagheten med det är att skulle man avskaf-
fa den villkorliga frigivningen, vilket vore en bra gärning, då har man in-
gen åter f allsreglering alls utan då får man hitta på någonting annat. Jag
tror personligen att som det ser ut i dag i Sverige, med de regler för villkorlig
frigivning vi har, så kan man inte gå fram så kategoriskt som vi gör i det
här förslaget utan man måste komplettera med en viss restriktivt hållen
möjlighet till straffskärpning, alltså direkt höjning av det nya fängelsest-
raffet i vissa situationer. Framför allt när man inte har någon möjlighet till
förverkande så får man tillgripa straffskärpning, men regeln ska vara
synnerligen restriktivt hållen och det ska vara en total reglering i lag av detta,
precis som av förverkandet, med angivande av de väsentligaste omständig-
heterna som kan påverka när en straffskärpning får ske eller inte. En nackdel
med vårt förslag rent allmänt är att det anknyter till den villkorliga frigiv-
ningar på det här sättet. Ändrar man reglerna för den villkorliga frigivnin-
gen så ändrar man också hela systemet för återfallsregleringen och i Sverige
har vi ju den tekniken att vi ändrar kvotdelar m.m. för villkorlig frigivning
upp och ner vart och vartannat år och det är naturligtvis mycket störande
om man vill ha en konsistent återfallsreglering. Tack.
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Professor PER OLE TRÄSKMAN, Finland:

Ja, mina damer och herrar. Ordföranden för denna arbetsgrupp, justi-
tierådet Bo Svensson, har bett mig att något komplettera det skriftliga ma-
terial som delats ut på förhand och de muntliga anföranden som nu har
hållits. Jag förmodar att avsikten med denna begäran var att något bredda
debatten, som ju varit rätt Sverigekoncentrerad. För Sverige är det en för-
mån att ha det stora betänkande om straffrättsliga reaktioner (SOU 1986:
13—15), där även de tankar som nu har presenterats här har lagts fram.
Den breddning som jag kan bidra med begränsas tyvärr enbart till Finland.
Mitt bidrag har, hoppas jag, trots detta ett allmänt intresse; Finland har
ju redan sedan ett decennium uttryckliga stadganden för straffmätning in-
tagna i själva strafflagen.

Genom en ändring av strafflagens 6. kapitel infördes i Finland år 1976
särskilda stadganden för straffmätning. Dessa stadganden består av en all-
män straffmätningsnorm (SL 6: 1), som anger att straffet skall utmätas så
att det står i ett rättvist förhållande till gärningens skadlighet och farlighet
samt den skuld som gärningspersonen har visat i gärningen. Straffmätning-
en skall därtill alltid säkerställa att likheten inför lagen realiseras, m.a.o.
slå vakt om att lika straff följer för lika brott.

Förutom denna allmänna straffmätningsnorm ingår i straffmätnings-
stadgandena en bestämmelse om de grunder som vid straffmätningen skall
beaktas som straffskärpande (SL 6: 2), liksom även ett stadgande om de
grunder som vid straffmätningen skall gälla som strafflindrande (SL 6: 3).
Slutligen (SL 6: 4) finns en norm för jämkning av straff som annars skulle
bli obilligt på grund av kumulation av flera påföljder, dvs. flera juridiska
påföljder (som utdöms av samma eller skilda myndigheter) eller på grund
av en kombination av juridiska och faktiska påföljder. Också faktiska på-
följder, t.ex. det att gärningspersonen har skadats vid brottets begående,
att han/hon utsatts för oskäligt stor publicitet etc. kan således beaktas.

Jag kommer inte att beröra de strafflindrande grunderna i detta inlägg
och inte heller de straffskärpande grunderna utöver den regel i dem som
gäller återfall.

De nya stadgandena om straffmätning motiverades i den regeringspro-
position (Reg. prop. 1976 II: 125) som föregick lagändringen först och främst
med hänvisning till den åtalades rättsskydd. Genom explicita straf f mätnings-
regler ville man trygga en enhetlig straffpraxis, dvs. en straffrättsskipning,
vari kravet på lika straff för lika brott realiseras. Genom straffmätnings-
stadgandena strävade man dock också till att »fördela straffen rättvist och
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från allmänpreventiv synpunkt ändamålsenligt. Tanken bakom stadgande-
na var således att försöka bidra till att samhällets begränsade punitiva re-
surser används på ett ändamålsenligt sätt och därtill alltid inom de gränser
som kan tolereras med tanke på det lidande som bestraffning innebär. Detta
mål ansåg man sig kunna uppnå »genom att precisera de grunder enligt vilka
man bedömer det mått av skuld som förbrytaren ådagalagt i sin gärning».
Det finska straffrättssystemat är således — om vi önskar använda oss av
detta rätt omtvistade uttryck — nyklassiskt.

En av de explicita straffskärpningsgrunderna utgörs av gärningsperso-
nens recivid: straffet skall skärpas, då gärningspersonen tidigare gjort sig
skyldig till brott, ifall förhållandet mellan den tidigare brottsligheten och
det nya brottet »med anledning av att brotten är likartade eller eljest» hos
honom/henne visar uppenbar likgiltighet för förbud och påbud i lag» (SL
6: 2 punkt 4). Stadgandet är i vissa avseenden rätt allmänt utformat: straff-
skärpningen förutsätter inte att gärningspersonens recidiv grundar sig på
en tidigare dom, utan även brott som ej tidigare har blivit lagförda kan beak-
tas. Recidivgrundande är både brott som bestraffats/kan bestraffas enligt
finsk strafflag och sådana utomlands förövade brott som ej faller under finsk
jurisdiktion. I andra avseenden är stadgandet däremot rätt begränsat:
straffskärpning på grund av recidiv förutsätter alltid en viss likhet mellan
den tidigare brottsligheten och det nya brottet och att gärningspersonen
genom att återfalla i brott klart visat sig vara likgiltig för förbud och påbud
i lag.

På basen av ren intuition förefaller det vara självklart att just återfall
i brott utgör en omständighet som anger ett ökat mått av skuld och som
därför vid straffmätningen skall beaktas som en straffskärpande grund. Den-
na intuitiva bedömning har förmodligen sin ursprungliga grund i en traditio-
nell samhällssyn, där brottsåterfall automatiskt bedöms som en form av upp-
repad olydnad mot överheten och som med hänsyn till det allmänna kravet
på auktoritetslydighet förutsätter en skärpt reaktion. (Jag tror m.a.o. att
en delförklaring till att återfall så självklart godkänns som en straf f -
skärpningsgrund ligger i att lydnad är en allmänt accepterad kristen dygd).
Tron på denna intuitiva bedömnings riktighet förstärks av att brottsrecidiv
redan länge och rätt allmänt utgjort en i lagstiftningen explicit omnämnd
straffskärpningsgrund, även i fall då tanken på att utforma explicita straff-
mätningsnormer i lag till andra delar har blivit avvisad.

Uppfattningen om det riktiga i att beakta gärningspersonens återfall som
en straffskärpningsgrund kan dock lätt problematiseras. Den kriminalpoli-
tiska helhetsuppfattning som allmänt har accepterats i Norden är grundad
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på en stark betoning av straffets allmänpreventiva verkan. Denna grund-
syn förutsätter bl.a. att de straff som utdöms för brott fastställs utgående
från respektive brottsliga gärning och inte utgående från gärnings perso-
nens egenskaper. Att tillmäta den omständigheten att gärningspersonen ti-
digare begått brott relevans vid utmätningen av straffet vore i ett helt rät-
linjigt system befogat enbart såframt det är möjligt att påvisa att gärnings-
personens återfall utgör en faktor som påverkat det nya brottets skadlighet
och farlighet eller den skuld som han/hon gett uttryck för i brottet.

