
I sektion C behandlades unter ordförandeskap av højesteretspræsident
Jørgen Trolle ämnet

Sanktionssystemet vid mindre lagöverträdelser

Följande referat av professor Inkeri Anttila, Finland, hade före mötet
utdelats till mötesdeltagarna:

Kategorin »mindre lagöverträdelser» omfattar många sådana brott som
i den årliga statistiken räknas i tusental eller tiotusental. Dessa brott har
alltså ett annat kännetecken utom att de är lindriga: de är så talrika att
man brukar tala om »massbrottslighet». Man säger ibland att ju grövre
brott det är frågan om, desto färre är antalet brottsliga handlingar. De
lindriga brotten är inte alltid vanliga, men de vanliga brotten är lindriga.

Det är intressant att iaktta med vilken självklarhet vi använder sådana
attribut som lindrig eller grov när vi diskuterar brottslighet. Vi utgår
utan vidare från en straffrättslig eller individualetisk referensram när vi
skall bedöma brottslighetens svårhetsgrad. Den enstaka parkeringsför-
seelsen framkallar utan tvivel mindre lidande och mindre skada än det
enstaka kassaförskingringsbrottet. Men varför utgår vi överhuvud från
den enstaka handlingen när vi diskuterar en viss typ av brott. Kriminal-
politiken har ju till syfte att minimera det lidande och de skador som
brottsligheten orsakar. Då är det rimligt att fråga efter summan av de
skador som t.ex. trafikförseelser av en viss typ för med sig. Trots att den
enstaka handlingens grovhetsgrad och skadornas omfattning kan vara helt
obetydliga inom masskriminaliteten, leder den stora volymen av brott ofta
till mycket ansenliga totalskador.

Påföljdssystemet för »småbrott» kan som diskussionsfråga förefalla
ointressant. Då dessa brott inträffar i stor skala, är det svårt att tro att
straffsystemet skulle ha någon effekt beträffande dem. Man nöjer sig ofta
med att rutinmässigt betona vikten av allmänpreventiva åtgärder,
speciellt polisövervakningens effektivitet. Beträffande specialpreventio-
nen har några »vårdidealister» försökt inbegripa även massbrottsligheten
i sin ideologi. De har då sagt att varje snatteri av en ung person är ett
symptom på en djuptgående karaktärsrubbning eller påstått att varje ratt-
fyllerist är alkoholist med vårdbehov. Denna ideologi är såtillvida intres-
sant att den blottar sin förespråkares egna värderingar. Knappast någon
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har ändå föreslagit att alla skattefuskare skulle underkastas »ärlighets-
terapi» eller att trafiksyndare skulle förordnas till psykoanalys för klar-
läggande av deras möjligen onormalt utvecklade »dödsinstinkt»! Det är
de gamla traditionella brotten vårdideologerna har i tankarna. Om man
utgår från att hela ideologin i sig är felaktig behöver man inte sträva till
att under samma tak förena grövre brott och småbrott.

I den kriminalpolitiska diskussionen om massbrottslighet har man
utgått från att något måste göras för förnyande av det nuvarande syste-
met. Men man har sällan analyserat i detalj vad som i socialt avseende
skulle vara »lönande». En lönsamhetsorienterad attityd är i sig inte ny
•— t.ex. straffskärpningar utgår i allmänhet från förväntningar om min-
skad brottslighet. Men det verkliga cost-benefit tänkandet har i krimi-
nalpolitiken utvecklats mycket långsamt. Det har mera varit fråga om
emotionellt työkande än om rationellt tänkande. Med lönsamhet avses
här natufligtvis inte en ensidig prioritering av endast ekonomiska värden,
även om terminologin lätt kan ge upphov till denna missuppfattning.
Det gäller att väga mot varandra å ena sidan alla de nackdelar eller kost-
nader och å andra sidan alla de fördelar eller den nytta som en viss åt-
gärd, t.ex. en lagändring, beräknas ge upphov till.