Den internationella straffrättsliga litteraturen saknar inte exempel på ställ-
ningstaganden som förespråkar straffskärpning för brott i återfall med ar-
gumentet att recidivet påverkar gärningspersonens skuld (se Tapio Lappi-
Seppälä: Rangaistuksen määräämisestä 1. Teoria ja yleinen osa. Vammala
1987, s. 254 ff.). Argumentet är dock omstritt och även om man godkänner
uppfattningen att en gärningsperson som återfallit i brott vanligen i sitt brott
ger uttryck för en större skuld än en person som såsom första gångs förbry-
tare begår en identisk gärning, är det budskap i form av straffskärpning
som kan bli formulerad utgående från en generalpreventiv teori dock be-
tydligt mer begränsad och för gemene person betydligt mer svår att förstå
än de förklaringar av recidivets straffskärpande betydelse som har en indi-
vidualpreventiv motivering.

Straffskärpning på grund av recidiv kan motiveras betydligt enklare ge-
nom hänvisning till straffets individualpreventiva än till dess generalpreven-
tiva funktion. Genom att hänvisa till straffets individualpreventiva verkan
kan straffskärpning på grund av recidiv förespråkas genom att (a) framhål-
la att det strängare straffet öppnar större möjligheter till den dömdes för-
bättrande; att det (b) utgör en skarpare varning och att det därför effekti-
vare avskräcker både honom/henne och andra som redan tidigare begått
brott från att begå nya brott; samt att (c) ett strängare straff vid behov möj-
liggör isolering (inkapacitering). Med hänvisning till straffets generalpre-
ventiva verkan kan straffskärpningen för recidiv motiveras, förutom med
dess större avskräckande effekt i allmänhet, endast med att straffskärpning-
en kan bidra med en effektivare norminternalisering samt möjligen med att
denna skärpning bidrar till en rättvisare fördelning av det lidande som brott
och bestraffning ger upphov till (se även Lappi-Seppälä, a.a. s. 452).

Vid utformningen av de gällande finska bestämmelserna om straffmät-
ning försökte man medvetet begränsa åter fallets straf f skärpande betydelse.
Detta skedde genom att som förutsättning för straffskärpning ställa kravet
att återfallet skall reflektera en uppenbar likgiltighet hos gärningspersonen
för förbud och påbud i lag. Straffet för det nya brottet skall således utmä-
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tas strängare än normalt enbart ifall man i det nya brottet kan finna belägg
för det som ibland har kallats »en kvalificerad gärningsskuld» (så t.ex. Raimo
Lahti: Suhtautuminen uusijaan. Oikeusministeriön lainsäädäntöosaston jul-
kaisuja 2/1977, s. 63). Då det att gärningspersonen återfallit i brott

— bedöms vara en ren tillfällighet,
— då lång tid förflutit mellan den tidigare brottsligheten och det nya

brottet,
— då den tidigare brottsligheten och det nya brottet inte är av samma

typ eller svårighetsgrad, samt
— då gärningspersonens brott är ett normalt utslag av en sådan associal

livsstil som han/hon med tiden har förfallit till (»gärningspersonen är vis-
serligen en obotlig recidivist, men är det därför att han/hon inte har just
någon annan möjlighet i livet»), saknas grund att utmäta ett straff som är
strängare än normalt.

Empiriska undersökningar av domstolarnas straffmätningspraxis (se t.ex.
Tapio Lappi-Seppälä: Rangaistuksen määräämisestä. Erityisesti silmälläpi-
täen alioikeuksien rangaistuskäytäntöä varkaus- ja pahoinpitelyrikoksissa.
Lisensiaattitutkimus. Helsinki 1980, passim; densamme 1987, s. 511 ff. och
NU 1984: 2, Straffutmåling. Rangaistuksen mitoittaminen. Nordisk straf-
ferett komité 1984: 2, s. 103 ff. och s. 153 ff.) visar att återfall åberopas
som en grund för straffskärpning i en mycket stor omfattning — i Finland
i detta nu t.o.m. i en omfattning som är större än vad som vore befogat
enligt gällande lag. Detta har förmodligen sin förklaring i att återfall redan
länge (både enligt lag och stadgad praxis) har varit en en straffskärpnings-
grund och att en förändring av den tradition som härigenom har skapats
enbart kan ske småningom eller genom mycket strikta regler som förbjuder
att beakta den åtalades tidigare brottslighet som straffskärpningsrund,
förutom möjligen i mycket exakt angivna fall.

En mer övervägd och därigenom också en mer restriktiv användning av
återfall som en grund för straffskärpning kan mycket väl motiveras med
hänvisning till vissa av kriminalpolitikens centrala syften, såsom syftemålet
att minimera brottslighetens sociala kostnader och att distrubiera dem rätt-
vist. I den mån det av ändamålsenlighetsskäl eller av rättviseskäl överhu-
vudtaget anses vara befogat att vid utmätningen av straffet beakta att gär-
ningspersonen återfallit i brott, skall detta ske med noggrann prövning av
de alternativa konsekvenserna av att recidivet just i detta fall ges respektive
inte ges straffskärpande betydelse. Det berättigade i att utmäta ett stränga-
re straff på grund av att den åtalade redan tidigare har begått brott kan
ur kriminalpolitisk synpunkt bedömas helt olika beroende bl.a. på om
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straffskärpningen endast leder till ett bötesstraff blir något strängare eller
om skärpningen medför att bötesstraffet måste ersättas med en påföljd som
innebär förlust av frihet. Allmänt taget är en skärpning som endast består
i att samma art av påföljd utdöms »i större mängd» lättare att acceptera
än en skärpning som innebär att en lindrigare påföljd ersätts av en pöfåljd
av en strängare art. De negativa erfarenheter man har bl.a. från Finland
av att recidiv alltför slentrianmässigt beaktas som en grund för skärpning
av straff beror i stor utsträckning på att skärpningen ofta innebär att en
påföljd som inte innebär förlust av frihet ersätts med en frihetsberövande
påföljd.

Det är en allmänt accepterad grundsats inom straffrätten att samma gär-
ning inte får bli bestraffad dubbelt (ne bis in idem). I konsekvens med detta
har man också betonat att samma grund inte får bli åberopad mer än en
gång till den åtalades/dömdes nackdel.

Från denna sistnämnda princip gör man dock i rätt stor utsträckning
undantag just ifråga om recidiv. Det att en person bedöms som återfalls-
förbrytare kan i Finland drabba honom/henne (a) vid straffmätningen i form
av en straffskärpning (SL 6: 2) och (b) vid verkställigheten av ett fängel-
sestraff i form av omöjligheten av att bli villkorligt frigiven innan han/hon
avtjänat 2/3 av det utdömda straffet (F om verkställighet av straff 2: 13).
I fångvårdsmyndigheternas fasta praxis förstärks de negativa konsekven-
serna av den sistnämnda normen ytterligare för de fångar som återfallit i
brott mycket snabbt efter den senaste frigivningen från fångvårdsanstalt,
därigenom att hans/hennes ansökan om att bli försatt i villkorlig frihet efter
avtjänad minimitid konsekvent brukar bli avslagen. Recidiv leder härige-
nom till en faktisk Sanktionskumulation där dels domstolarna utmäter ett
strängare straff än normalt och dels fångvårdsmyndigheterna använder sig
av sin fria prövningsrätt för att ytterligare förlänga den faktiska tiden för
ett frihetsberövande — som redan på grund av lagen (F om verkställighet
av straff 2: 13) är längre än normalt.

Av rättviseskäl är en sådan kumulation inte acceptabel. En godtagbar
ordning förutsätter att bedömningen av om brottsrecidiv i ett enskilt fall
skall föranleda en strängare påföljd eller ej antingen ankommer på dom-
stolarna eller på straffverkställighetsmyndigheterna och i bägge dessa fall
enligt i entydigt lag angivna grunder. Av hänsyn till möjligheterna att bättre
kontrollera avgörandena och förhindra (dolt) missbruk av makt förespråkar
jag att befogenheten att bedöma recidivets konsekvenser vid brottskontrol-
len alltid anförtros enbart domstolarna.
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Debattledaren, justitierådet BO SVENSSON, Sverige:

Återfall och påfölj ds val

Det är från rättvisesynpunkt minst av allt självklart att den som som
tidigare har straffats skall bedömas hårdare än den tidigare ostraffade. Lika
fall skall bedömas lika och att göra skillnad beroende på vem som begått
brottet väcker principiella betänkligheter. Objektivt sett blir ju inte det nya
brottet mera allvarligt och skadorna mera kännbara för att gärningsman-
nen tidigare har straffats för brott. Straffvärdet är med andra ord oföränd-
rat oberoende vem som utfört det.

Det kan också anföras betänkligheter mot straffskärpning vid återfall
på den grunden att den åtalade ju har dömts och avtjänat straff för det tidi-
gare brottet. Han har sonat vad han brutit och skall inte så att säga dömas
på nytt för detta i samband med att han åtalas för ett nytt brott.

Utifrån dessa synpunkter bör återfallsregleringen ske som i figur 1, dvs
återfallet tillmäts ingen som helst betydelse vid påföljdsbestämningen. Den
horisontella linjen bildar gräns mellan fängelse och de övriga påföljderna.
Gränsen bestäms uteslutande med hänsyn till brottets art och grovhet. I fi-
guren får hälften av de dömda fängelse.

Många menar emellertid att det är rimligt att se allvarligare på återfall
än på förstagångsbrott. Återfall kan ses som ett utslag av en farligare brottslig
vilja som ger brottet ett högre st r af f värde.

Från allmänpreventiv synpunkt kan anföras att samhällets sanktioner
inte får framstå som svaga och ineffektiva för då försvagas straffsystemets
moralbildande och moralförstärkande effekter. Den omständigheten att
brottslingen återfallit visar att samhällets reaktion inte varit tillräcklig. Åter-
fall bör därför bestraffas strängare.

Från individualpreventiv synpunkt kan man betrakta återfallet som ett
indicium på ökad farlighet hos brottslingen. Fär att skydda samhället bör
straffet därför bli strängare (inkapacitering). I den mån man ser straffet som
ett instrument för att socialisera den dömde kan återfall uppfattas som ett
bevis på att behandlingen inte har varit tillräckligt omfattande och att en
mera ingripande påföljd eller längre behandlingstid behövs.

Från en slags rättvisesynpunkt kan anföras att den förut straffade har
fått en varning genom domen och därför borde ha större förutsättningar
än den icke tidigare straffade att avhålla sig från brott. Återfallsförbrytare
förtjänar därför ett strängare straff.
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Oavsett bärkraften i de anförda argumenten är det ett faktum att man
i de flesta rättssystem i sti affrättskipningen tillmäter återfallet stor betydel-
se vid påföljdsbestämningen. Vad det betyder för valet mellan fängelse och
övriga påföljder illustreras av figur 2.

I det straffsystem som figur 2 illustrerar tillmäts återfallet t o m den sjätte
gången en successivt ökande betydelse för valet mellan fängelse och annan
påföljd. I likhet med straffsystemet enligt figur 1 får hälften av de dömda
fängelse.

Skillnaden mellan de två systemen tydliggörs i figur 3.

I straffsystem som tillmäter återfallet stor betydelse när det gäller att
döma till fängelse (figur 2) byter man ut brotten A som har högt straffvär-
de mot brotten B som har lågt straffvärde. Det kan exempelvis innebära
att kvalificerade miljöbrott sonas med villkorlig dom med hänsyn till att
den dömde inte är tidigare lagförd, medan källarinbrott där tjuven kommit
över värden för några hundralappar föranleder fängelse.

Figur 1

ANNAN PÅFÖLJD

FÄNGELSE
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Figur 2

Figur 3

ANNAN PÅFÖLJD

FÄNGELSE

FÄNGELSE

ANNAN PÅFÖLJD
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Straffmätning

Det är inte bara för påföljdsvalet som återfallet tillmäts betydelse. Också
för straffmätningen spelar återfall stor roll. Det gör det till att börja med
genom att den brottsliga viljan ofta tjänar som utgångspunkt för en värde-
ring av om brottet skall anses grovt eller ej. Begrepp som t ex hänsynslöshet
används ofta för att kvalificera brottet och det ställer sig inte sällan natur-
ligt för t ex en domstol att hänvisa till att brottet utgjort återfall när gär-
ningsmannens hänsynslöshet skall beskrivas.

Men även vid straffmätningen inom en given svårhetsgrad spelar åter-
fallet roll som straffskärpande omständighet. Ett uttryck för det är bestäm-
melsen i 26 kap 3 § brottsbalken om att den som dömts till minst två års
fängelse och sedan återfaller i brott som kan föranleda mer än sex års fän-
gelse kan dömas till fängelse på en tid som överstiger straffmaximum för
det nya brottet med upp till fyra år. I rättspraxis skärps emellertid straffen
vid återfall även i andra fall. Förhållandet illustreras av figur 4.

Den horisontella linjen representerar den genomsnittliga strafftiden för
brottet. Observera att strafftiderna är längre ju närmare botten av figuren

Figur 4

STRAFFTID

ÅTERFALL —> 1 2 3 4 5 6 > 7

A

B
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man kommer. Den som har dömts flera gånger får längre straff än den som
har ett kortare straffregister. Resultatet blir att när förstagångsförbrytarna
lämnar fängelset efter avtjänat straff sitter återfallsförbrytarna kvar. I lik-
het med vad som gäller vid påföljdsvalet byts alltså en population lagöver-
trädare som begått objektivt sett grövre brott ut mot andra lagöverträdare
som har begått mindre grova brott.

Häktning och straffverkställighet

I rättegångsbalken finns bestämmelser om häktning vid risk för fortsatt
brottslighet, en bestämmelse som i första hand tillämpas på vanekriminel-
la. Till häktningsbestämmelserna anknyter regler om en snabb handlägg-
ning av målet. Frihetsberövandet och den korta tid som står den misstänkte
till buds innan domen faller innebär att han har väsentligt sämre möjlighe-
ter än en frifoting att förbättra sin sociala situation och skapa förutsättning-
ar för en icke frihetsberövande påföljd.

Den som undergår fängelse i mer än ett år placeras företrädesvis i riks-
anstalt. De nyssnämnda reglerna om häktning, påfölj ds val och straf f mät-
ning tenderar alla att föra den vanekriminelle mot och över ettårsgränsen.
Också straffverkställigheten i övrigt skärps på grund av återfall. Korttids-
permissioner dras exempelvis in, om det föreligger påtaglig fara för fortsatt
brottslighet, något som drabbar den som har ett långt straffregister. Indrag-
na permissioner innebär i sin tur att den vanekriminella får svårt att doku-
mentera skötsamhet. Det kan ha betydelse om han dömts till mer än två
års fängelse för särskilt farliga brott. För en sådan person gäller inte den
vanliga regeln om villkorlig frigivning när halva strafftiden avtjänats. I stället
prövar kriminalvårdsnämnden när villkorlig frigivning kan ske.

Det är inte bara i den straffrättsliga lagstiftningen man kan finna en slags
åter fallsreglering som bär spår av inkapaciteringstankar. I lagen om bere-
dande av sluten psykiatrisk vård i vissa fall finns bestämmelser som medger
tvångsvård under obestämd tid av psykiskt sjuka och psykiskt abnorma som
till följd av sin sjukdom eller abnormitet är farliga för annans personliga
säkerhet, fysiska eller psykiska hälsa, annans egendom eller annat av lag-
stiftaren skyddat intresse. När det gäller skyddet för annans egendom torde
bestämmelsen i första hand ta sikte på t ex mordbrännare men ordalydel-
sen utgör inte något hinder mot att tillämpa bestämmelsen också på gråtju-
var. Vid mitten av 1970-talet kunde Bexeliuskommittén också konstatera
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att bestämmelserna i inte obetydlig utsträckning tillämpades på personer som
vanemässigt ägnade sig åt jämförelsevis bagatellartade förmögenhetsbrott.