En cost-benefit-analys som siktar till en förändring av systemet förut-
sätter naturligtvis kännedom om systemets funktion och förhållandena i
allmänhet, eller m.a.o. en kartläggning av gällande system. Det före-
faller kanske som en relativt enkel uppgift att införskaffa en sådan
kunskap om t.ex. sanktionssystemet för småbrott enbart genom att, t.ex.
i tabellform, göra en uppställning av de olika brotten, de straff som följer
på dem och de övriga omständighet som kan tänkas ha betydelse, såsom,
huruvida fråga är om målsängandebrott. En närmare analys ger dock vid
handen att en jämförelse av det här slaget än relativt meningslös. Vi vet
att fastän de nordiska länderna i ett globalt perspektiv bildar ett homo-
gent rättsområde, mellan dem finns t.o.m. stora differenser såväl vad lag-
stiftning som lagtillämpning beträffar. T.ex. en detalj som frekvensen
av åtalseftergifter har en så stor inverkan på helhetsresultatet, att ett
förbigående av detta skulle göra jämförelsen fullkomligt betydelselös. På
denna grund nöjer jag mig med att behandla frågan på ett mer principiellt
plan och hoppas att den efterföljande diskussionen för med sig nya syn-
punkter beträffande den praktiska gestaltningen i de olika länderna.

När jag i det följande behandlar olika reformalternativ, upptar jag
först till behandling några straffprocessuella ändringar och därefter några
straffrättsliga reformer.
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1. Okat nyttjande av strafföreläggande

Fördelar:
— tids- och kostnadsinbesparing för myndigheter, den dömde och mål-

säg anden

Nackdelar:
— försämrat rättsskydd
— schematiska straff

Konklusion: Fördelarna ikan anses vara betydande. Vad beträffar
nackdelarna, kan rättsskyddet förbättras genom att effektivera möjlig-
heterna till besvär. Faran med schematiska straff är inte stor ifall man
överger den föråldrade uppfattningen om det individualiserade straffet
som ett ideal. — Ett ökat nyttjande av strafförelägganden förutsätter
dock uppenbart ett ökat ibruktagande av »levnadsstandardsstraff», när-
mast böter. Att döma en person till fängelse genom strafföreläggande
skulle förutsätta snabba besvärsmöjligheter.

2. Grundande av specialdomstolar för skapande av »närdemokrati»
d.v.s. såsom i vissa östeuropeiska stater de små brottmålen till arbets-
plats- eller kvarterdomstolar.

Fördelar:
— en märkbar minskning av domstolarnas arbetsbörda
— ökad snabbet i behandlingen av målen och verkställigheten av

påföljderna

Nackdelar:
— en överflyttning av domsmakten helt i händerna på lekmän med

därtill ansluten risk för godtyckliga excesser i straffmätningen
— en koncentration av domsmakt och exekutiv makt i händerna på

samma organ
— ett upphävande av all anonymitet och en inskränkning av privat-

livets fred

Konklusion: Systemet förefaller främmande i nordiska förhållanden.
Ett förfarande av detta slag är dock inte helt okänt på det inofficiella
planet t.ex. då en arbetsgivare låter en för arbetsplatsstöld ertappad fort-
sätta arbetet mot erläggande av skadestånd.
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3. Ett ökat bruk av åtalseftergift och påföljdseftergift

Fördelar:
— genom åtalseftergift undgår man rättegång. Detta effektiverar

systemet och inbesparar tid för alla parter
— åtalseftergift innebär därtill att man avstår från straff eller att

man ersätter straffet med en mer ändamålsenlig åtgärd
— genom påföljdseftergift uppnås delvis samma fördelar

Nackdelar:
— vid åtalseftergift är det fara värt att skuldfrågan inte prövas på ett

tillfredsställande sätt, då »den åtalade ju i alla fall undgår straff»
— om ingen påföljd drabbar den åtalade upplevs proceduren lätt såsom

»tomgång»
— i det fall att man strävar till att ersätta det traditionella straffet

med en annan kontrollåtgärd kan resultatet vara obilligt för lag-
överträdaren (I Finland kan t.ex. en ung person i stället för vill-
korligt fängelse i 3 månader få 1 år »behandling» på skolhem)

Konklusion: Ett ökat bruk av åtalseftergift och påföljdseftergift kan
uppenbarligen rekommenderas om man i det allmänna rättsmedvetandet
uppfattar polisförhöret eller domstolsbehandlingen som en negativ sank-
tion i sig. Man kunde eventuellt överväga att som sanktioner införa en
formaliserad »polisvarning» eller domstolsvarning eller villkorlig anteck-
ning i brottsregister, vilken anteckning automatiskt skulle strykas t.ex.
efter 6 månader om ingen ny anteckning anmäls.