Grundbulten

Återfallet tillmäts således betydelse i så många olika sammanhang i vårt
straffrättssystem att det inte är för mycket att beteckna återfallsregleringen
som grundbulten i systemet. Förhållandet illustreras av nedanstående figur 5.

Samma återfall tillmäts betydelse för häktning, påfölj ds val, straf f mät-
ning, straffverkställighet och villkorlig frigivning. Resultatet blir en fängel-
sebefolkning som alltmer avtjänar straff för brott som inte är så straffvär-
da i sig.

Straffsystem där återfallet tillmäts stor betydelse ger därför dålig infor-
mation om hur strängt samhället ser på de olika brotten. Straffrättens mo-
ralbildande funktion hämmas om jämförelsevis många fängelsedömda so-
nar straff för vad som objektivt sett är tämligen okvalificerade brott.

Skärpande återfallssituationer

Man kan fråga sig om det är förövandet av ett tidigare brott eller polis-

Figur 5

Normalen
Häktning
Påföljdsval
Straffmätning
Verkställighet
Villk. frigivn

16
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anmälningen eller lagföringen eller verkställigheten av det ådömda straffet
som bör kvalificera ett nytt brott till återfall. Ur inkapaciteringssynpunkt
är det naturligtvis den faktiska brottsligheten som den dömde har bakom
sig som är av intresse. Hänsyn skulle då kunna tas också till exempelvis po-
lisanmälda brott som inte har lett till åtal. Men bl a rättssäkerhetsskäl talar
för att endast lagakraftvunna domar och godkända strafförelägganden god-
tas som åter fallsgrundande.

Ytteligare en begränsning framstår som tämligen självklar, nämligen att
det inte får ha förflutit alltför lång tid mellan det tidigare och det nya brot-
tet. Det är inte rimligt att låta brott som ligger långt tillbaka i tiden verka
åter fallsgrundande. Vad som skall anses vara långt i detta sammanhang blir
beroende av brottslighetens art och svårhetsgrad.

Att återfallet verkar straffskärpande bottnar naturligtvis i föreställning-
en att det finns ett samband mellan tidigare och aktuella brott. Det ställer
sig därför naturligt att för straffskärpning kräva brottslikhet så att återfal-
let skall ha skett i likartad brottslighet. Om den som dömts för stöld senare
gör sig skyldig till misshandel betraktas då inte som återfall. Goda skäl kan
dessutom anföras för att skärpa kravet på brottslikhet så att det nya och
det tidigare brottet skall ha ungefär samma svårhetsgrad. Om någon som
har dömts för grovt rån senare gör sig skyldig till snatteri eller ringa miss-
handel är den nya brottsligheten så jämförelsevis obetydlig att det framstår
som orimligt att tala om återfall.

För den som förordar att inkapaciteringssynpunkter skall beredas stör-
re utrymme i svensk kriminalpolitik torde det ställa sig naturligt att i första
hand rikta kritik mot kraven på brottslikhet för att återfall skall anses före-
ligga. Av vad man i dag vet om de vanekriminellas brottsreportoar fram-
står det som uppenbart att återfallen sker i nära nog alla typer av brott utan
hänsyn till vad den senaste lagföringen avsett.

Om man emellertid avstår från kravet på brottslikhet innebär det i viss
mån en kriminalisering av en livsstil. I Sverige finns inte längre straff för
t ex prostitution, homosexualitet eller lösdriveri. Med en återfallsreglering
av nu antytt slag skulle emellertid den svenska fängelsebefolkningen i ännu
större utsträckning än för närvarande bestå av dömda för brott som inte
anses förtjäna fängelse annat än om de begås av vanekriminella. Det väc-
ker frågor om en solidarisk kriminalpolitik.

Solidaritet

I ett straffsystem enligt figur 1 finns jämförelsevis många förstagångs-
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dömda i kriminalvårdens anstalter. Det innebär att förhållandevis många
kommer från socialt välordnade förhållanden. Ett sådant system åskådlig-
gör att lagen gäller alla samhällsklasser.

I ett straffsystem där återfallet ofta blir avgörande för påföljdsbestäm-
ningen (figur 2) befolkas fängelserna av de sociala förlorarna. Delvis är re-
sultatet skenbart. Den som ständigt döms för brott sjunker socialt och det
är då naturligt att man i fängelserna finner representanter från samhällets
bottenskikt. Men det finns också forskning som visar att barn som växer
upp i familjer med många och uttalade sociala problem löper en kraftigt
förhöjd risk att tillägna sig en kriminell livsstil som bl a går ut på serier
av relativt okvalificerade förmögenhetsbrott. I straffsystem som i figur 2
ger dessa okvalificerade kallar- och vindsinbrott, bil- och cykelstölder samt
butiksstillgrepp så småningom fängelse. Fängelsebefolkningen kommer
därför i hög utsträckning att utgöras av arbetarklassens eller kanske snarare
trasproletariatets barn.

Det är möjligt att straffsystemets moralbildande effekter blir störst om
fängelsebefolkningen utgörs av ett socialt bottenskikt som ingen vill identi-
fiera sig med. Men förhållandet väcker onekligen frågor om hur samhället
solidariskt skall fördela det lidande som fängelsestraffet måste innebära för
att respekten för lagarna skall upprätthållas.

Lagman IVAN ODHAMMAR, Sverige:

Den första frågan var då om det singulära brottet genom ett återfall får
samma straffvärde som om det är fråga om ett förstagångsbrott. Vi disku-
terade innehållet av begreppet straffvärde och fann det något svårdefinier-
bart. Det har en metafysisk klang men vi var nog ense om att ett helt abstrakt
straffvärderesonemang inte är någon användbar utgångspunkt, samtidigt
som vi också var ense om att ett andragångsbrott bör tillmätas högre straff-
värde än ett förstagångsbrott, inte på grund av prognosen således utan pga.
den tidigare belastningen. Vi var i hög grad ense om att straffsystemet måste
förverkligas i det allmänna rättsmedvetandet, som troligen är inriktat på
att en upprepad kriminalitet ska ge högre straff men sade också det att om
man går in för specifika regler om straffskärpning vid återfall i kombinati-
on med förverkande av villkorlig frigivning får man säkerligen tillämpnings-
svårigheter. Ett avskaffande av villkorlig frigivning borde underlätta han-
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terligen. Så sade vi oss också att ett straffsystems verkningar måste vara
klart överblickbara, helst då i samband med domen. Vi kom sedan in på
den andra frågan om inkapaciteringstänkandet. Vi sade oss att man inte
kan bortse från värdet av inkapaciteringen, Jag nämnde som exempel att
på den lilla orten där jag verkar är det enda som intresserar folk att när
x sitter i fängelse begås inte den typen av brott som han annars utför. Det
är kanske den folkliga synen på inkapaciteringen. Med inkapacitering är
vi definitivt ingen bra utgångspunkt att bygga upp ett system på; ingen vill
använda sig av det, men det är ägnat att minska omloppshastigheten på de
starkt brottsbenägna. Återfallet ska inte få påverka allmänt prognostänkan-
de. Om man då har ett åter f allssystem, vilka grunder ska man ha för ut-
mätningen av straffet för likartade brott inom en viss tidsgräns? Det måste
finnas en ventil för domstolen, när det gäller ringa brottslighet. Ingen be-
gränsning av brottstypen, men man skulle möjligen bortse från bötesbrott.
Man kan då fråga sig vilken tidigare brottslighet som får åberopas. Vi sade
oss att i det egna landet meddelade åtalsunderlåtelser borde få åberopas och
möjligen icke laga kraft vunna domar i vilka skuldfrågan är ostridiga, allt-
så där man bara har överklagat sådant som inte rör skuldfrågan.

Docent DAG VICTOR, Sverige:

Jag ska redovisa grupp 2. Vi var, tyckte vi, förvånansvärt eniga. Jag
får väl säga sedan jag hört grupp 1 att det kanske inte var så förvånansvärt.
Det var mycket av det som dom redovisade som överenstämde med våra
synpunkter och det låter ju tryggt.

Vi började med en genomgång av de lagregler som finns i alla olika län-
der och såg att det är ganska skilda regleringar och en ganska skild syn om
man ser på den praktiska tillämpningen i dom olika länderna. Sedan gick
vi över och frågade oss om det är så att man bör kunna ta hänsyn till åter-
fall i den juridiska processen vid påföljdsvalet och st r af f mätningen. Det var
allmän enighet om att man borde kunna ta hänsyn men att detta inte alltid
skulle göras. Därefter frågade vi oss varför det är så då att man ska kunna
ta dessa hänsyn. Det skäl som vann det absolut största anklangen var att
man ansåg att det är viktigt för tilltron till rättssystemet att man kan skärpa
reaktionerna i vissa åter f allssituationer. Som ett skäl för att ha en åter falls-
skärpning nämndes också att det finns vissa inkapaciteringseffekter men det
var inte någonting som man tryckte starkt på i gruppen.
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I bägge fallen sa vi oss att skälen för att ha ett system där man tar hän-
syn till återfall inte innebär att domstolarna skall göra övervägandena i det
enskilda fallet. Vi tyckte alltså inte att domstolarna ska föra inkapaciterings-
resonemang i det enskilda fallet och givetvis inte heller att dom ska säga
att nu höjer vi straffet för att få lite större tilltro till oss. Hur skulle man
då göra? Jo, man måste ha någon form av lagreglering som ger den allmän-
na ramen för det hela.

Lagregleringen, påpekades det ifrån flera håll, kan inte ge mer än just
den allmänna ramen. Det går inte att ha några preciserade regler som auto-
matiskt tillämpas av domstolarna. Försökte man med det så skulle det nog
vara risk att det ledde till mycket olyckliga resultat i praktiken.

Sedan gick vi över till att fråga oss vad har vi för empiriskt underlag
för att ha ett system med hänsyn till återfall. Vi började här med allmänhet-
ens tilltro till rättsväsendet och sa oss väl ganska snabbt att detta vet vi inte
särskilt mycket om. Det finns knappst någon forskning som ger något direkt
stöd för vad folk egentligen tycker och än midre för hur en lagändring egent-
ligen påverkar tilltron till rättsväsendet. Det är väldigt svårt att utvärdera.
Men vi inbillade oss ändå att det kunde vara värdefullt för tilltron till rätts-
väsendet att ha möjligheter till åter f allsskärpning. När det gäller inkapaci-
teringen finns det ju ett annat empiriskt underlag. Man behövde dock en-
ligt gruppen inte gå in så mycket på den empiriska underlaget. Vi förde un-
dan internering och sådana åtgärder som är en mycket speciell problematik
och som bara gäller små grupper. Vi frågade oss istället vad en mer allmän
åter fallsskärpning kunde få för inkapaciteringseffekter. Vi sa att dom
höjningar som det kan bli fråga om är så marginella att vi inte ansåg att
inkapaciteringsargumentet kan vara särskilt starkt. Man måste ta till väldigt
kraftigt för att nå några egentliga effekter. Slutsatsen blev att det är det
här med allmänna tilltron till rättsväsendet som är viktigast.

Slutligen skall jag säga en sak som jag borde ha sagt tidigare. Det var
ingen som hävdade att behandlingssynpunkter kunde tala för att man skul-
le ha hårdare straff vid återfall. Tack.

Justitieutskottets kanslichef BJÖRN EDQVIST, Sverige:

Grupp tre har gjort det ganska lätt för sig. Inte kan vi rapportera några
provokativa tankegångar eller några nya idéer. Men vi nådde dithän, som
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jag har hört att andra har gjort, nämligen till en ganska stor enhällighet
i dom få och enkla tankar som vi har kommit fram till.

Nå, ganska omgående antog vi att återfallet måste ges någon straffrättslig
betydelse. Det filosoferades naturligtvis kring grunden för detta, och vi tyckte
att den ligger ganska nära den finska formuleringen att gärningsmannen har
visat likgiltighet för samhällets normer. Vi gjorde jämföselser, litet vid si-
dan av, med begreppet Contempt of Court. Vi fann också att det här är
fråga om en subjektiv eller personanknuten omständighet.

Tidigt blev vi också överens om att den återfallsgrundande gärningen
i princip måste dokumenteras i en lagakraftvunnen dom som har avtjänats.
Vi avvisade tanken på att kunna grunda återfall på åtalseftergifter eller lik-
nande. Det var — förstås, ska jag säga — lätt för oss att anse att det i hu-
vudsak skulle gälla bara nordiska domar. Det rådde också en stor enighet
om att man på olika sätt måste sträva efter att begränsa återfallets effekt,
vilken den nu ska bli. Olika skäl talade för detta, bl.a. principen om lika
straff för lika brott, och kanske på något sätt också tanken att ett sonat
brott är sonat, eller »ne bis in idem».

Våra tankar på begränsningar följer ett par olika linjer; några av dom
är redan nämnda här. Vi ansåg det självklart att tiden mellan gärningstill-
fällena måste ha betydelse. Verkan av återfallet måste upphöra tidigare ju
mindre allvarliga gärningar det är fråga om, och då tänkte vi på både den
första och den andra gärningen. Vi tänkte oss en trappa som är uppbyggd
efter samma princip som preskriptionsreglerna, och efter danskt mönster
tänkte vi att återfallet borde helt sakna verkan åtminstone i princip efter
fem år.

En annan begränsningslinje var det berörda kravet på brottslikhet. Där
menade vi, trots vad vi förut hade tänkt om Contempt of Court, att man
bör sträva efter en begränsning genom att kräva viss typlikhet eller artlik-
het mellan gärningarna. Det gäller alltså, menade vi, att utgå från likheter
men också från skillnader mellan brotten. Vi hade vissa svårigheter här också
med hänsyn till det som Bo Svensson hade sagt om multikonstnärer som
vi tyckte hade en viss betydelse.

Våra tankar om återfallets verkningar, ska vi kanske säga, gällde effek-
ter vid straffbestämningen både inom straffskalan för det aktuella brottet
och möjligheten att gå utöver maximum. Vi menade också att återfallet borde
ha betydelse både som grund för förverkande av villkorlig frihet och som
grund för straffhöjning utan avseende på villkorlig frihet. Ja, inom paren-
tes kan jag säga att också i vår grupp yppades det en hel del sympati för
tanken på att avskaffa systemet med villkorlig frigivning över huvudtaget.
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En särskild fråga som vi tog upp var återfallets betydelse under verk-
ställigheten, t.ex. i fråga om placering och permission. Också där hade vi
samma synsätt, bl.a. i fråga om kravet på begränsningar.

Sammanfattningsvis menade vi, att man måste sträva efter en så nog-
grann lagreglering som möjligt av villkoren och förutsättningarna för åter-
fallets betydelse. Mycket sympati uttalades för tanken på särskilda straff-
mätningsregler. Vi ansåg att det är mycket angeläget, för att nu citera en
passus i broschyren inför mötet, att honnörsorden om förutsebarhet och
enhetlighet får en reell innebörd i fråga om återfallets betydelse. Vi tycker
alltså det var viktigt med tydliga begränsningar som läggs ner i författnings-
text. Tack för ordet.