4. En ökning av antalet målsägandebrott

Fördelar:
— målsäganden får avgöra om myndigheternas hjälp är av nöden.

Redan nu är det oftast beroende av målsäganden huruvida brottet
kommer till domstolsbehandling. Dock kan det hända, att sådana
brott, t.ex. stölder, beträffande vilka målsäganden inte har något
som helst intresse av myndighetsingripande, slumpvis uppdagas

Nackdelar:
— målsägandens möjligheter att på grund av sin nyckelställning

bedriva utpressning kan i vissa fall tänkas öka
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Konklusion: Nackdelarna är uppenbarligen mindre än fördelarna. En

reform i denna riktning borde allvarligt övervägas speciellt beträffande

förmögenhetsbrotten.

5. Dekriminalisering genom att ersätta straffet med andra kontrollåt-

gärder, t.ex. införandet av parkeringsbot.

Fördelar:

— tidsvinst

— ingen stigmatisering, ingen anteckning i register

Nackdelar:

— en orättfärdig lösning för medellösa då en ekonomiskt välsituerad

alltid kan »köpa sig» fri

Konklusion: Det vore möjligt att utvidga systemet till butikssnatterier,

taxi- och restaurantbedragerier samt andra smärre förmögenhetsbrott.

6, Fullständig dekriminalisering kommer i fråga då samhällets värde-

ringar eller uppfattningarna om de kriminalpolitiska medlens effektivitet

har förändrats. En dekriminalisering torde vara aktuell t.ex. i fråga

om moralbrott (fylleri, vissa sexualbrott, spridning av pornografi och lin-

driga våldtäkter), samt vid små förmögenhetsbrott (butikssnatteri). Också

i detta fall är förhållandena i de olika nordiska länderna olika. Det kri-

minalpolitiska systemet fungerar ganska olikt, och dekriminalisering

beträffande vissa av de nämnda brotten har redan ägt rum (pornografi i

Danmark och Sverige, fylleri i Finland och Norge).

Frågan om småbrott kan granskas också ur ett mera principiellt per-

spektiv. Man tänker inte alltid på att det sist och slutligen enbart är

beroende av det straffrättsliga systemet, vilka brott som uppfattas som

stora, vilka som små. Det är nyttigt att komma ihåg att ett felsteg i den

rituella dansen hos vissa primitiva folk varit ett grovt brott, som neddrog

gudarnas vrede över hela folket!

Det är viktigt att beakta att brottens svårhetsgrad inte är en gång för

alla given. Samtidigt som man överväger möjligheten .att dekriminalisera

en del av massbrottsligheten, måste man också överväga i vilken omfatt-

ning nykriminaliseringar och straffskärpningar är nödvändiga. Under

senare tid har man föreslagit en skärpning av straffen och delvis nykri-

minaliseringar bl.a. beträffande skattebrott, grova trafikbrott samt »brott

mot arbete» och brott mot naturskydd.

32



498 Inkeri Anttila

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

Debatten inleddes av referenten, professor Inkeri Anttila, Finland:

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

Sanktionssystemet mot mindre brott har troligen valts till ett
av ämnena vid detta möte bl.a. därför, att de bildar ett mellanområde,
som egentligen inte förefaller att intressera någon; i och för sig tagna är
ju brotten små och odramatiska. I min skriftliga framställning har jag
tydligen inte kommit att nämna att trafikbrotten i detta avseende utgör
ett undantag. Denna undantagsställning kan kanske till en del förklaras
av att det fortfarande finns personer, som gjort sig skyldiga till trafik-
brott, men inte uppfattar sig som »vanliga brottslingar», utan som goda
medborgare, som på grund av okunskap, eller dålig trafikreglering, råkat