Adjungerad ledamot OWE HORNED, Sverige:

Gruppen ägnade en stor del av tiden till att försöka förklara för varand-
ra hur de olika nordiska länderna har reglerat frågan om återfallets bety-
delse vid straffmätning och påföljdsval. Det var en nyttig påminnelse om
hur oklart det nuvarande systemet är till vissa delar. Eftersom Finland se-
nast ändrade reglerna om återfallets betydelse vid straffbestämning tog vi
dessa som utgångspunkt för den fortsatta diskussionen. Vår diskussion lik-
nar mycket den som redovisats av de andra grupperna. Jag kan därför in-
stämma i det mesta av vad t.ex. Björn Edqvist framförde. Utöver de krite-
rier för när återfall skall beaktas som tagits fram i uppsatsen som ligger till
grund för denna diskussion, skulle vi vilja se ytterligare ett nämligen att gär-
ningsmannen visat uppenbar likgiltighet för lagen.

Ett sådant kriterium finns i den finska lagen. I detta ligger den begräns-
ningen att hänsyn endast skall tas till avsiktligt lagtrots. Utslagna männis-
kor med ett kriminellt levnadsmönster kan inte normalt sägas visa sådan
likgiltighet. Vi anser alltså att återfallet bör ha betydelse vid påföljdsval och
straf f mätning, dock mindre betydelse på fängelsenivån för att undvika dub-
belbestraffning. Alla i gruppen var överens om att realstraff vore att föred-
ra och att den villkorliga frigivningen borde slopas. Vi avslutade med att
diskutera återfallsprognoser och var överens om att det inte är möjligt att
uppställa sådana med någon rimlig säkerhet på individnivå. Trots detta kan
det vara nödvändigt att använda sig av sådana t.ex. vid regleringen av be-
handlingen under verkställigheten av ett frihetsstraff.
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Professor PER OLE TRÄSKMAN, Finland:

Vi var alla eniga om att återfall är någonting som har betydelse då det
gäller att fatta kriminalpolitiska beslut. Återfall är även i realiteten någon-
ting som beaktas i alla stadier av rättegången: av polisen då det gäller spaning
och utredning, av åklagare, då det gäller beslut om fattande av åtal, då det
gäller beslut om tvångsmedel och av domstolarna då det gäller straffmätning
samt också i viss mån av straffverkställighetsmyndigheterna.

Vi tyckte att det i viss mån var skrämmande att återfallet kan bli beak-
tat mer än en gång och därigenom ha en kumulerande effekt, men någon
klar uppfattning om hur man kunde lösa detta problem hade vi inte. Vi var
inte heller säkra på att det var nödvändigt att begränsa skilda myndigheters
möjligheter att beakta återfall.

Ifråga om straffmätningen använde vi en tid till att gå igenom de olika
normer som i detta avseende finns i Danmark, Sverige, Norge och Finland
och kom till det kanske något förvånande resultatet att det kanske inte finns
en så stor skillnad mellan å ena sidan t.ex. Danmark och Norge och å andra
sidan Finland, trots att Finland har ett särskilt kapitel i strafflagen där
straf f mätningsreglerna explicit finns inskrivna. Samma normer används även
i Norge och i Danmark även om de inte på samma sätt koncentrerat blivit
uttryckta i lag. Det uttalades också i arbetsgruppen en rätt stark skepsis mot
att ha alltför noggranna regler för straf f mätning. Man konstaterade att allt-
för noggranna regler inte i tillräcklig stor utsträckning beaktar alla de om-
ständigheter som trots allt bör beaktas.

Ifråga om beaktande av återfall fann man det vara betydligt naturligare
att återfallet beaktas när det gäller valet av påföljd (med andra ord då man
övergår från en icke frihetsberövande påföljd till en frihetsberövande på-
följd) än att återfallet även tillåts påverka den mängd av ett visst straff som
utmäts (alltså så att återfallet förutom övergång från böter till fängelse även
ökar den fängelsetid som utdöms.

Vi konstaterade dessutom, att man möjligen kunde konstruera ett myc-
ket homogent system, men att det alltid finns vissa brottskategorier som
av skilda orsaker (ofta politiska) är sådana att de omkullkastar hela det gene-
rella systemet. Som exempel nämndes rattfylleri (promillekörning) och nar-
kotikabrott. Trots att man annars är villig att acceptera generella riktlinjer
för brottskontrollen säger man att dessa brottskategorier är i alla fall sådana
att allt det som hittills sagts inte gäller dem.

Vi diskuterade även inkapacitering (sikring och internering) och det var
någonting som ingen ställde sig positivt till. Det var alldeles klart i vår grupp
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att dessa former av påföljder är väldigt främmande för vårt sätt att tänka
i Norden i dag.

Vår diskussion avslutades med en snabb gallup. Vi tänkte oss en situation
där vi idag skulle få veta att det i morgon stiftas en lag som förbjuder beak-
tandet av återfall vid alla slag av kriminalpolitiska beslut, ifall vi inte hittar
på ett tillräckligt starkt argument mot detta. Det motargument som fördes
fram var att om återfall inte får beaktas så är det ett verklighetsfrämmande
system. Ett system som fjärmar allmänhetens tänkande från domstolarnas
tänkande leder till brister i fråga om den allmänna tilltron till rättsväsendet.

Tingsfiskal PETER BORGSTRÖM, Sverige:

Vår grupp bestod av en deltagare från Finland och en från Danmark,
medan övriga deltagare kom från Sverige. — Beträffande frågan om bety-
delsen rent allmänt av återfall rådde enighet inom gruppen om att man vid
straffmätning inom tillämplig fängelsestraffskala borde reducera återfallets
betydelse. Att härvidlag generellt f rånkänna återfallet betydelse ansågs dock
inte rimligen kunna komma i fråga. Däremot var meningarna inom grup-
pen delade i fråga om vilka krav som borde ställas dels med avseende på
tidsrymd mellan tidigare brottslighet och aktuell förbrytelse, dels beträffande
art och svårhetsgrad hos tidigare brottslighet för att denna skulle beaktas
vid senare lagföring. Härefter diskuterades i gruppen möjligheterna för fän-
gelsedömda att genom beslut av administrativa myndigheter erhålla s.k. fri-
gång eller tillstånd till vistelse utanför anstalten. Enighet rådde om att det
i görligaste mån bör vara domstol — och inte annan myndighet — som be-
stämmer även den faktiska påföljden för brott och att skenet härvidlag i
ej alltför hög grad bör avvika från verkligheten. Slutligen diskuterades
rådande principer för villkorlig frigivning. De svenska deltagarna ansåg att
regler om villkorlig frigivning i princip borde kunna avvaras under förut-
sättning att gällande straf f skalor anpassas till en sådan ordning. Övriga med-
lemmar i gruppen ställde sig tveksamma till denna tankegång.

Riksåklagare MAGNUS SJÖBERG, Sverige:

Det förhåller sig säkerligen så, att man vid straffbestämningen på något
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sätt måste ta hänsyn till återfall. Som Bo Svensson sade torde det inom nor-
disk straffrätt inte finnas något utrymme för inkapaciteringstänkande. Man
kan också instämma i vad Johannes Andenæs sade om att man inte når nå-
gon avgörande inkapaciteringseffekt genom en förlängning av strafftiderna.

Man om man nu ändå måste ta hänsyn till återfallet och om man där-
jämte har en straffmätningsordning som utgår från ett straffvärdetänkan-
de, förefaller det mig både sakligt, praktiskt och teoretiskt godtagbart att
man tillmäter återfallet ett straf f värde i sig. Mot detta har invänts att man
då hemfaller åt en personrelaterad straf f mätning. Jag tror ändå inte att en
på straffvärdetänkande uppbyggd straffmätningsordning kan så renodlas
att inte personrelaterade faktorer vägs in i någon mån på ett eller annat sätt.

Den ordning som jag här förordat förutsätter givetvis att man gör rent
hus med den villkorliga frigivningen. Båda systemen kan rimligen inte tillå-
tas löpa jämsides.

Professor JOHS. ANDENAES, Norge:

Det var just den fråga, og det var om de 90 procent som du sa har holdt
seg på den rette vei. Har man da tatt hensyn til störreisen av oppdagelses-
frekvensen, altså den skjulte kriminaliteten, og hvis man korrigerer for det,
hvilken procent kommer man da til?

Debattledaren, justitierådet BO SVENSSON, Sverige:

Dags för inkapacitering?

Det finns klara belägg för att det i Sverige i dag finns en grupp vanekri-
minella som svarar för en med hänsyn till sin ringa storlek förvånansvärt
stor andel av den polisanmälda och sannolikt också den totala brottsligheten.

Det är sålunda på det sättet att nära nog vilken brottstyp man studerar
så finner man att en liten grupp vanekriminella svarar för en betydande del
av den uppklarade brottsligheten. Det gäller exempelvis biltillgrepp, tillgrepp
ur bilar, inbrottsstölder, särskilt bostadsinbrott, och våldsbrott, såväl inom-
som utomhus.
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Saken påtalades av docenten Leif G W Persson i en uppsats1 »Inbrotts-
tjuvar i Stockholm» som blivit en mindre kriminologisk klassiker. Perssons
undersökning visade att 144 individer vid mitten av 1970-talet svarade för
50 % av de uppklarade inbrottsstölderna i Storstockholm och Persson gjorde
gällande att samma personer svarade för inte mindre än 30 °/o av samtliga
inbrott i samma område, en med hänsyn till den ringa antalet personer för-
bluffande hög andel.

Persson har i en nyligen publicerad rapport2 återkommit till den ojäm-
na brottsbelastningen bland lagöverträdarna. I sin rapport Bostadsinbrott,
Bilstölder samt tillgrepp ur och från Motor f or den, gör han följande beräk-
ning av procentandelen anmälda brott i olika brottskategorier som år 1986
begåtts av 12 000 vanekriminella.

Tabell 1

Våldsbrott etc. 6
Stölder, bedrägerier etc 20

varav bostadsinbrott 80
fullbordade bilstölder 80
tillgrepp från motorfordon 50

Våld mot tjänsteman etc 40
Narkotikabrott 50
Rattfylleri etc 15
Samtliga anmälda brott 20

Persson hävdar således att omkring 12 000 vanekriminella svarar för mer
än en femtedel av den anmälda brottsligheten under ett år. I absoluta och
runda tal motsvarar det 200 000 anmälda brott dvs 17 anmälda brott i snitt
per individ och år.

I sammanhanget kan nämnas att i samband med den s k halvtidsrefor-
men år 1983 kom omkring 500 fängelsedömda att försättas på fri fot tidi-
gare än de skulle ha gjort om reglerna om villkorlig frigivning efter två tred-
jedelar av tiden hade behållits. De kom härigenom att under det andra hal-
våret 1983 tillbringa sammanlagt 3200 extra månader i frihet. Den tiden ut-
nyttjades för bl a kriminalitet. Enligt forskaren Jan Ahlberg3 vid brottsfö-

1 Persson Leif G W, Inbrottstjuvar i Stockholm, Svensk Juristtidning 1976 s. 527.
2 Persson Leif G W, Bostadsinbrott, Bilstölder samt tillgrepp ur och från Motorfordon,

rapport framtagen för Trygg-Hansa, 1987.
3 Ahlberg Jan, Effekter av halvtidsfrigivningen, Brottsförebyggande rådets rapport

1985: 3.
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rebyggande rådet svarade de frigivna under den angivna tiden för 1200 gro-
va stölder, varav 800 bostadsinbrott, 3 300 enkla stölder, 300 bedrägerier
och 160 rån och misshandel.

I detta halvtidsklientel ingick också förstagångsdömda som inte kan räk-
nas till de vanekriminella. Trots detta tycks brottsfliten för gruppen ligga
nära Perssons siffror: 0,4 grova stölder, 0.86 stölder, 0.12 bedrägerier och
0,04 misshandelsbrott per frihetsmånad ger drygt 17 brott om året.

Avtagande gränsnytta

Det är en vanlig uppfattning bland kriminologer att brottsfliten i allt
väsentligt bestämmer upptäcksrisken. Det innebär det att de flitigaste åker
fast mest. Det urval polisen gör skulle med andra ord vara rationellt. I den
mån polisen får ökade resurser och bättre metoder kan man räkna med att
den fångar in allt mindre brottsaktiva. Småningom når man en punkt där
gränsnyttan av varje ytterligare brottsling som knyts till ett brott samman-
faller med gränskostnaden och då finns det inte skäl att satsa mer på poli-
sens brottsuppklaring.

Motsvarande gäller för t ex fängelse. Inkapaciteringseffekten av varje
person som berövas friheten är avtagande. Teoretiskt finns risken att brott
begås så länge någon finns på fri fot men långt innan hela svenska folket
sitter bakom galler har man nått en punkt där gränskostnaden sammanfal-
ler med eller överstiger gränsnyttan.

Frågan när gränskostnaden sammanfaller eller överstiger gränsnyttan kan
inte besvaras genom renodlade ekonomiska resonemang. Självklart har det
betydelse att dygnskostnaden på kriminalvårdens anstalter närmar sig 1000
kronor och att investeringskostnaden för varje ny cell ligger i storleksord-
ningen 1 milj. kr. Men ytterst måste politikerna göra avvägningen mellan
å ena sidan medborgarnas krav på rättstrygghet och å andra sidan kostna-
derna i mänskligt lidande för dem som spärras in och i skattekronor för
dem som skall betala för inspärrningen.

Persson diskuterar vad som skulle hända om man ökar den nuvarande
fängelsebefolkningen på ca 4000 intagna med de ca 12 000 vanekriminella
han beskrivit. Den omedelbara effekten skulle bli en fängelsebefolkning på
ca 15 000 intagna. Brottsaktiviteten varierar emellertid stort över tid för de
olika individerna och det sker en ständig tillströmning till och avgång från
den högaktiva gruppen. Dessutom sker samhällets reaktion på brott med



Åter f allsprognos och straffbestämning 253

viss tidsförskjutning. Persson tror därför inte att brottsligheten reduceras
fullt ut enligt det mönster som tabellen ställer i utsikt.

Persson understryker att det sker en ständig nyrekrytering till den
vanekriminella gruppen. Efter fem år kan den nya generationen vane-
kriminella antas svara för lika mycket brott som den inkapaciterade gruppen
gjorde före frihetsberövandet. Om de nuvarande tidsmåtten håller borde
den brottsminskning som uppnås genom en nära fyrdubbling av fångtalet
vara helt eliminerad inom loppet av ca fem år. Det väcker frågan om man
kan släppa ut den inkapaciterade gruppen och ersätta den med de nya va-
nekriminella. Persson tvekar emellertid om gruppen som helhet kan antas
ha givit upp sin kriminella livsstil och antyder att det kan bli aktuellt att
hela tiden fylla på anstaltspopulationen med nya vanekriminella. Persson
vågar nämligen inte tro att den drakoniska kriminalpolitik han skisserar är
så brottsavhållande att nyrekryteringen avbryts.

Den nya kriminalpolitik som Persson skisserar får ses som en tankelek.
En nära fyrdubbling av fängelsebefolkningen skulle ge Sverige nära dub-
belt så många fångar per 100 000 invånare än någon annan medlemsstat
i Europarådet. En sådan utveckling skulle strida i så hög grad mot våra tra-
ditioner inom kriminalpolitiken att den får betraktas som utesluten. Eller
uttryckt på annat sätt: Gränskostnaden för en sådan kriminalpolitik övers-
tiger gränsnyttan långt innan fångtalet nått 15 000 intagna.

Det krävs därför en hårdare gallring bland fängelsekandidaterna än vad
Perssons modell innebär. Att brottsfliten även bland de vanekriminella är
så ojämnt fördelad talar för en individualiserad prövning av åter f allsrisken.
Så sker också när det gäller villkorlig frigivning i vissa fall.

Villkorlig frigivning

Det är inte förenligt med gängse rättsprinciper att straffa personer för
brott som de ännu inte har begått. När det gäller personer som avtjänar
straff anses emellertid risken för återfall i brott böra påverka frågan om
villkorlig frigivning. Rättssäkerhetsskäl talar emellertid för att en senare-
läggning av den villkorliga frigivningen sker bara i fråga om intagna som
med till visshet gränsande sannolikhet kommer att begå särskilt allvarliga
brott inom en nära framtid. Är sannolikheten lägre eller brottsligheten mind-
re allvarlig bör man avstå från senareläggning.

Det är sådana tankar som ligger bakom kriminalvårdsnämndens pröv-
ning enligt 26 kap 7 § brottsbalken om villkorlig frigivning. Prövningen gäller
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personer dömda till minst två års fängelse för särskilt allvarlig brottslighet
som har riktat sig mot eller medfört fara för liv eller hälsa. Kriminalvårds-
nämnden skall bedöma om det föreligger en påtaglig risk för att den dömde
efter frigivningen fortsätter brottslighet av samma slag. Blir svaret ja sker
frigivning först sedan två tredjedelar av strafftiden har avtjänats annars friges
han efter halva tiden.

Som redan har påpekats är den särskilt allvarliga brottsligheten sällsynt
i Sverige. Som exempel kan nämnas att under perioden 1966—83 närmare
1500 personer dömdes för mord eller dråp eller försök till mord eller dråp.
Enligt professor Lidberg4 och docenten Nils Wiklund var det endast 21 per-
soner som därvid dömdes två gånger för fullbordade eller ofullbordade mord
eller dråp. Endast sju personer dömdes under denna 18-årsperiod två gång-
er för fullbordade mord eller dråp. Det ligger i sakens natur att myndighe-
terna inte när frigivningsfrågan prövas kan med någon som helst säkerhet
bland halvannat tusental dömda mördare och dråpare skilja ut de cirka tju-
go som — kanske lång tid efter frigivningen — kommer att återfalla i mord
eller dråp eller försök därtill.

Problemet återkommer vid andra brottstyper. Fem av hundra fängelse-
dömda våldtäktsmän återfaller i våldtäkt inom tre år från domen5. Krimi-
nalvårdsnämnden har svårt att i dessa och liknande fall identifiera dem som
kommer att återfalla. Det framgår av en undersökning6 som gjort av fil dr
Johannes Knutsson vid Brottsförebyggande rådet. Resultatet sammanfat-
tas i tabell 2.

Tabell 2. Kriminalvårdsnämndens praxis

Återfall i Återfall i
allmänhet farliga brott

4 Lidberg Lars och Wiklund Nils, Återfall i mord och dråp, BRÅ-Appropå 1984/4 s. 34.
5 Lidberg Lars, Sedlighetsbrott i Sverige, Nordisk Tidskrift for Kriminalvitenskap 1985

s. 37.
6 Knutsson Johannes, Villkorlig frigivning av dömda med långa strafftider, Brottsföre-

byggande rådets PM 1985: 7.

Halvtid 41 % 4 %

Halvtid/
två tredje-
delar 40 % 3 %

Två tredje-
delar 50 % 7 %
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Under en tolvmånadersperiod räknat från frigivningen återfaller
40—50 % av dem som kriminalvårdsnämnden har att bedöma från farlig-
hetssynpunkt. Återfallen sker då i alla typer av brott som antecknas i poli-
sens person- och belastningsregister. Siffran ligger kanske något lägre än
vad man kunnat räkna med för personer dömda till så långa fängelsestraff.
I klientelet ingår emellertid en hel del förstagångsdömda där återfallsrisken
är jämförelsevis låg.

Vad som emellertid förtjänar uppmärksamhet är den högra kolumnen
som visar återfallen i särskilt farlig brottslighet. Av dem som kriminalvårds-
nämnden bedömts ha en god prognos återfaller 4 % (de falskt negativa),
av dem med halvdålig prognos 3 % och av dem med riktigt dålig prognos
7 %.

Den sista siffran är särskilt tankeväckande. Den innebär att kriminal-
vårdsnämnden har låtit de dömda avtjäna en sjättedel extra av strafftiden
därför att risken för nya farliga brott har bedömts vara påtaglig. Och så
visar det sig att så mycket som 93 % av dem inte återfaller inom den under-
sökta tiden i sådan brottslighet. De är vad man kallar falskt positiva. Det
finns knappast anledning att anta att kriminalvårdens insatser under den
extra sjättedelen har haft en avgörande betydelse för laglydnaden i dessa
fall. Av vad man vet om effekterna av kriminalvård i anstalt ligger det när-
mare till hands att påstå att kriminalvårdsnämnden i dessa fall har över-
skattat riskerna med en halvtidsfrigivning.

Det är i så fall första gångem en myndighet har tagit det säkra före det
osäkra vid riskbedömningen. En genomgående kritik mot riskbedömning-
ar på individnivå är att myndigheterna överskattar individens farlighet och
utsätter honom för frihetsberövanden och andra ingripande åtgärder utan
att det objektivt sett är motiverat.

Det är som framgått så många problem både på det teoretiska och prak-
tiska planet med en kriminalpolitik som baseras på tanken att brottslighe-
ten kan reduceras genom att brottsbenägna spärras in att man hellre bör
avstå. Svaret på frågan i artikelrubriken måste därför bli nekande. Det är
inte dags för inkapacitering som en grundläggande idé i svensk kriminal-
politik.

Professor PER OLE TRÄSKMAN, Finland:

Man har ställt mig frågan om man i den kriminalpolitiska debatten i
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Finland framställt krav på mer bindande (eller alternativt mindre bindan-
de) regler för straf f mätning, samt om det finns några planer på ny lagstift-
ning som skulle förhindra ett flerfaldigt beaktande av recidiv.

— Den första frågan är rätt besvärlig att besvara. Jag skall försöka
redogöra för varför den är besvärlig. För det första: när vi fick de gällande
reglerna om straffmätning för ungeför 10 år sedan var situationen den att
det fanns ett ganska starkt motstånd mot straffmätningsregler. Inte minst
domarna ansåg att detaljerade straffmätningsregler är någonting som man
inte borde ha.

På den punkten har det skett en mycket klar förändring. Jag har ofta
när jag föreläst för domare, åklagare eller poliser ställt frågan, vad de anser
vara den mest postitiva kriminalpolitiska reformen i Finland under de se-
naste 20 åren (respektive vad de uppfattar vara den mest negativa kriminal-
politiska reformen under samma tid). Väldigt ofta har svaret varit att det
mest positiva är att vi fått explicit a straffmätningsregler. Det är alltså nå-
gonting som man i dag är väldigt nöjd över.

För det andra: recidiv är en starffskärpningsgrund som man allmänt
accepterar, och som man kanske accepterar t.o.m. i alltför stor utsträckning.
Det betyder att på denna punkt vill man nog inte ha några större förändrin-
gar i minskande riktning.

Den andra delen av frågan, gäller närmast om villkorlig frigivning efter
viss avtjänad strafftid samt förverkande av den villkorliga frihet som man
tidigare har blivit försatt i, utgör ett problem som diskuterats i Finland. Ja
jag kan lungt säga att frågan diskuterats intensivt de senaste åren, kanske
ännu längre. Trots detta har inte några större konkreta reformer genom-
förts på denna punkt. Det enda som har hänt är att den i månader bestämda
minimitid, efter vilken man kan bli försatt i villkorlig frihet, har sänkts från
4 månader till 3 månader och vidare till två månader osv. Min uppfattning
är att det finns en gryende, groende misstro till det dubbla beaktandet av
recidiv men denna misstro har inte än så länge konkretiserats i lagstiftning-
såtgärder. En orsak till detta kan vara att vi under de senaste 10 åren haft
väldigt få kriminalpolitiska lagstiftningsreformer i Finland i väntan på den
stora strafflagsreformen.


